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1.2. ЛИЦЕНЦА ОДГОВОРНОГ УРБАНИСТЕ 
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1.3.ИЗЈАВА ОДГОВОРНОГ УРБАНИСТЕ 

 

 

На основу члана 27. став 2. тачка 2. Правилника о садржини, начину и поступку израде 

докумената просторног и урбанистичког планирања („Службени гласник РС“, број 32/19) 

 

 

 

Изјављујем да је Плана детаљне регулације блока 81 у Сомбору: 

 

- Урађен у складу са законом о планирању и изградњи и прописима донетим на 

основу овог закона, 

-  Припремљен на основу званичних и релевантних података и подлога, 

- Усклађен са условима ималаца јавних овлашћења,  

-  Усклађен са извештајем о обављеном јавном увиду, и 

- Усклађен са планским документима ширег подручја. 

 

 

 

 

       Одговорни урбаниста: 

     

 

       ___________________________ 

       Вираг Милошев маст.инж.арх. 

       200 1518 15 

 

У Сомбору, 08.06.2020. године 
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ПОЛАЗНЕ ОСНОВЕ  

 

1. ПЛАНСКИ И ПРАВНИ  ОСНОВ ЗА ИЗРАДУ ПЛАНА 

 

За потребе Града Сомбора као наручиоца, ЈKП „Простор'' Сомбор jе приступио  изради 

Плана детаљне регулације блока 81 у Сомбору.  

Скупштина Града Сомбора је на 32. седници одржаној дана 25.03.2019. године донела 

Одлуку о изради Плана детаљне регулације блока 81 у Сомбору („Службени лист Града 

Сомбора'', бр. 5/2019). 

Плански основ за израду Плана детаљне регулације блока 81 је Генерални план града 

Сомбора („Сл.лист општине Сомбора“, бр. 5/2007 и „Сл.лист Града Сомбора“, бр.13/2019) 

и ПГР на простору индустријске зоне у Сомбору, блокови 102, 1023, 114. 115 и 127-ПГР 

05 („Службени лист Града Сомбора“ 06/2013). 

Током израде Плана усвојен је ПДР јужне главне примарне саобраћајнице („Сл. лист 

Града Сомбора бр.16/2019), који се делом налази у обухвату Плана. Регулацино-

нивелационо решење ПДР јужне главне примарне саобраћајнице  је уграђено у овај План. 

 

Правни основ за израду Измена и допуна 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, 31/2019, 37/2019-др.закон и 9/2020) и Правилник о садржини, начину и поступку 

израде докумената просторног и урбанистичког планирања (''Сл.гласник РС'', бр. 32/2019). 

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 спорту (''Сл гласник РС'' број 10/2016); 

- Правилник о условима за обављање спортских делатности (''Сл гласник РС'' број 

63/2013) и Правилник о ближим условима за обављање спортских активности и 

спортских делатности (''Сл гласник РС'' број 42/2017); 

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

101/2016); 

- 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 

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 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); 

- 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) 

- 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 ГЕНЕРАЛНОГ ПЛАНА ГРАДА СОМБОРА (''СЛУЖБЕНИ ЛИСТ 

ГРАДА СОМБОРА'', БР. 25/2016) 

 

Обавезе из Генералног плана за блок 81 су: 

Блок 81 је намењен услужно, призводним и складишним функцијама, спорту и 

рекреацији као и варијантним локацијама изградње енергане. Обавезан је план даље 

урбанистичке разраде израдом урбанистичког плана нижег реда у духу важећег закона. 

У предметним блоковима се примењују правила грађења за радну зону (и на услужно, 

производним и складишним функцијама): 

РАДНЕ ЗОНЕ 

 Изградња објеката привредних делатности може се реализовати само на 

основу услова Плана даље урбанистичке разраде, тј. на основу услова из Плана 

детаљне регулације, односно услова из Урбанистичког пројекта, за делове насеља где је 

то прописано. За садржаје чија се изградња у овом тренутку не може прецизно 

предвидети, а чији обим изградње   или   технологија   рада   то   буду   захтевали,   

такође   је   неопходна   израда Урбанистичког пројекта, који ће дефинисати 

урбанистичко решење и услове за изградњу објеката. 

При пројектовању и грађењу објеката придржавати се одредби техничких прописа и 

услова који конкретну област регулишу. 

Врста и намена објекта 

У  оквиру  грађевинске  парцеле  у  радној  зони  дозвољена  је  изградња:  пословних, 

производних и складишних објеката, као и изградња у комбинацијама: пословно-

производни објекат, пословно-складишни објекат, производно-складишни објекат или 

пословно-производно-складишни објекат. 

Објекти се могу градити као слободностојећи или објекти у низу, а све у зависности од 

техничко-технолошких процеса производње и задовољавања прописаних услова 

заштите. 

Уз главне објекте на грађевинској парцели у радној зони дозвољена је изградња 

помоћних објеката: оставе, типске трансформаторске станице, ограда, евентуално 

као прелазно решење бунари, водонепропусне бетонске септичке јаме итд. 

Услови за образовање грађевинске парцеле 

Величина парцеле намењене изградњи привредних капацитета мора бити довољна да 

прими све садржаје који су условљени конкретним технолошким процесом, као и 

пратеће садржаје, уз обезбеђење дозвољеног индекса изграђености и индекса 

заузетости земљишта. 
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Површина грађевинске парцеле износи минимално 500,0 м² са ширином уличног фронта 

минимално 20,0 м. 

Положај објеката у односу на регулацију и у односу на границе грађевинске 

парцеле 

У зависности од технолошког процеса производње у оквиру конкретног радног 

комплекса грађевинска  линија  се  поклапа  са  регулационом  линијом,  односно  

одмакнута  је  за минимално 5,0 м. Објекти   који се налазе на улазу у радни комплекс 

предњом фасадом морају бити грађени на грађевинској линији. 

Организацију дворишта радног комплекса теба усмерити ка северној, односно западној 

страни. Са тим у вези, грађевинска линија од границе суседне парцеле са источне 

односно јужне стране је на 5,0 м. Евентуално, дозвољена је удаљеност на минимално 

1,0 м под условом да су задовољени услови протипожарне заштите, тј. да је међусобни 

размак између објеката на две суседне парцеле већи од 4,0 м, тј. већи од половине вишег 

објекта. 

Грађевинска линија је од границе парцеле са западне, односно северне стране удаљена 

10,0 м. Евентуално је дозвољена  удаљеност на минимално 6,0 м ако је на грађевинској 

парцели омогућен кружни ток саобраћаја. 

Индекс заузетости и индекс изграђености грађевинске парцеле 

Максималан  дозвољени  индекс  заузетости  на  грађевинској  парцели  у  радној  зони  

са платоима и саобраћајницама је 0,7. 

Максималан дозвољени индекс изграђености грађевинске парцеле је 2,1. 

Највећа дозвољена спратност објеката 

Објекти су спратности: пословни: максимално до П+2+Пк производни: максимално до 

П+2+Пк складишни: П+О  евентуално П+1. 

Изградња помоћног објекта-оставе - максималне спратности П+О. 

Најмања дозвољена међусобна удаљеност објеката 

Објекти могу да се граде као слободностојећи и у низу. 

Изградња објеката у низу може се дозволити ако то технолошки процес производње 

захтева и ако су задовољени услови противпожарне заштите. 

Међусобни размак слободностојећих објеката је минимално половина висине вишег 

објекта, с тим да међусобни размак не може бити мањи од 5,0 м. 

Услови за изградњу других објеката на истој грађевинској парцели 

На грађевинској парцели у радној зони поред главних и помоћних објеката дозвољена је 

изградња пословно-стамбеног објекта са једном стамбеном јединицом. 
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Висина ограде којом се ограђује радни комплекс не може бити виша од 2,0 м. Ограда  

на регулационој линији и ограда на углу мора бити транспарентна, односно 

комбинација зидане и транспарентне ограде. 

Транспарентна ограда се поставља на подзид висине максимално 0,2 м а код 

комбинације зидани део ограде не може бити виши од 0,9 м. 

 

Бочни и задњи део ограде може да се ограђује транспарентном   и зиданом 

оградом до висине максимално 1,8 м. 

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 и да је 

обезбеђена проточност саобраћаја. 

Капије на регулационој линији се не могу отварати ван регулационе линије. 

Обезбеђивање приступа парцели и простора за паркирање возила 

За сваку грађевинску парцелу у оквиру ове зоне мора се обезбедити колски и пешачки 

прилаз. Колски прилаз парцели је минималне ширине 4,0 м са минималним унутрашњим 

радијусом кривине од 7,0 м. Пешачки прилаз је минималне ширине 1,5 м. У оквиру 

грађевинске парцеле саобраћајне површине могу да се граде под следећим условима: 

*        минимална ширина саобраћајнице је 3,5 м са унутрашњим радијусом кривине 5,0 

м, односно 7,0 м тамо где се обезбеђује проточност саобраћаја због противпожарних 

услова, 

*        за паркирање возила за сопствене потребе у оквиру грађевинске парцеле мора се 

обезбедити паркинг простор за путничка, односно теретна возила. 

Заштита суседних објеката 

Изградњом објеката на парцели и планираном делатношћу у оквиру парцеле не сме се 

нарушити животна средина. 

 

Испади на објекту не могу  прелазити грађевинску линију више од 1,2 м и то на делу 

објекта вишем од 2,5 м. Ако је хоризонтална пројекција испада већа од 1,2 онда се она 

поставља на грађевинску линију. 

Грађевински елементи на нивоу приземља према регулационој линији, могу прећи 

грађевинску линију (рачунајући од основног габарита објекта до хоризонталне 

пројекције испада) и то: 

*        транспарентне конзолне надстрешнице у зони приземне етаже мање од 2,0 м по 

целој ширини објекта с висином изнад 2,5 м, 

*        платнене надстрешнице мање од 1,0 м од  спољне ивице тротоара на висини 

изнад 2,5 м, 
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*        конзолне рекламе мање од 1,2 м на висини изнад 2,5 м. 

 

Уз западну односно северну границу парцеле формирати ободне зелене површине које ће  

у функцији  умањивања буке и задржавања издувних  гасова и прашине , изоловати 

комплекс од околних суседних парцела. 

Од укупне слободне површине грађевинске парцеле зеленило мора да заузима 

минимално 30%. 

Избор биљних врста одређује се према карактеристикама производње, концентрацији и 

карактеру штетних материја, односно њиховим еколошким функционалним и 

декоративним 

својствима. Зеленилом треба да се обезбеди изолација административних објеката од 

производних и складишних објеката,   изолација пешачких токова као и заштита 

паркинг простора од утицаја сунца. 

Нивелацијом саобраћајних површина одводњу атмосферских падавина решити у оквиру 

парцеле на којој се гради. 

Архитектонско,    односно    естетско    обликовање    појединих елемената 

објекта 

Објекти могу бити грађени од сваког чврстог материјала који је тренутно у употреби, 

на традиционалан или савременији начин. 

Условљава се израда косог крова, а могу бити једноводни, двоводни и кровови са више 

кровних равни. 

Кровна конструкција може бити од дрвета, челика или армираног бетона, а кровни 

покривач у складу са нагибом крова и у складу са важећим стандардима. 

Фасаде објекта могу бити од материјала који задовољава важеће стандарде. 

Архитектонским облицима, употребљеним материјалима и бојама мора се тежити 

успостављању јединствене естетски визуелне целине у оквиру грађевинске парцеле. 

Услови за реконструкцију објеката 

Реконструкција постојећих објеката може да се дозволи под следећим условима: 

*        замена  постојећег објекта новим објектом може се дозволити у оквиру услова 

датих овим Планом; 

*        реконструкција постојећих објеката може се дозволити ако се извођењем 

радова на објекту испоштују услови дати овим Планом; 

*        ако грађевинска парцела својом изграђеношћу не задовољава услове из овог Плана, 

реконструкцијом се не може дозволити доградња постојећег објекта. 
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Услови заштите животне средине, техничке, хигијенске, заштите од 

пожара, безбедносне и друге услове 

Заштита животне средине обухвата мере којима ће се заштитити вода, ваздух и 

земљиште од деградације. 

Изградња објеката, извођење радова, односно обављање производне и складишне 

делатности, може се вршити под условом да се не изазову трајна оштећења, 

загађење или на други начин деградирање животне средине. 

На свакој грађевинској парцели мора се обезбедити простор за постављање контејнера 

за комунални отпад, као и простор за отпад настао у току технолошког процеса, у 

складу са важећим прописима за прикупљање истог. Лоцирање бетонираног простора 

за контејнере на парцели мора да буде тако да се омогући лак приступ. 

Одвођење фекалних вода мора се решити затвореним канализационим системом који ће 

се прикључити на насељску канализациону мрежу. Као прелазно решење, до изградње 

насељске канализационе мреже, дозвољена је изградња бетонских водонепропусних 

септичких јама, које на парцели треба лоцирати минимално 5,0 м од објеката и границе 

парцеле. 

Отпадне воде настале у технолошком процесу производње, пре упуштања у насељску 

канализацију, пречистити на сепаратору уља и масти. 

Атмосферске воде са кровова објеката и условно чисте воде са манипулативних 

површина (без масноћа) се могу упустити у   отворену каналску мрежу положену уз 

уличне саобраћајнице. 

Сви објекти морају бити изграђени, односно реконструисани у складу са важећим 

Законима и Правилницима  који  регулишу  конкретну  област.  При  избору  материјала  

за  градњу објеката мора се имати у виду специфичност функционалне намене објекта 

са становишта коришћења, одржавања, односно обезбеђивања санитарно-хигијенских 

услова и противпожарне заштите. 

Пословни објекти намењени јавном коришћењу као и прилази до истих морају бити 

урађени у складу са Правилником о условима за планирање и пројектовање објеката у 

вези са несметаним кретањем деце, старих, хендикепираних и инвалидних лица. 

Бициклистички саобраћај 

На основу анализе бициклистичких кретања утврђује се мрежа бициклистичких стаза на 

градском нивоу. Планирана мрежа бициклистичких стаза је у функцији повећања обима 

немоторних кретања. 

Планирано решење бициклистичког саобраћаја града представља радијални систем 

бициклистичких стаза, са једне стране улице, у првој фази, да би се у коначној фази 

градиле бициклистичке стазе и са друге стране улица, у складу са реалним 

могућностима. 

Значајан концепт развоја бициклистичког саобраћаја представља потребу повезивања 

планираних просторних структура спорта, рекреације и туризма на градском нивоу, па и 

шире.    
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Зелене површине ограниченог коришћења 

Око спортско-рекреативних површина  спорта и рекреације би требало формирати 

зеленило у складу са просторним могућностима од високих лишћара у комбинацији са 

партерним формама. Око новопланираних површина би требало формирати заштитни 

појас по ободу, претежно аутохтоног типа, који би представљао просторно-

регулативни елеменат. 

 
Слика бр. 1 Извод из ГУП – План намене површина 
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2.2 ИЗВОД ИЗ ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ НА ПРОСТОРУ 

ИНДУСТРИЈСКЕ ЗОНЕ У СОМБОРУ – ПГР 05  

 

Обавезе из ПГР на простору индустријске зоне за блокове I, II, III и IV су: 

  

Блокови I, II, III и IV се налазе у услужно сервисној зони. 

Врста и намена објекта 

 У оквиру грађевинске парцеле у услужно сервисној зони дозвољена је изградња: услужних, 

сервисних и складишних објеката и паркинга,   

 Уз то, у оквиру грађевинске парцеле дозвољена је изградња пратећег објекта-портирнице 

са свим пратећим просторијама за портира(домара). 

 Објекти се могу градити као слободностојећи или објекти у низу, а све у зависности од 

техничко-технолошких процеса производње уз задовољавање прописаних услова заштите. 

 Уз главне објекте на грађевинској парцели у радној зони дозвољена је изградња помоћних 

објеката: гаража за путничка односно теретна возила, остава, котларница, бицикларника, 

типских трансформаторских станица, ограда, евентуално као прелазно решење бунара, 

водонепропусних бетонских септичких јама, уређаја за пречишћавање отпадних вода  и свих 

објеката који служе  технолошком процесу. 

Услови за парцелацију, препарцелацију и формирање  грађевинске парцеле 

Независно од намене, први услов за формирање грађевинске парцеле је да има приступ са 

јавног пута, да јој облик буде правилан и оптимално прилагођен потребама процеса рада. 

 Затечена парцелација блокова у обухвату плана је у већини случајева неправилног облика, 

због тога се предлаже урбана комасација, чиме ће се добити парцеле оптималне величине, облика 

и површина за изградњу објеката. 

Евентуална деоба или спајање парцела ће се вршити Пројектом парцелације и 

препарцелације, а у складу са условима за образовање грађевинских парцела дефинисаних овим 

Планом. 

 Површина грађевинске парцеле износи минимално 500,0 м² са ширином уличног фронта 

минимално 20,0 м. 

Положај објеката у односу на регулацију и у односу на границе грађевинске парцеле 

 У зависности од технолошког процеса производње у оквиру конкретног радног комплекса 

грађевинска линија је  одмакнута за минимално 5,0 м или више од регулационе линије .   

Индекс заузетости  и индекс изграђености грађевинске парцеле 

 Максималан дозвољени индекс заузетости на грађевинској парцели у радној зони је 0,7. 

Минимална површина под зеленилом је 30% површине парцеле. 

 Максималан дозвољени индекс изграђености грађевинске парцеле је 2,1. 

Највећа дозвољена спратност објеката 
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 Објекти су спратности: 

Услужно-сервисни-складишни, управне зграде: до П+2. 

Изградња помоћног објекта: котларнице, гараже, оставе, бицикларник, септичке јаме, бунари, 

цистерне за воду и сл. - максималне спратности П+О. 

Најмања дозвољена међусобна удаљеност објеката 

Објекти могу да се граде као слободностојећи и у низу. 

Изградња објеката у низу може се дозволити ако су задовољени услови противпожарне 

заштите. 

Међусобни размак слободностојећих главних објеката је минимално половина висине вишег 

објекта, с тим да међусобни размак не може бити мањи од 5,0 м. 

Услови за изградњу других објеката на истој грађевинској парцели 

На грађевинској парцели у услужно сервисној зони,  поред главних и помоћних објеката дозвољена 

је изградња пратећег објекта (портирнице). 

Висина ограде којом се ограђује радни комплекс не може бити виша од 2,0 м. Ограда  на 

регулационој линији и ограда на углу мора бити транспарентна, односно комбинација зидане и 

транспарентне ограде. 

Транспарентна ограда се поставља на подзид висине максимално 0,2 м а код комбинације зидани 

део ограде не може бити виши од 0,9 м. 

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 и да је обезбеђена проточност 

саобраћаја. 

Капије на регулационој линији се не могу отварати ван регулационе линије. 

 

Обезбеђивање приступа парцели и простора за паркирање возила 

 

За сваку грађевинску парцелу у оквиру ове зоне мора се обезбедити колски прилаз. Колски прилаз 

парцели је минималне ширине 5,0 м са минималним унутрашњим радијусом кривине од 7,0 м. У 

оквиру грађевинске парцеле саобраћајне површине могу да се граде под следећим условима: 

-минимална ширина саобраћајнице је 3,5 м са унутрашњим радијусом кривине 5,0 м, односно са 

радијусом кривине од 7,0 м тамо где се обезбеђује проточност  саобраћаја  због противпожарних 

услова, 

-за паркирање возила за сопствене потребе у оквиру грађевинске парцеле мора се обезбедити 

паркинг простор за путничка, односно теретна возила. Број паркинг места треба да износи 

минимално половину броја  запослених радника у првој смени. Ако тај  број не може да се 

задовољи, могуће је „закупити“ број паркинга који недостаје на комерцијалним паркинзима на 

јавном или осталом земљишту у оквиру индустријског парка. 
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-уколико постоји продајни простор у оквиру производног комплекса, потребно је обезбедити 1 

паркинг место на 70м2 продајног простора. 

-Превозна средства и радне машине које су неопходне у процесу рада, паркирати у границама 

комплекса уз поштовање норми организације и уређења парцеле.  

-Потребно је обезбедити најмање једно место за паркирање тешко покретних и непокретних 

лица димензија 350х500cm. Ако је дупло паркинг место, димензије су 590x500, са meђупростором 

ширине мин150cm. 

-Паркинг за бицикле организовати унутар парцеле. Потребно је обезбедити довољну површину 

за смештај бицикала једнак броју  запослених у првој смени. 

-Поред изградње колских прилаза и пешачких стаза, морају се побезбедити и приступи за 

несметано кретање старих, хендикепираних и инвалидних лица. Прилазе објектима решити 

изградњом рампи минималне ширине 90cm и нагиба од 1:20 до 1:10, односно 8-10%, за кретање 

помоћних средстава инвалидних и лица са посебним потребама. 

 

Заштита суседних објеката 

 

Изградњом објеката на парцели и планираном делатношћу у оквиру парцеле не сме се нарушити 

животна средина. 

Изградњом објекта уз бочне стране парцеле не сме се нарушити ваздушна линија суседне парцеле, 

а одводњавање атмосферских падавина са кровних површина мора се решити у оквиру 

грађевинске парцеле на којој се гради објекат. 

Зеленилом треба да се обезбеди изолација административних објеката од производних и 

складишних објеката,  изолација пешачких токова као и заштита паркинг простора од утицаја 

сунца. Избор биљних врста одређује се према карактеристикама производње, концентрацији и 

карактеру штетних материја, односно њиховим еколошким функционалним и декоративним 

својствима. 

Нивелацијом саобраћајних површина одводњу атмосферских падавина решити у оквиру парцеле 

на којој се гради. 

 

Архитектонско, односно естетско обликовање појединих елемената објекта 

 

Објекти могу бити грађени од сваког чврстог материјала који задовољава  важеће прописе и 

стандарде, на традиционалан или савременији начин. 

Кровна конструкција може бити од дрвета, челика или армираног бетона, а кровни покривач у 

складу са нагибом крова и у складу са важећим стандардима. 

Фасаде објекта могу бити од материјала  који задовољава  важеће прописе и стандарде. 

Архитектонским облицима, употребљеним  материјалима и бојама мора се тежити  

успостављању јединствене естетски визуелне целине у оквиру грађевинске парцеле. 
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Услови за реконструкцију објеката 

Реконструкција  постојећих објеката  и замена  постојећих објеката  новим објектом може да 

се дозволи под следећим условима:- ако се извођењем радова на објекту испоштују услови дати 

овим Планом; ако грађевинска парцела својом изграђеношћу не задовољава услове из овог Плана, 

реконструкцијом се не може дозволити доградња постојећег објекта. 

 

3. ОБУХВАТ ПЛАНА  

 

3.1. ОПИС ГРАНИЦЕ ПЛАНА 

 

Граница почиње у тачки број 1 на међи парцела број 10 313/1 и 9327/1 К.О.Собор 1.  

Од тачке број1, граница се протеже у правцу североистока пратећи северну међу парцеле 

10313/1 до тачке број2, која се налази на тромеђи парцела број 10313/1, 10237/1 и 7968 

К.О.Сомбор 1. 

Од тачке број 2, граница се ломи у правцу северозапада, праћећи јужну међу парцеле 

10237/1 долази до тачке број3, која се налази на четворомеђи парцела 10237/1, 10200/1, 

7763/1 и 7756/12К.О.Собор 1. 

Од тачке број 3, граница се ломи у правцу североистока до тачке број 4, која се налази на 

међи парцела 10200/1, 7768 К.О.Сомбор 1. 

Од тачке борј 4, граница се протеже у правцу истока јужном страном парцеле 10200/1 и 

долази до тачке 5, која се налази на тромеђи парцела број 7868/2, 10200/1 и 10199 

К.О.Собор 1. 

Од тачке број 5, граница се ломи у правцу југоистока, пратећи западну међу парцеле 
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10199 и источну међу парцеле број 7938/3 до тачке број 6, која се налази на четворомеђи 

парцела број 7938/3, 10199, 10239/2 и 7930/1 К.О.Сомбор 1. 

Од тачке број 6, граница се ломи ка југозападу до тачке број 7, која се налази на 

четворомеђи парцела број 7938/3, 7938/4, 7930/8 и 7930/1 К.О.Сомбор 1. 

Од тачке број 7 граница изломљеном линијом наставља дуж међа парцеле 7938/4 до тачке 

број 8, која се налази на четворомеђи парцела 7938/4, 7938/1, 7937/1 и 7937/2 К.О.Сомбор 

1. 

Од тачке број 8, граница се ломи ка југу до тачке број 9, која се налази на тромеђи парцела 

број 7937/2, 10313/1, 10239/1 К.О.Сомбор 1. 

Од тачке број 9, граница наставља ка југозападу дуж јужне међе парцеле број 10313/1 до 

тачке број 10, која се налази на тромеђи парцела 10313/1, 10239/1 и 10253 К.О.Сомбор 1. 

Од тачке број 10, граница се протеже у правцу северозапада  до тачке број 1. 

Простор обухваћен границом Плана налази се у југоисточном делу рађевинског 

подручја града Сомбора. Обухват Плана утврђен је Одлуком о изради Плана детаљне 

регулације блока 81 у Сомбору   („Службени лист Града Сомбора“, бр. 5/2019). 

Граница обухвата Плана просторно обухвата парцеле број: 7766, 7767/1, 7767/2, 

7768, 7812/1, 7812/2, 7812/3, 7814/1, 7868/1, 7868/2, 7868/3, 7868/4, 7868/6, 7868/8, 7868/9, 

7868/10, 7938/1, 7938/2, 7938/3, 7939/1, 7939/2, 7939/3, 7939/5, 7939/6, 7943, 7944/3, 7945/1, 

7945/2, 7945/3, 7946/2, 7948/1, 7948/3, 7949/1, 7949/2, 7950, 7951/1, 7951/2, 7952, 7953/1, 

7953/2, 7954/1, 7954/2, 7955/1, 7955/6, 7955/7, 7955/8, 7955/9, 7955/10,7955/11, 7956, 7957, 

7958, 7959, 7960/1, 7960/2, 7961/1, 7961/2, 7961/6, 7961/7, 7961/8, 7961/9, 7962/1, 7962/2, 

7962/3, 7962/4, 7963/1, 7963/2, 7963/3, 7693/4, 7963/6, 7964/1, 7964/2, 7965, 7966, 7967, 

7968, 9326, 9327/1, 9327/2, 9327/3, 9327/5, 9327/6, 9327/7, 9327/9, 9327/10, 9328, 10237/1, 

10237/6, 10237/8, 10237/9, 10237/14, 10313/1, 10313/2, 10313/3 и 10313/4 К.О. Сомбор, 

укупне површине око 72,3 hа.  

У случају неслагања наведених бројева катастарских парцела и њихових граница у 

оквиру плана меродавни су подаци из графичких прилога. 

 

 

4. АНАЛИЗА И ОЦЕНА ПОСТОЈЕЋЕГ СТАЊА 

 

4.1. АНАЛИЗА ПРОСТОРА И НАМЕНА ПОВРШИНА 

 

Блок 81 налази се у југоисточном делу града утврђеног ГП-ом града Сомбора. 

Обухвата простор северно од кружног пута Југ 3, тј. Индустријске зоне, источно од 

Стапарског пута, западно од Индустријског пута и јужно од улице Филипа Кљајића.     

       Предметни блок, представља тампон зону између чисто радне зоне на југу 

(Индустријска зона) и мешовите градске структуре северно од посматраног блока 

(градски стадион, породично и вишепородично становање, услужно складишно пословне 

функције).  
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У северозападном делу блока уз мелиоративни канал се налази шума, величином 

од 6 ha  представља  једну од највећих зелених површина на читавој територији града. 

Својом позицијом између два спортско рекреативна комплекса, градског стадиона и 

хиподрома и на потезу где намена из радног прелази у намену становања и спорта и 

рекреацијеи  веома значaјна како у заштитном, еколошком и микроклиматском тако и у 

естетском смислу. Шума је најгушћа у периферним деловима где су стабла и највећа. 

Знатно је девастирана дивљом сечом стабала у средишњем делу шуме, где су претежно 

заступљене жбунасте врсте.  

Јужно од  саобраћајнице Југ 3 су већим делом изграђене парцеле објектима 

услужне, складишне и пословне намене (Кнез петрол, Тербоинокс, Дунав ауто, Продукт 

Комерц, објекти Ауто мото савеза Србије, РМ Company, ГРП „Центар“).  Величина 

парцела је од 1800 m² до 4800 m².  Парцелама се директно приступа са саобраћајнице Југ 

3. 

У источном делу подручја обухваћеног Планом, уз Индустријски пут, смештени су 

објекти услужне, складишне и пословне намене, градски полигон за обуку возача, 

неколико напуштених објеката и неизграђених парцела. Парцеле у овом делу блока 81 су 

површински веће (од 5000 m² до 24000 m²)  и у више случајева ноколико парцела чине 

комплекс. 

Уз улицу Филипа Кљајића, у северном делу Планског подручја, су објекти 

услужне, складишне и пословне намене (Лукоил, Нис Петрол, Магелан д.о.о., Застава 

промет, Аграриум) и један стамбено пословни објекат (ресторан Маћи). Ове парцле су 

величине од 1400 до 23000 m² и имају излаз на две саобраћајнице, улицу Филипа Кљајића 

и улицу Сивачки пут. 

У западном делу блока уз Стапарски пут на површини од 4500 m² је градска бувља 

пијаца/вашариште. Бувља пијаца представља сиромашно уређен простор са 

избетонираним платоима и тезгама без зеленила са минимумом пратеће 

инфраструктуре.У оквиру вашаришта је и један стамбено пословни објекат.  

У централном делу блока 81, између горе наведених различитих функција смештен 

је  градски Хиподром, на простору величине од cca 11 ha. Чине га тркачка стаза и судијска 

кула. Позиција Хиподрома на улазном правцу у град, уз друге спортско рекреативне 

функције (градски Стадион) и велику шумску површину је повољна, те заједно формирају 

складну целину. Хиподрому се приступа са Сивачког пута. Стаза је оријентисана правцем 

североисток – југозапад. Тркачка стаза је приближно 1070 m дугачка, широка је око 14m, 

тренажна стаза је унутар тркачке стазе и широка је 6 m. Тркачка стаза и тренажна стаза су 

одржаване, али не задовољавају прописану дужину и радијус кривине. Због малог 

радијуса кривине и делимично постављене ограде стаза је небезбедна. Судијска кула је 

смештена на благој узвишици уз саму стазу. Зеленило у оквиру Хиподрома чине стабла 

тополе око тркачке стазе од којих су неколико у веома лошем стању и младе  садница 

копривића у делу уз вашариште, те самоникло средње растиње уз источни део тркачке 

стазе. 
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Положај блока 81  

 

Велики део простора обухваћеног планом, приближно 20 ha, чине неизграђене 

грађевинске парцеле које су тренутно засађене пољопривредним културама (парцеле око 

хиподрома) или обрасле дивљим растињем (парцеле јужно од саобраћајнице ЈУГ 3 и 

западно од Индустријског пута), те се на њима може планирати грађевинска активност. 

Објекти у блоку 81 су изграђени по ободу блока дуж формираних саобраћајница: улица 

Стапарски пут, Југ 3, Индустријски пут, улица Филипа Кљајића и Сивачки пут.  

 

Блок 81 је оивичен саобраћајницама широког профила и велике фреквенције, због 

недостатка саобраћајне инфраструктуре унутар блока није у потпуности решена 

саобраћајна повезаност блока са околином. Такође, због категоризације околних 

саобраћајница је забрањен или ограничен директан приступ парцелама. Недостатак 

пешачких и бициклистичких стаза додатно ограничава приступ блоку. Тренутно се 

средишњем делу блока може прићи са Сивачког пута који се наставља као земљани пут и 

слепо се завршава, или земљаним путем са улице ЈУГ 3 који се протеже између 

Хиподрома и неизграђених парцела. Комплексу Хиподрома и Вашаришту се приступа са 

Стапарског пута преко парцеле бр. 7981 К.О.Сомбор 1.  

 

 

4.2. ПОСТОЈЕЋИ ВЛАСНИЧКИ СТАТУС ЗЕМЉИШТА 

 

Према подацима Републичког геодетског завода већина парцела у обухвату Плана 

се налази у власништву Града Сомбора, око 48,4 %, у власништву Републике Србије, са 

правом коришћења физичких и правних лица 32,8%, око 14,4 % земљишта се налази у 

приватном власништву, а остатак од 4,4% представљају канали који су у власништву ВДП 

„Западна Бачка“. 

 



ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ПРОСТОР 
Трг цара Лазара 1, Сомбор 

 

 

 
                               Тел./фах: 025/515-0072, E-mail: info@prostorsombor.rs , Web: www.prostorsombor.rs 30 

 

         

 
 

Власник / 

Корисник 

Укупно 

парцела 

Укупна 

површина 

парцела (м²) 

% 

Град Сомбор 21 353.713 48.4 

Државно / 

Приватни корисник 
40 240.229 32.8 

Електровојводина 1 17 0 

Западна Бачка 5 30.306 4.4 

Приватно 25 106.177 14.4 

Укупно: 92 730.442 100 

Табела бр. 1 – удео власништва простора обраде 
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Приказ власништва-корисништва 

 

4.3. ОБЈЕКТИ И ПОВРШИНЕ ЈАВНЕ НАМЕНЕ 

 

Површине јавне намене на простору обухваћеном планом су простор шуме, простор 

хиподрома, бувљa пијацa, саобраћајне површине и мелиоративни канали. 

 

4.4. ПОДАЦИ О ИНФРАСТРУКТУРНИМ СИСТЕМИМА 

 

4.4.1. САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА 

 

На простору обухвата плана, од саобраћајне инфраструктуре  постоје: 

На делу западне границе обухвата плана: деоница  градске улице Стапарски пут -улазни 

правац  који води до центра града и која је усвајањем референтне карте државних путева 

престала да има  ранг државног пута кроз насељено место.  

Јужним делом обухвата плана простире се саобраћајница Југ 3, деоница од Стапарског до 

Индустријског пута, представља део планиране кружне саобраћајнице која повезује 

улазно-излазне правце у град, која је усвајањем референте карте државних путева постала 

део државног пута 1.Б реда број 15, а усвајањем ПДР-а  за исту,  добила је и статус јужне 

главне примарне градске саобраћајнице.  



ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ПРОСТОР 
Трг цара Лазара 1, Сомбор 

 

 

 
                               Тел./фах: 025/515-0072, E-mail: info@prostorsombor.rs , Web: www.prostorsombor.rs 32 

 

         

 
 

Источна граница обухвата плана је деоница Индустријског пута од улице Филипа 

Кљајића до саобраћајнице Југ 3, који је усвајањем референтне карте државних путева 

постао део државног пута 1.Б реда број 15 и на којем је  затечено стање са формираним 

колским и пешачким приступима парцелама дуж саобраћајнице 

Напомена: Изградњом  јужне главне примарне градске саобраћајнице, односно  

изградњом  продужетка саобраћајнице Југ 3 до Кљајићевског пута,  овај део 

Индустријског пута губи ранг државног пута, односно вратиће му се локални статус.   

 Северном границом обухвата плана простире се део улице Филипа Кљајића која је 

усвајањем референтне карте државних путева престала да има  ранг државног пута кроз 

насељено место. 

Северозападну границу обухвата плана чини Сивачки пут- деоница од улице Филипа 

Кљајића до мелиорационог канала број 450 где се слепо завршава. 

До израде Плана унутар простора блока 81 осим саобраћајнице Југ3 и Сивачке улице не 

постоје плански формирани улични коридори. На терену су формирани земљани путеви 

који омогућавају приступ корисницима парцела у унутрашњост блока: Продужетак 

Сивачког пута до улице Југ 3 и земљани пут ком се приступа са улице Југ 3, а пружа се 

правцем југоисток – северозапад пратећи границу парцела између простора хиподрома и 

парцела засађеним пољопривредним културама. 

 
 
Земљани путеви  

 

4.4.2. КОМУНАЛНА ИНФРАСТРУКТУРА  

 

 

Хидротехничке инсталације које се планирају у обухвату плана су: 

 водоводна мрежа, 

 канализациона мрежа, 

 атмосферска канализација. 

 

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. 
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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 86.00m надморске висине. 

 

Водоводна мрежа  

 

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 градски водовод, потребно је у складу са техничким 

прописима извршити спајање у најближим водоводним шахтовима на предметном 

простору, и то на Сивачком путу (чвориште 138а) и на Југу 3 (чвор 639). 

На подручју обраде постоји градски бунар ”Стовет“, на парцели која се граничи са 

простором обраде 7976/3К.О.Сомбор I. Бунар ”Стовет” прикључним цевоводом повезан је 

на градски водовод и служи за водоснабдевање града. Јужно од бунара „Стовет“ у 

индустријској зони налазе се бунари ”Инпро I”, „Инпро II“ и „Бане Секулић“ који су 

такође у систему снабдевања града водом. Сва четири бунара периодичним радом пумпи 

повремено допуњавају капацитет градског система водоснабдевања. 

Снабдевање водом, простора обухваћеног овим планом, врши се преко постојећег 

водоводног система, који функционише у оквиру водоводног система града Сомбора, а 

који је изграђен у виду водовода ПВЦ 150mm, који пресеца предметни комплекс, дуж 

саобраћајнице Југ 3, и главног магистралног водовода  АЦ 500mm, који се налази у 

југоисточном делу простора обухвата. Остатак простора нема изграђену хидротехничку 

инфраструктуру. 

 

Атмосферска канализација 

 

У простору обраде делимично постоји атмосферска канализација у облику отворених 

канала, а делом  постоји зацевљена атмосферска канализација. Падове цевовода одредити 

према конфигурацији терена, као и дубинама постојећих колектора атмосферске 

канализације. Искористити природан пад ка мелиоративном каналу 450 и каналу 451, који 

се граниче или су у близини предметног простора. 

 

Канализациона мрежа 

 

Канализациони систем мора омогућити што бржи одвод свих отпадних вода са 

предметног простора, као и што правилнији третман сакупљених вода. Јавна 

канализациона мрежа се планира као гравитациона.  Канализациони систем функционише 

као сепаратни, тако да се посебно одводе отпадне, а посебно сувишне атмосферске воде. 

До изградње канализационе мреже, као прелазно решење, неопходно је изградити 

водонепропусне септичке јаме. 

У Сомбору је усвојен сепаратни система каналисања, тако да се  употребљене воде и 
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атмосферске воде одводе са два, потпуно независна система.  

На простору обухвата нема изграђене канализације отпадних вода. У  близини северне и 

јужне границе планом обухваћеног простора се налази магистрални колектор отпадних 

вода АЦ 600mm. Постојећи колектор би могао да прими отпадне воде са планираног 

комплекса. Наведени колектор је део система одводњавања отпадних вода града Сомбора 

до Уређаја за пречишћавање отпадних вода – УПОВ, који је лоциран на југозападу града, 

на око 1650,0 m од предметног подручја. Реципијент пречишћених отпадних вода је 

речица Мостонга. За сада, УПОВ ради само са проближно 50% капацитета. Разлог томе је 

што изградња канализационе мреже знатно заостаје за изградњом водоводне мреже. 

Сходно томе за цео комплекс, постоји могућност прикључења на градски колектор 

канализације употребљених вода. 

 

Третман комуналног отпада 

 

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

где се одлаже. 

 

4.4.3.  ЕНЕРГЕТСКА ИНФРАСТРУКТУРА 

 

Електроенергетска инфраструктура  
 

На простору обраде има изграђена електроенергетска инфраструктура као подземна и 

надзенам. Предметно подручје у редовном укпопном стању се напаја електричном 

енергијом из ТС 110/20кV „Сомбор 1“са преко више градских 20кV извода који су 

међусобно добро повезани са другим 20кV изводима чиме се омогућује резервно напајање 

у случају квара. 

На предметном подручју налази се трансформаторска станица СТС 20/0,4 кV, 

250(400)кVА „Јид 3“ која је у власништву „ЕПС Дистрибуција“ д.о.о Београд, Огранак 

Електродистрибуција Сомбор. На предметном подручју налазе се трансформаторске 

станице МБТС 20/0,4к\/,630 к\/А ,Агросавез“ и ЗТС 20/0,4к\/, 160к\/А „Застава“ које нису у 

власништву „ЕПС Дистрибуција“ д.о.о Београд, Огранак Елекгродистрибуција Сомбор. 

Поједини потрошачи напајају се из дистрибутивних ТС 20/0,4 кУ које се не налазе у 

обухвату плана. 

Поједини потрошачи ел. енергије имају своје 0,4кV прикључне кабловске водове за које 

не поседујемо пројектну документацију. 

 

На предметној локацији постоје следећи електроенергетски објекти: 

- дупли 20 kV вод под 20 kV напоном, извод „Селенча II“ и „ Текстилна“ 

- дупли 20 kV вод под 20 kV напоном, извод „Пристаниште“ и „Стапар“ 

- 20 kV вод, извод „Селенча III“ 

- НН мрежа је изведена надземно. 

- СТС (стубна трафостаница) „ЈУГ 3“ 

- МБТС (монтажно-бетонска трафостаница) „Агросавез“. 
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Eлектроенергетски водови који се протежу преко тркачке стазе 

 

Гасна инфраструктура  
 

Планом обухваћеном простору постоје два гасовода. Са јужне стане саобраћајнице Југ 3 

налази се полиетиленски гасовод ниског притиска. Челични гасовод се налази са источне 

стране саобраћајнице Индустријски пут. 

Термоенергетска инфраструктура 

 

На предметном подручју није изграђена вреловодна мрежа. Будућа дистрибутивна 

вреловодна мрежа унутар предметног блока jе могућа ако се покаже потреба за њом,  која 

би се прикључили на нову градску топлану. Нова градска топлана се налази на парцели 

која се граничи на југу са границом обраде ПДР-а.  

 

 

4.4.4. ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНА ИНФРАСТРУКТУРА 

 

На простору обраде постоје  магистрални оптички ТТ кабл на релацији: Сомбор-Стапар-

Оџаци-Нови Сад 2, приводе оптичке ТТ каблове: Сомбор “Метро 4“, Сомбор “Метро 5“, 

приводни оптички ТГ кабл за керамика“Јовановић“, празне ПЕ цеви пречника 40 мм, 

примарне претплатничке ТТ каблове и разводне претплатничке ТТ каблове месне мреже 

Сомбор (на кабловском подручју: МСАН»Агоинститут» Сомбор, ИС»Млаке»Сомбор, 

ДСЛАМ“Призренска“ Сомбор). 

Напомињемо да се на простору обраде Плана, планира изградња нове (ЗРОМ-оптичке 

инфраструктурне мреже, полагањем нових подземних оптичких ТТ каблова или 

ваздушних оптичких ТТ каблова преко нових ТТ стубова. 

Магистрални оптички ТТ кабл: Сомбор-Стапар-Оџаци-Нови Сад 2 је положен у 

зеленом појасу улице Стапарски пут, поред пута Сомбор-Стапар кроз заштитну ПЕ цев 

пречника 40 мм. Магистрални оптички кабл је положен на дубини од око: 0,80м - 1,20 м. 

Напомињемо да су две празне ПЕ цеви пречника 40 мм, положене по истој траси и на 

истој дубини са магистрапним оптичким ТТ каблом. 

Приводни оптички ТТ кабл: Сомбор “Метро 4" је положен у зеленом појасу поред 

индустријског пута према пословним објекгима: „Гума-С“, „Царина", а приводни оптички 

ТТ кабл: Сомбор “Метро 5“, је положен у зеленој површини поред постојећег пута 

обилазница-„Југ 3“, од Стапарског пута до пословног објекта „Регенерација". Приводни 
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оптички ТТ каблови су положени кроз заштитне ПЕ цеви пречника 40 мм, на дубини од 

око: 0,80м-1,20м. 

Приводни оптички ТТ кабл за пословни објекат керамика „Јовановић", је положен из 

постојећег магистралног оптичког ТТ кабла: Сомбор-Кула-Врбас-Нови Сад (положеног 

поред коловоза улице Филипа Кљајића), и затим прелази коловоз улице и завршава се на 

посповном објекту. 

Примарни и разводни претплатнички ТТ каблови месне мреже су положени поред 

постојећег пута обилазница-„ЈугЗ“ према пословни објектима: „Грандпром", 

„Продукткомерц", „Магнет" поред индустријског пута према пословним објектима 

„Царина“, „НИС-Петрол" и на прелазу улице Филипа Кљајића и дела улице Сивачки 

пут, у зеленој површини на дубини од око: 0,60м-0,80м. На прелазу преко коловоза 

претплатнички каблови су полбжени кроз заштитне ПВЦ цеви пречника 100мм, 110 мм, 

или ПЕ цеви пречника 40 мм, на дубини од око: 0,80м-1,00м. 

 

4.5. АНАЛИЗА ПОСТОЈЕЋЕГ ЈАВНОГ И ДРУГОГ ЗЕЛЕНИЛА 
 

Шума - У североисточном делу обухвата Плана налази се шума 1.категорије која је 

доминантна зелена површина посматраног подручја. 

Налази се између Градског стадиона и комплекса хиподрома и представља идеалну 

везу између две површине намењене спорту и рекреацији. Зеленило је у лошем стању и 

значајно проређено у средишњем делу, те додатно угрожено дивљом сечом стабала.  

 

 

Шума 

Зеленило у склопу функције спорта и рекреације - На парцелама које служе 

намени коњичког спорта присутно је зеленило у виду високог и средњег растиња око саме 

стазе за трке, и ниско растиње – неуређене травнате површине око и са унутрашње стране 

стазе. Постојеће зеленило у простору у ком се налази Хиподром је у запуштеном стању. 
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Зеленило у склопу комплекса Хиподрома 

Улично зеленило – У постојећим уличним коридорима простора обраде нема 

уређеног, плански сађеног уличног зеленила. Једнострани дрворед је посађен да делу 

Индрустријског пута, док појас уз остале саобраћајнице карактеришу зелене површине 

обрасле дивљом вегетацијом, комбинацијом жбунасте вегетација и дрвећа. 

 

Улично зеленило 

 

4.6. ПРЕГЛЕД ЕВИДЕНТИРАНИХ И ЗАШТИЋЕНИХ КУЛТУРНИХ И 

ПРИРОДНИХ ДОБАРА 

 

Обухваћени простор блока није оптерећен објектима споменичке вредности, нема 

евидентираних културних добара нити објеката од градитељског, културног или 

историјског значаја, за које би било потребно расписати мере заштите. 

 

4.7.ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 

 

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

Решење број: 501-9/2019-V od 21.01.2019. године о неприступању стратешкој процени 

утицаја на животну средину за израду Плана детаљне регулације блока 81 у Сомбору. 
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5. ОПШТИ ЦИЉЕВИ ИЗРАДЕ ПЛАНА 

 

Основни циљ Плана је урбанистичко дефинисање и уређивање планског подручја, 

те представља инструмент у ефикаснијем решавању уочених проблема и недостатака 

планског подручја. 

План се заснива на следећим програмским циљевима: 

 Разрада ГУП града Сомбора којим се намена површина усклађује са реалним 

потребама и постојећим стањем; 

 Утврђивање грађевинског земљишта за јавне површине – улице ради обезбеђивања 

потребних коридора за изградњу саобраћајне и о остале инфраструктуре, као и 

повезивање средишта блока са околним простором да би се задовољиле потребе 

свих корисника простора; 

 Обезбеђивање простора за изградњу нових тркачких стаза и објеката у оквиру 

Хиподрома; 

 Одређивање правила уређења и грађења, утврђивање основних урбанистичких 

параметара за даљу изградњу и предвиђање компатибилних намена у оквиру 

дефинисаних основних намена; 

 Усклађивање свих планираних интервенција са условима ЈКП и надлежних 

службни и предузећа; 

 Унапређење и заштита животне средине. 

 

 

6.  ПОДЛОГE ЗА ИЗРАДУ ПЛАНА 

 

За потребе израде Плана коришћени су: 

 катастарско топографски план, у размери 1:1.000 израђен од стране ГЕО–СЕВЕР 

Д.О.О. из Сомбора (јануар 2020. године). 

 Копија плана са подземним инсталацијама издата од стране Републичког 

геодетског завода за катастар непокретности, број:956-01-095-392/2019 (јун 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 . 

Макро целине А и Б су површине северно и јужно од саобраћајнице Југ3. 

Макро целине су додатно подељене на блокове, како је приказано на графичком прилогу 

бр.6. 

 

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  

Под јавним површинама се подразумева грађевинско земљиште одређене јавне намене, 

намењено за општу употребу које је доступно свим грађанима за кретање и коришћење и 

неизграђено грађевинско земљиште на коме право коришћења има Град, а које је планом 

намењено за јавне површине или се користи као јавна површина. 

Планиране површине одређене јавне намене у обухвату Плана чине: 

 Улични коридори 

 Коридор зеленила са сервисном саобраћајницом  

 Појас заштитног зеленила 

 Парк шума 

 Канали 

 

У уличним коридорима и коридору зеленила са сервисном саобраћајницом се планира 

саобраћајна инфраструктура (коловози, пешачке стазе и улично зеленило) и остала 

комунална и енергетска инфраструктура (подземни и надземни објекти и трасе). 

Заштитно зеленило - заштитни зелени појас се планира у јужном делу уз мелиоративни 

канал 450 због смањења штетних утицаја загађивача из индустријске зоне којом се План 

граничи. 
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2.2. ПОВРШИНЕ ЗА ДРУГЕ ЈАВНЕ И ОСТАЛЕ НАМЕНЕ 

 

Површине за друге јавне намене су: 

 Комплекс хиподрома 

 Парцеле намењене спорту и рекреацији 

 Градски полигон за вожњу 

 

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 подељене на:  

- услужна, складишна, сервисна делатност 

- комерцијалне и угоститељске делатности 

- стамбено-пословни објекат унутар простора хиподрома 

 

2.3. БИЛАНС ПОВРШИНА У ОБУХВАТУ ПЛАНА 

 

ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ 
Површина 

земљишта 

 P (ha) % 

Површине одређене јавне намене 23.61 32,66 

- Коридор ЈУГ3 4.27 5,91 

- Улични коридори 5.93 8,20 

- Коридор зеленила са сервисном 

саобраћајницом 
2.47 3,42 

- Заштитно зеленило 1.31 1,81 

- Шума 6.72 9,29 

- Канали 2.91 4,03 

Површине за друге јавне и остале намене 48.69 67,34 

- Комплекс хиподрома 16.79 23,22 

- Спорт и рекреација 4.69 6,49 

- Услужна, складишна и сервисна делатност 24.49 33,87 

- Комерцијалне и угоститељске делатности 1.59 2,20 

- Полигон  1.09 1,51 

 Стамбено – пословна намена 0.04 0,05 

УКУПНО: 72.30 100% 
Табела бр.2: Биланс површина 

 

3.ПЛАН РЕГУЛАЦИЈЕ И НИВЕЛАЦИЈЕ ПОВРШИНА ЈАВНЕ НАМЕНЕ 

 

Разграничење грађевинског земљишта намењеног за јавне површине, дефинисано је 

регулационим линијама улица и јавних површина и приказано на графичком прилогу бр.7 

''План регулације и нивелације ''.  
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Према положају у односу на постојеће регулације и међне линије дефинисана су три типа 

регулационих линија: 

- Регулационе линије које се задржавају (постојеће регулационе линије); 

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

су даље дефинисане аналитичко-геодетским подацима (координатама). 

- Регулациона линија јужне главне примарне саобраћајнице Југ3 (коридор јужне 

главне примарне саобраћајнице чије координате су дефинисане ПДР јужне главне 

примарне саобраћајнице „Сл. лист Града Сомбора бр.16/2019). 

 

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

израдиће се пројекти парцелације и препарцелације. 

 

Броја 

преломне 

тачке 

 

X 

 

Y 

1. 588604.722 69019.603 

2. 588522.129      69193.085 

3. 588357.120 69309.185 

4. 588317.349 69315.804 

5. 588357.688 69342.280 

6. 588517.817 69226.821 

7. 588591.988 69118.130 

8. 588647.024 69296.620 

9. 588445.395 69451.729 

10. 588440.727 69450.193 

11. 588469.128 69466.453 

12. 588665.158 69320.155 

13. 588673.222 69304.669 

14. 588705.191 69163.739 

15. 588759.653 69185.682 

16. 588787.161 69208.747 

17. 588688.508 69527.176 

18. 588670.755 69547.378 

19. 588638.392 69557.406 

20. 588629.240 69560.243 

21. 588551.314 69584.392 

22. 588467.761 69476.833 

23. 588633.577 69034.750 

24. 588606.415 69091.795 

25. 588727.469 69136.698 

26. 588818.417 69185.708 

27. 588810.001 69222.884 

28. 588703.946 69565.202 

29. 588620.747 69592.223 
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30. 588431.664 69650.334 

 
Табела бр. 3: Аналитичко-геодетски подаци (координате) за обележавање граница грађевинског земљишта 

намењеним за јавне површине  

 

 У случају неких неслагања координата датих аналогно и графички, меродавни ће бити 

подаци из графичког прилога број 7- План регулације и нивелације.  

 

Грађевинско подручје обухваћено планом налази се на надморској висини од 86m до 88m 

н.в.  

Нивелационим решењем је утврђена висинска регулација планираних саобраћајница у 

односу на постојећу нивелацију терена и нивелете постојећих саобраћајница. Планиране 

саобраћајнице се уклапају у постојеће. 

 

 

УРБАНИСТИЧКИ И ДРУГИ УСЛОВИ ЗА УРЕЂЕЊЕ И ИЗГРАДЊУ 

ИНФРАСТРУКТУРЕ 

 

4.1. САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА 

 

Планирано је отварање нових улица којима ће се обезбедити потребни коридори за 

саобраћајну инфраструктуру (коловоз, пешачка стаза, бициклистичка стаза, јавни паркинг,  

јавна зелена површина) и комуналну инфраструктуру. Новоформиране улице треба да 

обезбеде подједнако добру приступачност свим парцелама као и одговарајућу величину 

нових блокова.  

 

 Овим  Планом су дефинисањем регулационих линија издвојене површине јавне 

намене  за јавне површине- нове уличне коридоре и у оквиру њих, саобраћајнице:

  

- С1 - од планиране раскрснице са јужном главном примарном градском 

саобраћајницом до планиране С5 у дужини од око 428 м ( профили 1-1 и 2-2). 

Попречни профил саобраћајница  се састоји од две возне саобраћајне траке ширине 

од по 3.0 m са обостраним банкинама ширине по 1.0 m, обостраним тротоарима 

ширине 3.0 m страна према хиподрому и 2 m са супротне стране и једностраном 

двосмерном бициклистичком стазом ширине 2.5 m. На делу саобраћајнице су 

планиране паркинг површине.  Двострани дрворед је планиран дуж целе улице. 

Јавна расвета је предвиђена са леве стране коловоза. Отворени јаркови су 

планирани са десне стране коловоза. 

- С2 - од планиране раскрснице са  С1 до С4, у дужини од око 240 м ( профил 5-5). 

Попречни профил саобраћајница  се састоји од две возне саобраћајне траке ширине 

од по 3.0 m са обостраним банкинама ширине по 1.0 m, обостраним тротоарима 

ширине по 2.0 m и једностраном двосмерном бициклистичком стазом ширине 2.5 

m. Једнострани дрворед је планиран са десне стране улице. Јавна расвета је 

предвиђена са десне стране коловоза. Отворени јаркови су планирани са леве 

стране коловоза. 
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- С3 - од планиране раскрснице са С2 до С5, у дужини од око 437 м ( профил 4-4). 

Попречни профил саобраћајница  се састоји од две возне саобраћајне траке ширине 

од по 3.0 m са обостраним банкинама ширине по 1.0 m, обостраним тротоарима 

ширине 1.5 m и једностраном двосмерном бициклистичком стазом ширине 2.5 m. 

Двострани дрворед је планиран дуж целе улице. Јавна расвета је предвиђена са леве 

стране коловоза. Отворени јаркови су планирани са леве стране коловоза.  

- С4-  од планиране раскрснице са  С2 до „ старог сивачког“ пута и даље, до његове 

раскрснице са улицом Филипа Кљајића, укупне дужине око 942 м ( профили 6-6 и 

7-7). Попречни профил саобраћајница  се састоји од две возне саобраћајне траке 

ширине од по 3.0m са обостраним банкинама ширине по 1.0 m, обостраним 

тротоарима ширине 2.0m  и 1.5 m и једностраном двосмерном бициклистичком 

стазом ширине 2.5 m. Делом улице је планиран двострани дрворед, док је у другом 

делу улице планиран једнострани дрворед. Јавна расвета је предвиђена са леве 

стране коловоза. Отворени јаркови су планирани са леве стране коловоза. 

- С5- од  планиране раскрснице са С1 до  „ старог сивачког“ пута-C4, у дужини од 

око 333 м ( профили 3-3 и 8-8).  Попречни профил саобраћајница  се састоји од две 

возне саобраћајне траке ширине од по 3.0m са обостраним банкинама ширине по 

1.0 m, обостраним тротоарима ширине 2.1m  и 1.5 m и једностраном двосмерном 

бициклистичком стазом ширине 2.5 m од планиране раскрснице са С3 до „старог 

сивачког“ пута. Јавна расвета је предвиђена са леве стране коловоза. Отворени 

јаркови су планирани са десне стране коловоза. 

 

У оквиру регулационих линија уличних коридора дефинишу се површине јавне 

намене за саобраћајнице са својим  пратећим елементима ( банкине, јаркови),  

бициклистичке стазе, тротоаре, паркинге и зеленило. 

Планиране саобраћајнице су дефинисане координатама темена својих осовина 

коловоза: 

 

Саобраћајница 

 

С1 

 

Формира се од делова кататарских парцела 

7955/1, 7956, 7957, 7958, 7959, 7965, 7966, 7967, 7964/1, 

7964/2, 7963/1, 7962/1, 7961/1 

Ширина 

регулације 

Дужина 

саобраћајнице 

Површина 

саобраћајнице 

25-32m 428 m Cca 12429 m² 

Преломне 

тачке 

Координате преломних тачака 

Х У 

Т0 588619.08 69030.15 

Т1 588585.15 69101.40 

Т2 588539.00 69198.33 



ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ПРОСТОР 
Трг цара Лазара 1, Сомбор 

 

 

 
                               Тел./фах: 025/515-0072, E-mail: info@prostorsombor.rs , Web: www.prostorsombor.rs 44 

 

         

 
 

Т3 588341.81 69338.04 

 

 

 

Саобраћајница 

 

С2 

Формира се од делова кататарских парцела 

7955/1, 7949/1, 7951/1 и 7953/1 

Ширина 

регулације 

Дужина 

саобраћајнице 

Површина 

саобраћајнице 

30 m 240 m Cca 7054 m² 

Преломне 

тачке 

Координате преломних тачака 

Х У 

Т1 588585.15 69101.40 

Т6 588696.40 69143.73 

Т7 588805.45 69195.59 

 

 

 

Саобраћајница 

 

С3 

Формира се од делова кататарских парцела 

7964/1, 7964/2, 7963/1, 7963/2, 7962/1, 7961/1, 7961/2, 7960/1, 

7948/1, 7949/1 

Ширина 

регулације 

Дужина 

саобраћајнице 

Површина 

саобраћајнице 

26 m 437 m Cca 11081 m² 

Преломне 

тачке 

Координате преломних тачака 

Х У 

Т4 588443.97 69469.01 

Т5 588659.02 69308.52 

Т6 588696.40 69143.73 

 

 

 

Формира се од делова кататарских парцела 

7812/1, 7812/3, 7963/6, 7962/4, 7962/3, 7961/6, 7961/8, 7948/3, 

7962/2, 7963/4, 7962/2, 7961/1, 7961/2, 7960/1, 7948/1, 7949/1, 
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Саобраћајница 

 

С4 

7951/1, , 7951/2 7953/1 и парцела 10237/1, 10237/6, 10237/8, 

10237/9. 

Ширина 

регулације 

Дужина 

саобраћајнице 

Површина 

саобраћајнице 

25-32m 942 m Cca 23 113 m² 

Преломне 

тачке 

Координате преломних тачака 

Х У 

Т7 588805.45 69195.59 

Т8 588693.32 69554.80 

Т9 588546.46 69600.40 

Т10 588422.04 69636.90 

Т11 588269.30 69685.39 

Т12 588154.45 69725.34 

 

 

Саобраћајница 

 

С5 

Формира се од делова кататарских парцела 

7964/1 

Ширина 

регулације 

Дужина 

саобраћајнице 

Површина 

саобраћајнице 

26 m 333 m Cca 11081 m² 

Преломне 

тачке 

Координате преломних тачака 

Х У 

Т3 588341.81 69338.04 

Т4 588443.97 69469.01 

Т9 588546.46 69600.40 

 

Укупна дужина планираних саобраћајница је око 2380 м (по тангентним правцима), 

а тачне  стационаже ће бити одређене главним пројектом, уз додатне пројектне 

елементе и  услове за пројектовање надлежних институција, у процесу израде техничке 

документације, али без већих одступања од вредности задатих планском 

документацијом. 
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У случају неких неслагања координата датих аналогно и графички, меродавни ће 

бити подаци из графичког прилога. 

 Планирано је да саобраћајница Југ 3 има садржаје у складу са усвојеним ПДР-ом 

јужне главне примарне градске саобраћајнице, „Службени лист Града Сомбора“ 

бр.16/2019. ( раскрснице, сервисне саобраћајнице, бициклистичке стазе). 

Бициклистички саобраћај је заступљен једностраном двосмерном 

бициклистичком  стазом ширине 2.5 м дуж свих планираних саобраћајница. 

Бициклистичком стазом уз саобраћајницу С1 се повезује комплекс градског стадиона 

кроз шумицу и преко канала са јужном главном примарном градском саобраћајницом.  

 

Пешачки саобраћај је заступљен је дностраном пешачком  стазом ширине 1.5 м-

3.0м дуж свих саобраћајница. 

 

Попречни нагиб коловоза је једностран и износи у правцу 2.5 %, а у кривинама у 

смеру ка центру кривине према прописима, у зависности од радијуса кривине, уз 

прописано проширење коловоза, док се подужни нагиби нивелете  заобљавају 

вертикалним кривинама.  

Одводњавање површинске воде са коловоза се планира највећим делом преко 

банкина у отворене канале поред пута, чије зацевљење је обавезно на колским 

прилазима парцелама. На потезу улице С1 ( према графичком прилогу) у дужини од 

око 200 м планира се зацевљена атмосферска канализација у коју би се преко 

сливничких решетки смештених дуж бетонских ивичњака упуштале атмосферске воде 

са коловоза.  

Поред тротоара, до регулационе линије, се предвиђа 3.0 м јавне зелене површине у 

виду дрвореда као и уз државни пут-југ3 и Стапарски пут, који треба да буду засађени 

тако да не ометају прегледност јавног пута и не угрожавају безбедност саобраћаја: 

осовина дрвећа са малим крошњама  ( до пречника 5.0 м) мора да се налази изван 

банкине ( или минимум 1.0 м од ивице коловоза), а дрвеће са великим крошњама- 

најмање 1.5 м од ивице коловоза. 

Правила, услови и ограничења уређења простора 

Тротоари и све саобраћајне површине морају да буду прилагођене критеријумима 

за кретање старих, хендикепираних и инвалидних лица.  

У оквиру регулације улица није дозвољена изградња објеката осим оних који 

спадају у саобраћајне и комуналне објекте и урбану опрему (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 и по претходно прибављеној сагласности управљача јавног пута која саржи 

и саобраћајно-техничке услове. 

Колски прилази у зонама раскрсница морају се градити у споредним улицама и то 

на најудаљенијем делу парцеле. Парцеле које се налазе у зони раскрснице могу имати 

искључиво пешачки прилаз са улице вишег реда. 
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Услови и начин обезбеђивања приступа са парцеле ( број, положај и димензије 

прикључака) 

Колски прилази у зонама раскрсница морају се градити у споредним улицама и то на 

најудаљенијем делу парцеле. Парцеле које се налазе у зони раскрснице могу имати 

искључиво пешачки прилаз са улице вишег реда. 

 

1.1 на државни пут- Индустријски пут 

 
- парцеле на источној граници плана имају постојеће  колске прикључке  

(затечено стање), а за евентуалну изградњу нових прикључака на државни 

пут, ширине веће од 3.0 м, неопходно је обратити се управљачу државног 

пута за сагласност и услове прикључења 

 

1.2 на саобраћајнице које немају ранг државног пута 

 
- за сваку грађевинску парцелу мора да се обезбеди један колски прилаз на 

јавну саобраћајну површину ширине од 3.0- 6.0 м, а 

- ширине тих колских прилаза су условљене меродавним возилом  и 

растојањем ивице коловоза од регулационе линије: 

 

меродавно возило 
растојање ивице 

коловоза од РЛ 

ширина колског 

прилаза 

 

ПА ( путничко возило) 

 

≥ 5 м 3.0 м 

АВ (аутовоз),  

ВВ ( вучни воз) 

( 15-18 м) 

≤ 7 м 

7-10 м 

>10 м 

6.0 м 

5.0 м 

4.5 м 

ТВ ( теретно возило) 

( 12 м) 

≤ 5 м 

5-7 м 

7-10 м 

≥ 10 м 

4.5 м 

4.0 м 

3.5 м 

3.0 м 

 

- за парцеле уличног фронта ширине веће или једнаке 40 м може да се дозволи и 

изградња укупно два колска прилаза уз услов да се они налазе на међусобном 

одстојању од најмање 10 м; 

- колски прилази ширине 3 м, могу да се граде и уз бочну границу парцеле;  

- колски прилази ширине веће од 3 м, могу да се граде на минималној удаљености од 

бочне границе парцеле: од 1.0 м уколико је колски прилаз ширине до 4 м; 

- од 2.0 м уколико је колски прилаз ширине до 5 м; 

  од 3.0 м уколико је колски прилаз ширине до 6 м. 

 нова изградња и организација објеката на парцелама у зони раскрснице и на угловима 

улица треба да буде таква да омогући постављање колског прилаза  на део парцеле 
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најудаљенији од раскрснице; 

 колске прилазе је неопходно нивелационо 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); 

 заобљења између колског прилаза и пута извести радијусом који  зависи од 

најзаступљенијег меродавног возила које врши манипулацију на тој парцели, а 

најмање 5,0 м; 

 За услове изградње свих других случајева колских прилаза парцелама, необухваћених 

овим правилима, потребно је обратити се  управљачу пута на који треба да се постави 

колски прикључак 

 

Услови и начин обезбеђивања паркирања и гаражирања 

За паркирање путничких, теретних и других возила за сопствене потребе ( и потребе 

корисника садржаја парцела) неопходно је обезбедити паркинг или гаражна места у 

оквиру своје грађевинске парцеле и то под следећим условима:  

 

 Потребне капацитете за стационирање возила рачунати према следећим нормативима: 

 хиподром : Паркинг места за потребе комплекса хиподрома су дефинисане и 

приказане на графичком прилогу број 9, у оквиру функционалних целина Х6 и Х7. 

 спортско рекреативни објекти и комплекси:  

o спортска хала: 1 ПМ/2запослена + 1 ПМ/1играча   

o тениски терени: 2 ПМ/терену 

o балон за фудбал: 5 ПМ/терену 

o теретане:  1ПМ/70м2 ВРГП 

 привредне делатности: 1 ПМ/на половину броја запослених радника у првој смени; 

 комерцијалне и угоститељске делатности: 1 ПМ/70м2 ВРГП; 

 смештајни објекти 1 ПМ/1 смештајна јединица. 

 превозна средства, радне машине и доставна возила која су неопходна у процесу рада, 

паркирати на сопственој парцели уз поштовање норми организације и уређења 

парцеле. 

 

Паркирање на јавној површини ( у уличном коридору) планирано је паркинзима за 

путничка возила, са западне стране улице С1 у дужини од око 150 м. 

 

Сви елементи пута и раскрснице морају да буду у складу са Законом о јавним путевима 

(„Сл. гласник РС“ број 41/2005, 127/2018 и 95/2018 др.закон) и Правилником о условима 

који са аспекта безбедности саобраћаја морају да испуњавају путни објекти и други 

елементи јавног пута (''Службени гласник РС'', бр. 50/2011). 
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4.2. КОМУНАЛНА ИНФРАСТРУКТУРА 

 

Хидротехничке инсталације које се планирају у обухвату плана су: 

 водоводна мрежа, 

 канализациона мрежа, 

 атмосферска канализација. 

 

Приликом пројектовања и изградње јавне водоводне и канализационе мреже придржавати 

се прописаних хоризонталних и вертикалних растојања од других комуналних 

инсталација. 

У улицама и на местима где није успостављена планирана регулациона ширина, пре 

изградње инфраструктурних објеката извршити регулацију на планирану ширину. 

Дуж  саобраћајница биће положене инсталације водовода и канализације унутар или ван 

коловозне конструкције на одговарајућем међусобном одстојању. Међусобно растојање  

фекалне канализације и магистралног водовода треба да буде мин. 2.0m , док од 

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

хоризонтално растојање кишне канализације од фекалне канализације треба да буде 

минимум 0.4m, а од водовода 1.50m. 

Висински, све подземне инсталације треба да су међусобно усклађене и то фекална 

канализација обавезно испод водовода и атмосферске канализације. 

Кота пода приземља свих објеката минимално је издигнута изнад коте тротоара на јавној 

површини 0,20m. 

 

4.2.1. ВОДОВОДНА МРЕЖА 

 

Правила уређења и грађења водоводне мреже 

 

Планирану водоводну мрежу прикључити на градску водоводну мрежу, према претходно 

прибављеним условима и сагласностима од стране надлежног комуналног предузећа ЈКП 

„Водоканал“ Сомбор. 

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. 
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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. 

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 

 

Правила уређења и грађења канализационе мреже 

 

Будућу градску уличну канализацију радити по сепаратном систему. Изградњом уличне  

канализације отпадних вода ће се омогућити одвођење употребљене санитарне воде преко 

најближег постојећег шахта на колекторском правцу 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.  



ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ПРОСТОР 
Трг цара Лазара 1, Сомбор 

 

 

 
                               Тел./фах: 025/515-0072, E-mail: info@prostorsombor.rs , Web: www.prostorsombor.rs 51 

 

         

 
 

Пре упуштања технолошких 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 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 

 

 

Правила уређења и грађења за атмосферску канализацију 

 

Атмосферском канализацијом треба омогућити одвођење атмосферских вода са 

саобраћајница, кровова и осталих површина унутар посматраног подручја, воде од прања 

и поливања улица и других јавних површина до реципијента, односно најближег улива у 

уличну атмосферску канализацију. Атмосферска канализација ће се извести системом 

отворених канала у уличном профилу. Трасе канала атмосферске канализације 

пројектовати, у зависности од пада саобраћајнице, једнострано или двострано, такође 

рачунајући са могућности одвођења упијањем у околно земљиште. 

Трасе зацевљене атмосферске канализације водити  у зеленом појасу дуж саобраћајнице 

(претходне трасе отворених канала) или уз ивицу  коловоза. У циљу заштите од поплава 

од високих нивоа подземних вода и од вишка атмосферских вода потребно је редовно 

одржавати канале и пропусте дуж отворених јаркова атмосферске канализације. 

Атмосферску и фекалну канализацију радити као два потпуно независна система 

цевовода. 

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. 

У атмосферску канализацију није дозвољено упуштање: фекалије, киселине, соли, 

бензина, уља, масти и других материја које могу да разграде цевовод од ког је изграђена 

атмосферска канализација, материје које изазивају токсичне или експлозивне гасове, 

отровне и радиактивне, ђубре, пепео, кости, гипс, цемент, песак и друге материје и 

предмете којима је могуће оштетити колектор атмосфрске канализације и довести до 

одређених проблема у току експлоатације и одржавања објеката. 

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. Извршити механичко пречишћавање атмосферских 
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вода пре упуштања у реципијент. Уколико су загађене лаким течностима исте се морају 

одвојити у сепаратору масти, уља и лаких нафтиних деривата. Уграђени сепаратор треба 

да је водонепропусан, заштићен од корозије и постављен унутар границе грађевинске 

парцеле. Сливнике радити са таложницима за песак или предвидети таложнице за песак 

пре улива у сепаратор масти и уља. Одржавање изведеног прикључка  атмосферске 

канализације је обавеза корисника објекта. 

До изградње атмосферске канализације у делу где није изведена, одвођење атмосферских 

вода са коловоза решити риголама и упојним јарковима. 

Минималне падове одредити у односу на усвојени цевни материјал према важећим 

прописима и стандардима приликом израде пројектно техничке документације. Кота дна 

канализационог испуста пројектовати тако да буде 0.5м 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. 

Израдити идејне  и главне пројекте атмосферске канализационе мреже за посматрано 

подручје. 

Ако се атмосферска вода унутар парцеле прикупља у упојне јаме, исте је потребно 

поставити на прописаним растојањима од суседних парцела и објеката на њима као и 

објеката унутар саме парцеле на којој се планира изградња. 

Реципијент атмосферске воде са предметног прстора су отворени канали број 450 и 451 

који пролазе поред предметног простора,  а уз сагласност управљача ЈВП „Воде 

Војводине“ Нови Сад. Канали 450 и 451 припадају систему за одводњавање „Северна 

Мостонга“. Канал 451 се улива у канал 450. Канал 450 се улива у главни канал „А-А“ 

система за одводњавање „Северна Мостонга“. У улици Стапарски пут, зацевљене су 

деонице канала 451 у дужини од око 305m, односно каналa 450 у дужини од 120m, 

бетонским цевима 1400mm.  

 

Водни услови: 

 Дуж обала мелиорационих канала, мора се обезбедити стално проходна и стабилна 

радно-инспекцијска стаза ширине минимум 5.0m у грађевинском рејону, односно 

10.0м у ванграђевинском рејону, за пролаз и рад механизације која одржава канал. У 

овом појасу није дозвољена изградња надземних објеката (зграде, шахтови, вентили, 

садити дрвеће, постављати ограде и сл.). У случају да се планира постављање 

инфраструктуре на водном земљишту, у експлоатационом појасу мелиорационих 

канала, по траси која је паралелна са каналом, инсталацију положити по линији 

експлоатације канала, односно на минималном одстојању од линије експлоатације, до 

1.0м, тако да међусобно управно растојање између трасе и ивице обале канала буде 

минимум 5.0м у грађевинском, односно 10.0м у ванграђевинском реону. Подземна 

инфраструктура мора бити укопана минимум 1.0м испод нивоа терена и мора 

подносити оптерећења грађевинске механизације којом се одржава канал, а саобраћа 

приобалним делом. Кота терена је кота обале у зони радио инспекцијске стазе. 

Саобраћајне површине планирати изван зоне експлоатације канала. Уколико је 

потребна саобраћајна комуникација-повезивање леве  и десне обале канала, планирати 

изградњу пропуста. Техничко решење пропуста мора обезбедити постојећи водни 
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режим и одржавати стабилност дна и косина канала.  

 У површинске и подземне воде, забрањено је 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 канализационе мреже и то посебно за сакупљање условно 

чистих атмосферских вода, посебно зауљених атмосферских вода, посебно санитарно-

фекалних и технолошких отпадних вода. Сви објекти за сакупљање и третман 

атмосферских и отпадних вода морају бити водонепропусни и заштићени од 

продирања у подземне издани и хаваријског изливања. 

 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). 

 Водоснабдевање предметног подручја се може остварити прикључењем на јавну 

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. 

 

 

4.2.4. 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 
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се не могу генерализовати на целокупну популацију руковођену негативним предрасудама 

о Ромима. 

 

 

4.3. ЕНЕРГЕТСКА ИНФРАСТРУКТУРА 

 

4.3.1. ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКА ИНФРАСТРУКТУРА 

 

Правила уређења и грађења електроенергетске мреже 

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 инфраструктурне објекте; 

 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. 
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Електроенергетску мрежу и трафостанице градити у складу са важећим законским 

прописима и нормативима из ове области. 

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. 

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; 

 о утицају ТС на животну средину. 

Јавна расвета 

 

Уз саобраћајнице је потребно планирати јавну расвету. 

 Светиљке јавне расвете поставити на стубове поред саобраћајница на мин. растојању 

од 0,5 m. - ван слободног профила саобраћајнице. 

 За расветна тела користити одговарајуће светиљке како би се добио одговарајући ниво 

осветљености саобраћајница у складу са препорукама СКО-а (Српски комитет за 

осветљење). 

 

 

4.3.2. ГАСОВОДНА ИНФРАСТРУКТУРА 

 

Приликом изградње гасоводне мреже  потребно је придржавати се следећих услова: 

1. За дистрибутивну гасну мрежу поштовати услове који су дати у ''Правилнику о 

условима за несметану и безбедну дистрибуцију природног гаса гасоводима притиска 

до 16 bar-а'' (''Службени гласник РС'', бр. 86/2015). 

2. Минимална дозвољена хоризонтална растојања подземних гасовода од стамбених 
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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 

 МОР≤4 bar (m) 4 bar<МОР≤10 bar (m) 10 bar<МОР≤16 bar (m) 

Гасовод од 

челичних 

цеви 

1 2 

3 

Гасовод од 

полиетиленс

ких цеви 

1 3 - 

 

 

3. 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 

Водовод и канализација  0,2 0,4 

Вреловод и топловод 0,3 0,5 

Проходни канали вреловода и топловода 0,5 1,0 

Ниско и високонапонски електро каблови 0,2 0,4 

Телекомуникациони и оптички каблови 0,2 0,4 

Водови хемијске индустрије и технолошких флуида 0,2 0,6 

Резервоари (до његовог габарита) и други извори 

опасности станице за снабдевање горивом превозних 

средстава у друмском саобраћају, мања пловила, мањи 

привредни и спортски ваздухоплови 

- 5,0 

Извори опасности постројења и објеката за складиштење 

запаљивих и горивих течности укупног капацитета 

највише 3 m
3
 

- 3,0 

Извори опасности постројења и објекти за складиштење 

запаљивих и горивих течности укупног капацитета више 
- 6,0 
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од 3 m
3
 а највише 100 m

3
 

Извори опасности постројења и објекти за складиштење 

запаљивих и горивих течности укупног капацитета преко 

100 m
3   

- 15,0 

Извори опасности постројења и објекти за складиштење 

запаљивих гасова укупног капацитета највише 10 m
3 - 5,0 

Извори опасности постројења и објекти за складиштење 

запаљивих гасова укупног капацитета већег од 10 m
3  

а 

највише 60 m
3
 

- 10,0 

Извори опасности постројења и објекти за складиштење 

запаљивих гасова укупног капацитета преко 60 m
3  

 
- 15,0 

Шахтови и канали 0,2 0,3 

Високо зеленило - 1,5 

 

4. Минимална дозвољена растојања спољне ивице подземних челичних и ПЕ 

(полиетиленских) гасовода 4bar<МОР≤10 bar са другим гасоводима, 

инфраструктурним и другим објектима су: 

Минимална дозвољена растојања  
Укрштање 

(m) 

Паралелно 

вођење (m) 

Гасоводи међусобно 0,2 0,6 

Водовод и канализација  0,2 0,4 

Вреловод и топловод 0,3 0,5 

Проходни канали вреловода и топловода 0,5 1,0 

ниско и високонапонски електро каблови 0,3 0,6 

Телекомуникациони и оптички каблови 0,3 0,5 

Водови хемијске индустрије и технолошких флуида 0,2 0,6 

Резервоари (до његовог габарита) и други извори 

опасности станице за снабдевање горивом превозних 

средстава у друмском саобраћају, мањих пловила, мањих 

привредних и спортских ваздухоплова 

- 5,0 

Извори опасности постројења и објеката за складиштење 

запаљивих и горивих течности укупног капацитета 

највише 3 m
3
 

- 3,0 

Извори опасности постројења и објекти за складиштење 

запаљивих и горивих течности укупног капацитета више 

од 3 m
3
 а највише 100 m

3
 

- 6,0 

Извори опасности постројења и објекти за складиштење - 15,0 
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запаљивих и горивих течности укупног капацитета преко 

100 m
3   

Извори опасности постројења и објекти за складиштење 

запаљивих гасова укупног капацитета највише 10 m
3 - 5,0 

Извори опасности постројења и објекти за складиштење 

запаљивих гасова укупног капацитета већег од 10 m
3  

а 

највише 60 m
3
 

- 10,0 

Извори опасности постројења и објекти за складиштење 

запаљивих гасова укупног капацитета преко 60 m
3  

 
- 15,0 

Шахтови и канали 0,2 0,3 

Високо зеленило - 1,5 

 

5.    Минимална дубина укопавања гасовода средњег притиска и дистрибутивног гасовода 

је 80 cm мерено од горње ивице гасовода. 

6.    Минимална дубина укопавања челичних и ПЕ гасовода, мерена од горње ивице цеви, 

код укрштања са другим објектима је: 

Објекат 
Минимална дубина 

укопавања (cm) 

 А Б* 

До дна одводних канала путева и пруга 100 60 

До дна регулисаних корита водених токова 100 50 

До горње коте коловозне контрукције пута 135 135 

До горње ивице железничке пруге 150 150 

До горње ивице прага индустријске и железничке 

пруге 
100 100 

До дна нерегулисаних корита водених токова 150 100 

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

 

7. 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°. 

8.   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. 
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 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 обе стране од оса крајњих колосека, односно 1 m од 

ножица насипа. 

 Крајеви заштитне цеви морају бити херметички затворени. 

 Ради контролисања евентуалног пропуштања гаса у међупростор заштитне 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 5 m, 

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. 

9.   Минимална хоризонтална растојања подземних гасовода од надземне електро мреже и 

стубова далековода су: 

Називни напон 

(kV) 
При укрштању (m) 

При паралелном 

вођењу (m) 

1 kV≥U 1 1 

1kV<U≤20kV 2 2 

20kV<U≤35kV 5 10 

35kV<U 10 15 

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

се не сме угрозити стабилност стуба. 

 10. Мерно - регулационе станице (МРС) се по правилу смештају у засебне објекте или 

металне ормане на посебним темељима. 

 Минимална хоризонтална растојања МРС, МС и РС од стамбених објеката и објеката у 

којима стално или повремено борави већи број људи су:  

 МОР на улазу 

Капацитет m
3
/h МОР≤4bar(m) 4bar<МОР≤10bar(m) 

10bar<МОР≤16ba

r(m) 
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До 160 

Уз објекат (отвори 

на објекту морају 

бити ван зона 

опасности) 

3 m или уз објекат (на 

зид или према зиду без 

отвора) 

5 m или уз објекат 

(на зид или према 

зиду без отвора) 

Од 161 до 1500 

3 m или уз објекат 

(на зид или према 

зиду без отвора) 

5 m или уз објекат (на 

зид или према зиду без 

отвора) 

8 m 

Од 1501 до 6000 5 m 8 m 10 m 

Од 6001 до 25000 8 m 10 m 12 m 

Преко 25000 10 m 12 m 15 m 

Подземне 

станице 
1 m 2 m 3 m 

 

Растојање се мери од темеља објекта до темеља МРС, МС, односно РС. 

 

11.  Минимална хоризонтална растојања МРС, МС и РС од осталих објеката су: 

 МОР на улазу 

Објекат МОР≤4bar(m) 4bar<МОР≤10bar(m) 
10bar<МОР≤16b

ar(m) 

Железничка или 

трамвајска пруга 
10 m  15 m  15 m 

Коловз градских 

саобраћајница 
3 m  5 m  8 m 

Локални пут 3 m  5 m  8 m 

Државни пут 8 m 8 m 8 m 

Аутопут 15 m 15 m 15 m 

Интерне саобраћајнице 3 m 3 m 3 m 

Јавна шеталишта 3 m  5 m  8 m 

Извори опасности 

станице за снабдевање 

горивом превозних 

средстава у друмском 

саобраћају, мањих 

пловила, мањих 

привредних и спортских 

ваздухоплова 

10 m  12 m  15 m 

Извори опасности 10 m 12 m 15 m 
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постројења и објеката за 

складиштење запаљивих 

и горивих течности и 

запаљивих гасова 

Трансформаторска 

станица 
10 m 12 m 15 m 

Надземни електро водови 0 bar<МОР≤16 bar 

 

1 kV≥U Висина стуба +3 m* 

1kV<U≤110kV Висина стуба +3 m** 

110kV<U≤220k

V 
Висина стуба +3,75 m** 

400kV<U Висина стуба +5 m** 

* Али не мање од 10 m. 

** али не мање од 15 m. Ово растојање се може смањити на 8 m за водове код 

којих је изолација вода механички и електрично појачана. 

 

 Минимално хоризонтално растојање МРС, МС и РС од железничких и трамвајских 

пруга мери се од ближе шине, а растојање од јавних путева мери се од ивице 

коловоза. 

 За зидане или монтажне објекте МРС, МС и РС минимално хоризонтално 

растојање се мери од зида објекта. 

 За објекте МРС, МС и РС постављене на отвореном простору, са или без 

надстрешнице, растојање се мери од најближег потенцијалног места истицања гаса. 

12 Простор на коме се подиже МРС мора бити ограђен мрежом или неком другом 

врстом ограде. Ова удаљеност између ограде и спољних зидова МРС представља 

заштитну зону и мора бити минимално 3 m. Ограда мора бити висока најмање 2 m 

и мора да обухвати зоне опасности. 

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

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

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

покретне и непокретне објекте. 

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

се поправити о трошку инвеститора. 

16 Евентуална измештања гасовода вршиће се о трошку инвеститора. 

17 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 

обавезно је обавестити ЈП ''Србијагас''. 
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4.4. ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНА ИНФРАСТРУКТУРА 

 

Минимално вертикално растојање (приликом укрштања инсталација) и минимално 

хоризонтално растојање (приликом паралелног вођења инсталација), између трасе свих 

наведених ТТ инсталација „Телеком-а“ и трасе свих других планираних подземних 

инсталација (водовода, атмосферске канализације, фекалне канализације, 

електроенергетских каблова за напоне до 1кV, инсталације КДС-а, гасовода средњег и 

ниског притиска), мора бити: 0,50m. 

Минимално хоризонтално растојање између трасе ТТ инсталација „Телеком-а“ и ивице 

шахти свих других планираних подземних инсталација (водовода, атмосферска 

канализација, фекална канализација, електроенергетских каблова инсталације КДС-а, 

гасовода, мора бити: 0,50m. 

Преко трасе постојеђих подземних телекомуникационих објеката: оптичких ТТ каблова, 

претплатничких ТТ каблова, кабловских наставака на оптичком и претплатничким ТТ 

кабловима, није дозвољена изградња индустријских и стамбених објеката, путева и 

елекотроенергетских постројења (трафо- станица...). 

Минимална вертикална удаљеност (приликом укрштања инсталација) трасе планираних 

високонапонских 20 кV електроенергетских каблова у односу на трасе постојеђих ТТ 

инсталација, мора бити: 0,50м. 

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

поставити у заштитне цеви у дужини од око: 2,00м-3,00м, а вертикална удаљеност не сме 

бити мања од: 0,30 м. Заштитне цеви за електроенергетске каблове треба да буде од добро 

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

Минимална хоризонтална удаљеност трасе планираних високонапонских 20 кV (за напоне 

преко 1 кV) електроенергетских каблова (на деоници паралелног вођења ) у односу на 

трасе постојећих ТТ инсталација, мора бити: 1,00m. 

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

местима неопходно је 20 kV електроенергетски кабл поставити у гвоздене цеви, ВН 20 кV 

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 м. 

На местима укрштања све планиране подземне инсталације, обавезно положити испод 

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

степени, али не сме бити мањи од 46 степени. 

Уколико се у непосредној близини траса подземних ТТ каблова, планирају колски 

прилази, коловози, индустријски путеви, паркинг простори, или неке друге површине са 

тврдим застором, ивица истих мора бити на минимапном хоризонталном растојању у 

односу на трасе ТТ инсталација од: 1,00м. 

Приликом нивелације земљишта у току изградње било ког планираног тврдог застора 

(асфалтног коловоза, тротоара, поплочаних површина...). све наведене телекомуникационе 

инсталације, морају остати на већ датим положеним дубинама. Уколико планирани 

коловози, колски прилази, паркинг простори или неке друге површине са тврдим застором 

прекривају трасу наведених постојећих ТТ каблова, исти морају бити израђен 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 мм (поред трасе постојећег 
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кабла на дубини од око: 0,80m-1,00m). 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: 0,50m, и исте морају бити затворене са 

заштитним чеповима са обе стране. 

На месту наставка графички означеним са тачком: ПН(Р1), на спојном оптичком ТТ 

каблу, је остављена резерва кабла, а наставак је прекривен песком, армирано- бетонским 

плочама и прекривен земљом. Наставак је на лицу места обележен Т- стубићем плаве боје. 

Око свих рачвастих кабловских наставака се налази резервни круг кабла у пречнику од 

око: 1,00m. 

Наставак на оптичком ТТ каблу, рачвасти или прави кабловски наставци на 

претплатничким ТТ кабловима морају остати видљиви, доступни и на минималном 

хоризонталном одстојању од планираних коловоза, приступних путева, паркинг простора, 

тротоара, или других подлога од тврдог застора и свих планираних подземних инсталација 

од: 1,00m. 

ИРО (стојећи изводно-разводни орман), ОДО-оптички дистрибутивни орман, изводни и 

разводни ТТ стубови морају остати доступни и на минималном хоризонталном одстојању 

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

подлога од тврдог застора, и свих планираних подземних инсталација од: 1,00m. 

У случају да је хоризонтално растојање ИРО-а, (стојећег изводно-разводног ормана), 

ОДО-стојећег оптичког дистрибутивног ормана у односу на планиране коловозе 

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

бити заштићен са обе стране са гвозденим стубићима. 

Положај постојећег антенског стуба базне станице мобилне телефоније “Телеком 

Србија“, БС“Ремонт“Сомбор, на предметном обухвату Плана, је означен на достављеној 

ситуацији трасе у прилогу. 

Сва наведена постојећа телекомуникациона инфраструктура „Телеком-а“, је довољног 

капацитета да се изврши прикључење на електронску комуникациону мрежу свих будућих 

објеката обухваћено границом простора Плана намењеној радној зони и породичном 

становању. 

 

Базне станице са антенским стубовима за мобилну телефонију 

 

Број базних станица би се требао повећавати у складу са потребама корисника и у 

наредном периоду би се могла очекивати потреба за још локација базних станица. У 

зависности од саобраћајних потреба корисника, а посебно имајући у виду базне станице 

најновије генерације пожељно је да растојања између локација базних станица буду испод 

1 км с тим да локације буду тамо где је највећи број корисника. 

 

У складу са тим потребно је обезбедити локације за смештаје телекомуникационе опреме 

у којој ће се монтирати активна и пасивна телекомуникациона опрема, а потребно је 

предвидети и изградњу оптичких приводних каблова до њихових локација. Све ове услове 

потребно је обезбедити за све оператере мобилне телефоније у Србији. 

 

Циљ изградње свих планираних телекомуникационих објеката предвиђених овим Планом 

је да се омогући приступ ТК мрежи свим стамбеним објектима који искажу интерес за то, 

било путем фиксне или путем мобилне телефоније, где год за то постоје реалне техничке 

могућности.  
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Општи  услови  и  принципи  уређења за телекомуникационе мреже мобилне телефоније 

су: 

 На простору обухвата овог плана планирана је базна станица са антенским стубом. 

 Нове базне станице се могу постављати на слободним површинама или на 

одговарајућим објектима како на јавној површини, у радним зонама и стамбеним у 

оквиру објекта или комплекса или на слободном простору.  

 Треба избегавати постављање базних станица у „зонама повећане осетљивости“ које су 

на основу Правилника о изворима нејонизирајућих зрачења од посебног интереса, 

врстама извора, начину и периоду њиховог испитивања следећа: школе, домови, 

предшколске установе, дечја игралишта, болнице, породилишта, туристички објекти. 

 

Погодно место за монтажу базних станица су стубови других оператера, димњаци од 

старих котларница који се не користе, водоторњеви или високе зграде, а ако нема 

одговарајућих могућности потребно је градити антенске стубове, с тим да је потребна 

површина за локацију стуба величине 10 x 10 м са несметаним колским прилазом и 

прикључком на телекомуникациону и електроенергетску мрежу. 

 

При одабиру локације за постављање базних станица са антенским стубовима потребно је 

и водити рачуна да висина стуба не угрожава објекте на суседним парцелама. Потребно је 

исходовати сагласност не само власника парцеле на којој се налази базна станица са 

антенским стубом него и власника суседних парцела у радијусу висине антенског стуба. 

 

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 жбунасте врсте. 

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

буде 10 година старости, те да јој крошња почиње на 2,0м висине. 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 

(отпрност на збијеност тла, водни капацитет земљишта, прашину, гасове и сл.) 

 

Уз саобраћајницу могу се садити искључиво следеће врсте:  

- Platanus acerifolia (платан) 

- Acer pseudoplatanoides (горски јавор) 

- Fraxinus excelsior  (јасен) 



ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ПРОСТОР 
Трг цара Лазара 1, Сомбор 

 

 

 
                               Тел./фах: 025/515-0072, E-mail: info@prostorsombor.rs , Web: www.prostorsombor.rs 65 

 

         

 
 

- 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. 

 

5.2. ЗАШТИТНО ЗЕЛЕНИЛО 

 

Заштитни зелени појас планиран је на југу обухвата Плана уз мелиоративни канал у 

макро целини Б и има функцију да заштити  од околног загађења  индустријског парка и 

да спречи деградацију средине од екстремних метеоролошких појава. Ширина појаса 

заштитног зеленила је 14 m. 

Изабране врсте садница би требало да су прилагођене природним условима,  да су 

способне да пруже максималну заштиту од очекиваних појава загађења, те да уз  

санитарну задовољи и психолошку и естетску функцију. Саднице треба да буду  веома 

отпорне према индустријским аерозагађивачима. Такође је потребно обратити пажњу и на 

начин подизања засада (спратност засада) са адекватном заступљеношћу високог, средњег 

и ниског растиња. 
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5.3.ПАРК ШУМА 

 

Парк шума се планира на парцели број 7968 К.О. Сомбор I у северозападном делу 

обухвата Плана где се налази шума 1. класе, значајна за одржавање еколошке равнотеже и 

оплемењивање пејзажа овог дела града. Зеленило је потребно допунити  адекватном, већ 

заступљеним врстама вегетације садницама прве класе, одговарајуће старости. Простор 

уредити уз минималне интервенције тако да се у што мањој мери наруши постојећи еко 

систем локације.  

У оквиру парк шуме најмање 85% површина треба да буде под високим растињем, а стазе 

треба да заузимају највише 15 %. 

Мрежу стаза  формирати тако да се избегне исецање стабала. У оквиру зелених површина 

дозвољено је постављање урбаног мобилијара (клупе, корпе за отпатке и сл.) уз услов да 

исти не угрожавају шумска стабла.  

 

Планирано је формирање пешачке и бициклистичке везе предметног блока са блоком 

градског стадиона кроз простор парк шуме. Везу је могуће формирати у нивоу или изнад 

нивоа терена, уз обавезно избегавање исецања стабала.  

 

 

6.  УСЛОВИ ЗАШТИТЕ ПРОСТОРА 

 

6.1. МЕРЕ ЗАШТИТЕ КУЛТУРНИХ И ПРИРОДНИХ ДОБАРА 

У обухвату плана нема заштићених подручја. 

Очувати све постојеће зелене површине и повезати у целину са планираним. 

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

Међународни уговори, бр. 11/2001). 

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. 
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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 

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; 
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- 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 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 
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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). 

 

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. 

 

 

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; 
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 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. 

 

 

 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 
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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. 

 

 

 

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 

 

ПРИВРЕДНЕ ДЕЛАТНОСТИ - УСЛУЖНА, СКЛАДИШНА, СЕРВИСНА 

ФУНКЦИЈА 

Правила 

парцелације 

Независно од намене, први услов за формирање грађевинске 

парцеле је да има приступ са јавног пута, да јој облик буде 

правилан и оптимално прилагођен потребама процеса рада. 

Евентуална деоба или спајање парцела ће се вршити Пројектом 

парцелације и препарцелације, а у складу са условима за 

образовање грађевинских парцела дефинисаних овим Планом. 

 

Минимална површина грађевинске парцеле износи: 

- Макро целини А:2000,0 m² 

- Макро целини Б: 1000, 0 m² 

 

 Најмања ширина уличног фронта: 

- Макро целина А: 35,0m 

- Макро целини Б: 20,0m 

 

 Могуће је одступање од критеријума површине или ширине 

уличног фронта парцеле до 10 % код већ формираних парцела. 

Детаљна немане 

објеката и 

површина  

Дозвољава се изградња: услужних, сервисних и складишних 

објеката и паркинга,  као и мањих производних објеката који у 

процесу рада буком, издувним гасовима, отпадним материјалом и 

другим штетним дејствима не угрожавају животну средину и не 

нарушавају намену становања и спорта, те оних за чији технолошки 

процес производње одговарају дефинисане величине парцела . 

 

На парцели је дозвољена изградња више пратећих објеката који су 

у функцији главних објеката (портирница или објекти за надзор и 

сл.). 

  

На парцели је дозвољена изградња више помоћних објеката који су 

у функцији главног објекта (гараже за путничка и теретна возила, 

оставе, котларнице, бицикларници, трафостанице, ограде, бунар, 

водонепропусне бетонске септичке јаме, уређаји за пречишћавање 

отпадних вода и остали објекти који служе технолошком процесу). 

 

Врста и намена објеката чија је изградња забрањена 

 

У зони привредних делатности 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 оквиру ове зоне није дозвољена изградња објеката у функцији 
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становања и других објеката који у процесу рада буком, издувним 

гасовима, отпадним материјалом и другим штетним дејствима 

угрожавају животну средину и нарушавају услове рада осталим 

планираним садржајима у оквиру граница Плана. 

Интервенције на 

постојећим 

објектима 

- Реконструкција  постојећих објеката  и замена  постојећих 

објеката  новим објектом може да се дозволи ако се 

извођењем радова на објекту испоштују услови дати овим 

Планом; 

- У случају да грађевинска парцела својом изграђеношћу не 

задовољава услове из овог Плана, дозвољавају се радови на 

реконструкцији објекта, али се не може дозволити доградња 

постојећег објекта.  

Положај објекта Грађевинке линије дефинисане су одстојањима од регулационе 

линије, како је приказано на графичком прилогу број 7. Објекти се 

постављају унутар зоне градње коју дефинишу грађевинске линије. 

Објекти су слободностојећи. 

Макро целина А: 

Блок А3: 

- Грађевинска линија је у блоку А3 одмакнута од регулационе 

линије улице С3 и С4 13м, а од улице С2 и С5 5м. 

Блок А4: 

- Грађевинска линија у блоку А4 је померена у односу на 

регулациону линију  према улици Филипа Кљајића за 20м. 

- Према улици Сивачки пут на парцелама број 7769, 7767/1, 

7767/2, 7766 К.О.Сомбор I грађевинска линија се покалапа са 

регулационом линијом. 

- Грађевинска линија је одмакнута од регулационе линије 

према улици Индустријски пут 5м, 

- Према улици С4 грађевинска линија одмакнута 13м од 

регулационе линије. 

Макро целина Б: 

- Грађевинска линија је одмакнута од регулационе линије 

премаулици улици Југ 3 5м. 

 

Објекти у оквиру парцеле могу да се граде као слободностојећи и у 

низу. Изградња објеката у низу може се дозволити ако то 

технолошки процес производње захтева и ако су задовољени 

услови противпожарне заштите. 

 

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: 

o 2 m (мерено осовински) од ограде, 

o 5,0 m од свих објеката, 

o 10,0 m од регулационе линије и 
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o 20 m од бунара 

 

Трафостанице 20/0.4 kV могу бити стубне, зидане или монтажно-

бетонске, уз обезбеђивање минималне удаљености 3,0 m од осталих 

објеката. 

 

Спратност и 

висина 

Максимална спратност : 

- услужних објеката је П+1+Пк, односно, П+2 код израде 

плитких и равних кровова нагиба до 10 степени 

- сервисних објеката П 

- складишних објеката П  

- мањих производних објеката – максималну висину 

објекта диктира технолошки процес производње. 

- Изградња помоћног објекта: котларнице, гараже, оставе, 

бицикларник, септичке јаме, бунари, цистерне за воду и 

сл. максималне спратности П. 

 

Изградња подрума и сутерена је дозвољена ако не постоје сметње 

хидротехничке и геотехничке природе. 

Кота пода приземља свих планираних објеката утврђена је у односу 

на коту тротоара. Кота приземља планираних објеката не може 

бити нижа од коте терена. Препоручена кота пода приземља: 

- административних објеката и трговина је +0,2 m у односу на 

коту тротоара. 

- Препоручена минимална кота приземља складишних, 

услужних и сервисних објеката је +0,05m у односу на коту 

тротоара, док је максимална према висини пода доставног 

возила због директног утовара.  

Кровну конструкцију планирати као кос, раван или у малом нагибу 

у складу са планираним кровним покривачем. 

Индекси - Максималан дозвољени индекс заузетости на грађевинској 

парцели је 70%. 

- Максималан дозвољени индекс изграђености грађевинске 

парцеле  је 2,1. 

- *Манипулативне површине се урачунавају у индекс 

заузетости грађевинске парцеле. 

Услови за 

архитектонско, 

естетско 

обликовање 

- Неопходно је променити највише стандаре урбанистичко-

архитектонског и пејзажног обликовања. 

- Сви објекти на парцели морају представљати јединствену 

функционално-естетску целину. 

- Архитектонски склоп објеката и примењени материјали 

морају бити усклађени са наменом. 

- Кровни покривач ускладити са архитектуром објекта и 

примењеним материјалима на фасади. 

- Објекти могу бити грађени од сваког чврстог материјала 

који задовољава  важеће прописе и стандарде. 

Уређење зелених и - Минимално 30% зеленила на незастртим подлогама у 
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слободних 

површина 

односу на површину грађевинске парцеле. Од укупне 

површине парцеле 20% морају бити засађене високим 

растињем уз могућност комбиновања са средњим растњем, 

док је преосталих 10 % травнатих површина или земљиште 

засађено ниским растињем. 

- Oко управних зграда, улаза и прилаза објектима треба да  

буде заступљена декоративна вегетација, озелењене 

жардињере и цветни стубови.  

- Све паркинг површине равномерно покрити високим 

лишћарима широке крошње. 

 

- Планиран је заштитни појас зеленила:  

Блок А3: 

Између грађевинске и регулационе линије према улици С3 и 

С4 у ширини од 10м. Неопходна је комбинација дрвећа и 

средњег растиња са могућношћу постављања зелених 

паркинг површина или зона за одмор у појасу зеленила. 

 

Блок А4: 
Између грађевинске и регулационе линије према улици С4 у 

ширини од 10м. Неопходна је комбинација дрвећа и средњег 

растиња са могућношћу постављања зелених паркинг 

површина или зона за одмор у појасу зеленила.   

 

Приликом озелењавања заштитни појас зеленила треба да чини 

дрвеће и шибље у низу, са што већим процентом аутохтоних врста 

и врстама егзота за које је потврђено да су веома отпорнена 

аерозагађења (SO2, HF, NN3),  да се саднице лако адаптирају 

условима средине и не спадају у категорију инвазивних, како би се 

обезбедила заштита околног простора од ширења последица 

загађивања.  

Ограђивање - С обзиром на намену ограђивање грађевинске парцеле није 

обавезно. 

- Грађевинске парцеле могу се ограђивати зеленом оградом 

која се сади у осовини границе грађевинске парцеле, 

транспарентном, односно комбинација зидане и 

транспарентне ограде оградом до висине 2,0m. 

- Транспарентна ограда се поставља на подзид висине 

максимално 0,2m, а код комбиноване зидани део ограде не 

може бити виши од 0,9m.  

- Ограда, стубови  ограде и капије морају бити на 

грађевинској парцели која се ограђује. 

- Капије на регулационој линији се не могу отварати ван 

регулационе линије. 

- Функционалне целине је дозвољено преграђивати у оквиру 

грађевинске парцеле под условом да висина те ограде не 

може бити већа од висине спољне ограде и да је обезбеђена 
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проточност саобраћаја. 

Приступ и 

паркирање 

Макро целина A: 

Блок А3: 

- Колске и пешачке приступе обезбедити из планираних улица 

С3 и С4. 

Блок А4: 

- Колске и пешачке приступе обезбедити из планиране улице 

С4/Сивачки пут, из улице Филиша Кљајића или са 

саобраћајнице Индустријски пут. 

- За парцеле које се граниче са саобраћајницом Индустријски 

пут, за сваку промену стационаже или  димензија колског 

прилаза, као и изградњу која битно утиче на режим 

саобраћаја на Индустријском путу морају да се прибаве 

услови и решење управљача пута и надлежног органа. 

Макро целина Б: 

- Колске и пешачке приступе парцели обезбедити са планиране 

приступне улице и пешачко бициклистичке стазе јужно од 

улице Југ 3, изузетак чини парцела 7955/11 којој се  приступа са 

планиране саобраћајнице П2 (према ПГР 05).  

 

 

- У оквиру грађевинске парцеле интерну саобраћајну мрежу 

планирати тако да минимална ширина интерне 

саобраћајнице буде 3,5m са унутрашњим радијусом кривине 

5,0m, односно са радијусом кривине од 7,0m тамо где се 

обезбеђује проточност  саобраћаја  због противпожарних 

услова, 

- Сви објекти морају бити реализовани на начина да буду 

прилагођени и приступачни лицима са посебним потребама, 

деци, старим особама и особама са инвалидитетом. 

- Паркирање решавати у оквиру парцеле на отвореним 

паркинг површинама. У оквиру грађевинске парцеле 

потребно је обезбедити паркинг места за теретна возила (у 

колико постоји потреба) 

- Превозна средства и радне машине које су неопходне у 

процесу рада, паркирати у границама комплекса уз 

поштовање норми организације и уређења парцеле. 

- Потребно је обезбедити довољан борј паркинг места, 

односно најмање једно место за паркирање тешко покретних 

и непокретних лица димензија 370х480cm. Ако је дупло 

паркинг место, димензије су 590x500, са meђупростором 

ширине мин150cm, све према Правилнику о техничким 

стандардима планирања, пријектовања и изградње објеката, 

којима се осигурава несметано кретање и приступ особама 

са инвалидитетом, деци и старим особама („Службени 

гласник РС“, бр. 22/15) 

- Паркинг за бицикле организовати унутар парцеле. Потребно 
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је обезбедити довољну површину за смештај бицикала 

једнак броју  запослених у првој смени. 

- Приликом израде урбанистичког пројекта, интерну 

саобраћајну мрежу планирати максимално економично 

тражећи најкраће дужине и најмање површине потребне за 

опслуживање планираних садржаја у оквуру важећих 

прописа да би био што већи проценат зеленила и слободних 

површина. 

Инжењерско 

геолошки услови 

Ниво подзених вода у овом делу града је ранијих година знао 

бити врло висок  до 0,5м од површине терена, са вредностима  

од 85,7 до 85,8м  терена, у протеклих година мерења показују 

нижи ниво подземних вода са просечним максималним 

вредностима 84,5м терена .  

Због нивоа подземних вода мање објекте фундирати плитко, где 

год је то могуће изнад нивоа подземне воде. 

*(Приликом израде пројектне документације)У даљој фази 

планирања за сваки новопланирани објекат извести детаљна 

геолошка истраживања а све у складу са Законом о рударству и 

геолошким истраживањима („Службени гласник РС“ бр. 

101/2015 и 95/2018-др.закон) 

Напомена У блоку А4, на парцели број 7767/2 К.О.Сомбор I, се налази 

стамбено-пословни објекат.  

Објекат се задржава. 

Дозвољавају се радови  реконструкције и адаптације  и 

доградња објеката до задовољења максималних урбанистичких 

параметара дефинисаних правилима грађења  ГУП  Града 

Сомбора, поглавље 6.2.1 Зона породичног становања. 

*Изградња објеката у зони привредних делатности искључиво се може вршити уз даљу 

урбанистичку разраду Урбанистичким пројектом. 

 

   СПОРТ И РЕКРЕАЦИЈА  -  КОМПЛЕКС ХИПОДРОМА      

Правила 

парцелације 

Планом је дефинисан простор комплекса Хиподрома у блоку А1 

намењеном коњичком спорту. Све парцеле унутар дефинисане 

границе комплекса чине јединствену целину  намењену коњичком 

спорту и развоју коњарства. 

Препоручује се спајање парцела да би Хиподром добио јединствену 

парцелу. 

Детаљна немане 

објеката и 

површина  

Комплекс Хиподрома формирају шест функционалних целина 

према расподели постојећих и планираних намена: 

 

1. Функционална целина Х 1 - Тркачка стаза са простором 

унутар тркачке стазе 

2. Функционална целина Х 2 - Гледалиште  

3. Функционална целина Х 3 - Управа 

4. Функционална целина Х 4 - Смештај и нега коња 
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Функционална целина Х5 - Смештај гостујућић коња 

5. Функционална целина Х6 –Зеленило са паркингом за 

посетиоце 

6. Функционална целина Х7 – Зеленило са паркингом за 

такмичаре 

 

Функционална целина Х1 – тркалиште 

 

Тркалиште се налази у централном делу блока А1. 

Тркалиште се састоји од касачке стазе, радне касачке стазе и зелене 

површине унутар стаза. Тренутна стаза има мале радијусе кривине , 

неуједначену ширину и не задовољава  прописане стандарде, те 

представља опасност за такмичаре. Унутар главне стазе је радна 

касачка стаза неуједначене ширине од 7 до 12м. 

Наведени садржаји представљају отворене спортске површине 

Хиподрома и усклађују се са међународним прописима за 

одржавање међународних такмичења и  важећим Правилником о 

условима за обављање спортских делатности. 

 

Планом су предвиђене  две нове трасе касачке стазе које се изводе 

у две фазе.  

У првој фази се предиђа изградња стазе која у деловима задржава 

сегменте постојеће стазе са прописаним радијусима кривине и 

предвиђене дужине: 

- Касачка стаза – дужине око 1100м, ширине 14м, облика 

неправилне елипсе. 

- Радна касачка стаза – налази се унутар главне касачке 

стазе, својим обликом прати главну касачку стазу. Ширине 

је око 6м. 

- Радни падок и такмичарски падок – налазиће се у 

средишњем простору касачке стазе. 

 

Планом је, такође, дефинисана касачка стаза правилног облика, 

уједначених кривина и веће ширине (фаза 2): 

 

- Касачка стаза – дужине око 1100м, ширине 20м, елипсастог 

облика. 

- Радна касачка стаза – налази се унутар главне касачке 

стазе, својим обликом прати главну касачку стазу. Ширине 

је око 7м. 

- Радни падок и такмичарски падок – налазиће се у 

средишњем простору касачке стазе. 

 

*Није дозвољена изградња објеката у оквиру Х1. 

 

Функционална целина Х2 – гледалиште  
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Граница целине Х2 се подудара са границом зоне грађења уз 

тркалиште (графички прилог бр.7) 

Планирани садржаји у оквиру ове целине су:  гледалиште, судијска 

кула, ВИП ложа, медијски простори, билетарница, техничке 

просторије, угоститељски садржаји, клубске просторије и сл. 

Према тркачкој стази оријентисати места за седење и стајање, 

судијску кулу, ВИП ложу, медијски простор.  

Планиране садржаје сместити у један или више одвојених објекта у 

оквиру зоне градње, при чему посебно треба водити рачуна о томе 

да се тркалиште са трибина и из судијске куле сагледава у 

потпуности.  

У делу испод гледалишта/трибина оријентисаном према 

приступном платоу могу ће је сместити следеће садржаје: 

билетарницу, угоститељске и комерцијалне садржаје (кладионица), 

санитарни чворови, техничке просторије, оставе и сл. 

 У оквиру функционалне целине Х2 дозвољена је 100% заузетост 

простора објектима. 

 

Функционална целина Х3 - Управа  

 

Граница зоне грађења намењеног управи се налази у источном делу 

блока А1, уз улицу С1.  

Планирана је изградња објекта намењеног управи и 

администрацији са могућим пратећим садржајиме (угоститељски 

садржаји-клубске просторије, ресторан, смештајни капацитети, 

билетарница и сл.) 

У оквиру функционалне целине Х3 дозвољена је 100% заузетост 

простора објектом. 

 

Функционална целина Х4 - смештај и нега коња  

 

Функционална целина за смештај и негу коња поклапа се са зоном 

грађења која се налази у југоисточном делу блока А1, северно од 

саобраћајног потеза улице Југ 3. 

Планирани садржаји у оквиру ове целине су:  штале;  простори: за 

фуражну и сено-кабасту храну, за ветеринарску негу, изолазију 

коња,  прање и туширање коња, негу коња, прибор, стајско 

ђубриво, затим боравак особља са санитарним чвором и оставама за 

алат и прибор за одржавање, просторија за кола и фијакере и сл. 

На слободне површине у оквиру ове целине могуће је изградити 

испусте за коње, паркуре, просторе за лонжирање коња, мањеж на 

отвореном, стазе за јахање и сл. 

У оквиру целине Х3 дозвољена заузетост простора објектима је 

80%, док је преостали простор намењен слободним површинама 

(манипулативним и зеленим површинама). 

 

Функционална целина Х5  -  смештај гостујућих коња  
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Граница целине Х5 се поклапа са границом зоне грађења западно 

од тркалишта, паралелно са саобраћајницом Југ 3 (графички прилог 

бр.7) 

 

Планирани садржаји у оквиру ове целине су: лауф штале са 

боксови за смештај гостујућих коња и помоћним просторијама, 

просторије за ветеринара, просторија за шефа падока, издавање 

бројева, просторија за такмичаре, санитарни чвор.  

Обавезно поштовати важеће санитарно-ветеринарске и друге 

стандарде који дефинишу ову област. 

Није дозвољено увођење других намена у целину Х5 осим 

претходно наведених. 

 

Функционална целина Х6 –Зеленило са паркингом за 

посетиоце 

 

Простор између целина Х2 и Х3 планира се као слободна  зелена 

површина у оквиру које треба организовати приступ  гледалишту у 

виду приступног платоа и стаза које међусобно повезују све објекте 

и садржаје. 

Приступни плато је у графичком прилогу бр.9  приказан шематски, 

пошто његова величина и позиција директно зависе од 

организације објекта гледалишта, те ће бити детаљно дефинисан 

приликом израде пројектне документације. 

Уз улаз у комплекс хиподрома планира се зеленило у оквиру ког се 

планира изградња паркинг површина за посетиоце. 

У оквиру ове функционалне целине, на слободним површинама 

дозвољава се изградња стаза шетњу и боравак посетилаца,  

паркура, мањежа на отвореном, стазе за јахање; игралишта за децу 

и сл. 

 

Стазе и плато не смеју за заузимају више од 30% у оквиру целине. 

 

*Није дозвољена изградња објеката у оквиру функционалне целине 

Х6. 

 

Функционална целина Х7 –Зеленило са паркингом за 

такмичаре 

 

Простор функционале целине Х7 планира се као слободна  зелена 

површина у оквиру које треба организовати паркинг за такмичаре 

(димензија 10х5м)  и стазе које међусобно повезују источни и 

западни део комплекса. 

Веза  је у графичком прилогу бр.9  приказан шематски, пошто 

његова величина и позиција директно зависе од тркачке стазе, 

организације објеката за смештај и негу коња и објеката за смештај 
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такмичарских коња, те ће бити детаљно дефинисан приликом 

израде пројектне документације. 

У оквиру ове функционалне целине, на слободним површинама 

дозвољава се изградња паркура, мањежа на отвореном, стазе за 

јахање; игралишта за децу и сл. 

 

Интервенције на 

постојећим 

објектима 

У оквиру комплекса Хиподрома постоји судијски торањ са 

гледалиштем са местима за стајање. Објекат се уклања. 

 

Положај објекта Општа правила: 

 

- Положај објеката одређен је зоном грађења коју дефинишу 

грађевинске линије. Грађевинке линије дефинисане су 

одстојањима од регулационе линије , како је приказано на 

графичком прилогу број 7 и 9.  

- Дефинисане су четири зоне грађења: Х2, Х3, Х4 и Х5. 

- Дозвољава се изградња више објеката унутар сваке зоне, 

осим зоне Х3. 

- Објекти могу да се граде као слободностојећи и у низу. 

- Изградња објеката у низу може се дозволити ако су 

задовољени услови противпожарне заштите. 

- Међусобни размак слободностојећих објеката је минимално 

половина висине вишег објекта, с тим да међусобни размак 

не може бити мањи од 5,0m. 

- Дозвољено је формирање свих врста отвора на  прописаном 

минималном међусобном растојању објеката. 

- Ван грађевинских линија забрањено је формирање, 

испуштање делова објеката попут еркера, улазних 

надстрешница, степеништа и сл. 

 

Појединачна правила: 

 

У оквиру функционалне целине Х2  објекат гледалишта поставити 

на грађевинску линију према тркалишту. У случају изградње 

других објеката у оквиру ове зоне грађења објекат позиционирати 

тако да не омета сагледивост тркачке стазе са гледалишта. Друге 

компатибилне намене у оквиру објекта сместити у корисном 

простору испод трибина или целом ширином објекта, на делу 

објекта (угоститељски овјекат из које се посматра трка, VIP ложа и 

сл.).  Позиција судијске куле треба да буде наспрам стартног 

правца.  

 

У оквиру функционалне целине Х3-Управа: планирана је изградња 

једног слободностојећег објекта у оквиру зоне градње. Објекат 

оријентисати према унутрашњем тргу и улици С1. 

 

Функционална целина Х4-Шталски круг: Планирана је изградња 
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објеката за смештај и негу коња. У оквиру ове зоне могуће је 

објекте организовати по ободу  зоне градње као атријумску или 

полуатријумску групу објеката, у више низова објеката или 

комбинацијом атријумског/полуатријумског типа са паралелним 

објектима. Слободан простор између објеката може да служи као 

простор за испуштање коња. У овој целини објекте организовати 

тако да  објекти за стални смештај коња буду у најисточнијем делу 

зоне градње Х4. 

 

Функционална целина Х5-Смештај гостујућих коња: Објекте 

поставити на грађевинску линију према улици Југ 3, оријентисати 

их према унутрашњости парцеле-функционалној целини Х7. 

 

Спратност и 

висина 

1. Х2 - Гледалиште:  

- Висина гледалишта/трибине  је П+2 

- Висина других засебних објеката у зони Х2 је максимално 

П+1 

- Висина судијске куле, на делу гледалишта П+3 

- Није дозвољена изградња подземне етаже. 

- Кота приземља 0,15м виша од коте приступног тротоара 

 

2. Х3 – Управа: 

- Максимална спратност објекта је П+1 

- Није дозвољена изградња подземне етаже. 

- Кота приземља не може бити нижа од коте терена. 

- Кота приземља може бити максимум 0,15м виша од коте 

приступног тротоара интерне саобраћајне мреже комплекса. 

- Кров планирати као равна или кос. 

 

3. Х4 – шталски круг: 

- Максимална спратност објеката је П+Пк 

- Није дозвољена изградња подземне етаже. 

- Висину објеката дефинисати у поступку спровођења плана 

на основу минималне потребне технолошке висина за дату 

намену. 

 

4. Х5 – смештај гостујућих коња 

- Максимална спратност објеката је П+Пк 

- Није дозвољена изградња подземне етаже. 

- Висину објеката дефинисати у поступку спровођења плана 

на основу минималне потребне технолошке висина за дату 

намену. 

Индекси 1. Х2 - Гледалиште:  

- У оквиру зоне грађења могућа је заузетост од 100%; 

2. Х3 – Управа: 

- Максимална заузетост је 100% 

3. Х4 – Смештај и нега коња: 
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- Максимална заузетост зоне грађења је 80% 

4. Х5 – Смештај гостујућих коња: 

- Максимална заузетост зоне грађења је 100% 

Услови за 

архитектонско, 

естетско 

обликовање 

- На парцелама намењеним комплексу Хиподрома неопходно 

је спровести највише стандаре урбанистичко-

архитектонског и пејзађног обликовања. 

- Сви објекти морају представљати јединствену 

функционално-естетску целину на нивоу функионалне 

целине и на нивоу комплекса. 

- Архитектонски склоп објеката и примењени материјали 

морају бити усклађени са наменом. 

- Кровни покривач ускладити са архитектуром објекта и 

примењеним материјалима на фасади. 

- Приликом пројектовања тежити употреби природних 

материјала: дрво, камен, дерсована опека, рустични малтер, 

цреп итд. 

- Урбани мобилијар (светиљке, клупе за одмор, корпе за 

отпатке, информативне табле и сл.), мора бити од 

квалитетних материјала, усаглашен са архитектуром 

објеката, специфичном наменом комплекса. 

Уређење зелених и 

слободних 

површина 

Општа правила: 

- Према саобраћајницама које окружују комплекс Хиподрома 

планиран је заштитни појас линијског зеленила у ширини од 

5м. Континуирано линијско зеленило је дозвољено 

прекинути једино на местима прилаза комплексу и 

пословно-стамбеном објекту на парцели број 

9326К.О.Сомбор1. 

- Све отворене паркинг површине морају бити озелењене 

дрвећем високих лишћара широке крошње. 

- Начином поплочавања и одговарајућим падовима 

обезбедити брзу евакуацију атмосферских вода са свих 

површина са чврстим застором. 

- Све пешачке комуникације, платои и паркинг површине 

морају бити снабдевени јавном расветом. 

 

Појединачна правила: 

- Функционална целина Х1 
Планирано је минимално 60% зеленила на незастртим 

подлогама на нивоу функционалне целине Х1, при чему се 

затрављени сортски терени сматрају делом процентуалног 

учешћа у формирању вегетације. Није дозвољена садња високог 

растиња због прегледности тркалишта. Дозвољено је 

формирање водених површина или пејзажног уређења у виду 

депресије за прикупљање атмосферских падавина у случају 

великих киша унутар тркачке стазе. 

- Функционална целина Х6  
Зеленило исотчно од тркалишта обухвата део између и око 
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Гледалишта (Х2), Управе (Х3) и  Шталског круга (Х4).   

Средишњи део формирати као парковско-вртно уређену 

површину кроз коју су планирани приступни пешачки плато, 

пешачке стазе, простори на отвореном за одмор посетилаца, 

игралишта за децу, за вежбу коња (мањеж, паркур, падок и сл.) 

Шталски круг окружити заштитним зеленилом увиду дрвореда 

у комбинацији са средњим растињем. 

Зеленило формирати тако да се постигне визуелно одвајање 

различитих садржаја гледалишта од паркинга и објеката за 

смеђтај и негу коња и да се постигне оптимална осенченост 

површина где бораве људи и животиње. 

Источни део око улаза је предвиђен за паркинг површине у 

зеленом појасу. Паркинг површине су планиране по принципу 

4ПМ , са дрворедом између редова паркинг површина. *Саме 

паркинге извести као зелене површине ојачане пластичним 

растером. 

- Функционална целина Х7  
Зеленило западно од тркалишта до регулационе линије према 

улици Стапарски пут. 

Око објеката за смештај гостујућих коња формирати зелену 

површину са паркинзима за смештај за аутомобиле са 

прикључном приколицом за превоз коња. Велики број паркинг 

места (89) који су несталног карактера условљавају изградњу 

зелених паркинга са ојачаним пластичним растером и дрвећем 

између редова паркинга.  

Зелене површине између тркачке стазе и паркинга формирати 

као парковски уређену слободну површину кроз које је могуће 

формирати стазе за јахање и просторе на отвореном за вежбу 

коња (мањеж, паркур, падок и сл.) 

 

Ограђивање - Комплекс Хиподрома потребно је оградити оградом. 

Материјализација и висина ограде дефинисати на основу 

важећих стандарда и прописа за ову врсту спортске намене. 

- Део ограде према Шуми  може бити жива ограда ако су тиме 

задовољени важећи стандарди и прописи. 

- Дозвољено је ограђивање појединачних функционалних 

целина у складу са важећим прописима и стандардима који 

уређују ову област (санитарно ветеринарски услову, 

безбедност посетилаца, запослених и животиња, еколошки 

услови и сл.) 

Приступ и 

паркирање 

Колске и пешачке приступе комплексу обезбедити: 

- Колско-пешачким приступом из улице С1, 

- Пешачким приступом из улице С1, североисточно поред 

зграде управе.  

- Колско-пешачким приступом из улице Стапарски пут 

задржавањем положај постојећег прикључка комплекса 

хиподрома на Стапарски пут, уз могуће проширење или 
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реконструкцију прикључка, а уз услове и решење управљача 

пута и надлежног органа. 

 

   

- Прилазе простору за паркирање и економске прилазе 

решити тако да се не укрштају са пешачким токовима. 

- Сви спортски објекти морају бити реализовани на начина да 

буду прилагођени и приступачни лицима са посебним 

потребама, деци, старим особама и особама са 

инвалидитетом. 

- Пешачке површине и прилази око спортских терена и 

објеката морају бити урађени без степеника и препрека које 

би ометале пролаз и евакуацију у кратком временском року. 

Све денивелације терена савладати рампама. 

- Паркирање решавати у оквиру комплекса на отвореним 

паркинг површинама у две целине: паркинг за посетиоце у 

источном делу комплекса у зеленом појасу према улици П1 

(144 ПМ) и у западном делу комплекса паркинг за 

такмичаре (88 ПМ за аутомобиле са прикључном 

приколицом за превоз коња 31 ПМ за путничке аутомобиле). 

- На парцели је потребно од укупног броја паркинг места 

обезбедити за особе са специјалним потребама, у свему 

према  важећем Правилнику о техничким стандардима 

планирања, пријектовања и изградње објеката, којима се 

осигурава несметано кретање и приступ особама са 

инвалидитетом, деци и старим особама. 

- Интерну саобраћајну мрежу планирати максимално 

економично тражећи најкраће дужине и најмање површине 

потребне за опслуживање планираних садржаја у оквуру 

важећих прописа да би био што већи проценат зеленила и 

слободних површина. 

Инжењерско 

геолошки услови 

Ниво подзених вода у овом делу града је ранијих година знао 

бити врло висок  до 0,5м од површине терена, са вредностима  

од 85,7 до 85,8м  терена, у протеклих година мерења показују 

нижи ниво подземних вода са просечним максималним 

вредностима 84,5м терена .  

Због нивоа подземних вода мање објекте фундирати плитко, где 

год је то могуће изнад нивоа подземне воде. 

*(Приликом израде пројектне документације)У даљој фази 

планирања за сваки новопланирани објекат извести детаљна 

геолошка истраживања а све у складу са Законом о рударству и 

геолошким истраживањима („Службени гласник РС“ бр. 

101/2015 и 95/2018-др.закон) 

Напомена Унутар комплекса хиподрома, на парцели број 9326 

К.О.Сомбор I, се налази стамбено-пословни објекат.  

Објекат се задржава. 

Објекту се приступа са парцеле број 9327/1 К.О.Сомбор I, која 
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улази у састав комплекса хиподрома. 

Део објекта је пословне намене, са пословним просторима 

оријентисаним ка парцели број 9327/1 К.О.Сомбор I, те је 

неопходно омогућити и даљи приступ корисницимауслуга са 

исте, из унутрашњости комплекса хиподрома. 

Дозвољавају се радови  реконструкције и адаптације  и 

дограднја објеката до задовољења максималних урбанистичких 

параметара дефинисаних правилима грађења  ГУП  Града 

Сомбора, поглавље 6.2.1 Зона породичног становања. 

 

СПОРТСКИ ОБЈЕКТИ И КОМПЛЕКСИ 

Правила 

парцелације 

Независно од намене, први услов за формирање грађевинске 

парцеле је да има приступ са јавног пута, да јој облик буде 

правилан и оптимално прилагођен потребама процеса рада. 

Евентуална деоба или спајање парцела ће се вршити Пројектом 

парцелације и препарцелације, а у складу са условима за 

образовање грађевинских парцела дефинисаних овим Планом. 

Планом је дефинисан простор намењен спортским објектима и 

комплексима у блоку А2. 

Минимална величина працеле 2000 m², уз минималну ширину 

уличног фронта од 25 m. 

 

Детаљна немане 

објеката и 

површина  

Објекти намењени спорту и рекреацији су: спортска сала, 

просторије за управу и администрацију, свлачионице, санитарни 

чвор, просторије за спортске клубове; отворени спортске 

површине-терени, трибина без корисног простора испод 

гледалишта уз отворене спортске терене. 

 

На парцели је дозвољена изградња више пратећих објеката који су 

у функцији главних објеката (портирница или објекти за надзор и 

сл.). 

  

На парцели је дозвољена изградња више помоћних објеката који су 

у функцији главног објекта (гараже за путничка и теретна возила, 

оставе, котларнице, бицикларници, трафостанице, ограде, бунар, 

водонепропусне бетонске септичке јаме, уређаји за пречишћавање 

отпадних вода и остали објекти који служе технолошком процесу). 

Интервенције на 

постојећим 

објектима 

 

Положај објекта - Грађевинке линије дефинисане су одстојањима од 

регулационе линије, како је приказано на графичком 

прилогу број 7.  

- Објекти се постављају унутар зоне градње коју дефинишу 

грађевинске линије. 
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- Објекти су слободностојећи. 

Блок А2: 

- Грађевинска линија је одмакнута од регулационе линије 

према улици С1 и С3 13м, а од улице С2 и С5 5м. 

 

Спратност и 

висина 

Максимална спратност објеката је П+1,  

Није дозвољена изградња подземне етаже.  

Кота приземља планираних објеката не може бити нижа од коте 

терена, а максимум 0,2м виша од коте приступне улице. 

Висину објеката дефинисати у поступку спровођења плана на 

основу минималне потребне технолошке висина за дату намену. 

Кровну конструкцију планирати као кос, раван или у малом нагибу 

у складу са планираним кровним покривачем. 

Индекси Максималан индекс заузетости је 60%. 

Манипулативне површине и незатрављени спортски терени 

урачунавају се у индекс заузетости. 

Услови за 

архитектонско, 

естетско 

обликовање 

- На парцелама намењеним спорту и рекреацији неопходно је 

променити највише стандаре урбанистичко-архитектонског 

и пејзађног обликовања. 

- Сви објекти морају представљати јединствену 

функционално-естетску целину. 

- Архитектонски склоп објеката и примењени материјали 

морају бити усклађени са спортском наменом. 

- Кровни покривач ускладити са архитектуром објекта и 

примењеним материјалима на фасади. 

- Приликом пројектовања тежити употреби природних 

материјала: дрво, камен, дерсована опека, рустични малтер, 

цреп итд. 

- Урбани мобилијар (светиљке, клупе за одмор, корпе за 

отпатке, информативне табле и сл.), мора бити од 

квалитетних материјала, усаглашен са архитектуром 

објеката, специфичном наменом комплекса. 

 

Уређење зелених и 

слободних 

површина 

- Минимално 40% зеленила на незастртим подлогама у 

односу на површину грађевинске парцеле, при чему се 

затрављени спортски терени сматрају делом зелених 

површина у оквиру намене за спорт и рекреацију. Од укупне 

површине парцеле 20% морају бити засађене високим 

растињем уз могућност комбиновања са средњим растњем), 

док је преосталих 10 % травнатих површина или земљиште 

засађено ниским растињем. 

- Формирање спортских терена и игралишта на отвореном са 

подлогом од вештачке  траве није дозвољено. 

- Планиран је заштитни појас зеленила, између грађевинске и 

регулационе линије према улици С1 и С3 у ширини од 10м 

са могућношћу постављања игралишта за децу, зона за 

одмор или простора за контејнере или канте за смеће. 
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Приликом озелењавања неопходна је комбинација дрвећа и 

средњег растиња дуж улице. 

- Све паркинг површине морају бити озелењене (дрвећем 

лишћара широке крошње). 

Ограђивање - С обзиром на намену ограђивање грађевинске парцеле није 

обавезно. 

- Грађевинске парцеле могу се ограђивати зеленом оградом 

која се сади у осовини границе грађевинске парцеле или 

транспарентном оградом до висине 2,0m. 

- Транспарентна ограда се поставља на подзид висине 

максимално 0,2m.  

- Ограда, стубови  ограде и капије морају бити на 

грађевинској парцели која се ограђује. 

- Капије на регулационој линији се не могу отварати ван 

регулационе линије. 

- Дозвољено је додатно  ограђивање отворених спортских 

терена, према потреби и функцији, транспарентном 

заштитном мрежом. 

Приступ и 

паркирање 

- Колске и пешачке приступе парцели обезбедити из улице С1 

или С3. 

-  Прилазе простору за паркирање и економске прилазе 

рештит тако да се не укрштају са пешачким токовима. 

- Сви спортски објекти морају бити реализовани на начина да 

буду прилагођени и приступачки лицима са посебним 

потребама, деци, старим особама и особама са 

инвалидитетом. 

- Пешачке површине и прилази око спортских терена и 

објеката морају бити урађени без степеника и препрека које 

би ометале пролаз и евакуацију у кратком временском року. 

Све денивелације терена савладати рампама. 

- Паркирање решавати у оквиру парцеле на отвореним 

паркинг површинама. 

- На парцели је потребно од укупног броја паркинг места 

обезбедити за особе са специјалним потребама, у свему 

према Правилнику о техничким стандардима планирања, 

пријектовања и изградње објеката, којима се осигурава 

несметано кретање и приступ особама са инвалидитетом, 

деци и старим особама („Службени гласник РС“, бр. 22/15) 

- Приликом израде урбанистичког пројекта, интерну 

саобраћајну мрежу планирати максимално економично 

тражећи најкраће дужине и најмање површине потребне за 

опслуживање планираних садржаја у оквуру важећих 

прописа да би био што већи проценат зеленила и слободних 

површина. 

 

Инжењерско 

геолошки услови 

Ниво подзених вода је врло висок – до 0,5м од површине 

терена, са вредностима  од 85,7 до 85,8м  терена. Мање објекте 
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фундирати плитко, где год је то могуће изнад нивоа подземне 

воде. 

*У даљој фази планирања за сваки новопланирани објекат 

извести детаљна геолошка истраживања а све у складу са 

Законом о рударству и геолошким истраживањима („Службени 

гласник РС“ бр. 101/2015 и 95/2018-др.закон) 

 

*Изградња објеката у овој зони врши се искључиво уз даљу урбанистичку разраду 

Урбанистичким пројектом. 

КОМЕРЦИЈАЛНЕ И УГОСТИТЕЉСКЕ ДЕЛАТНОСТИ 

Правила 

парцелације 

Независно од намене, први услов за формирање грађевинске 

парцеле је да има приступ са јавног пута, да јој облик буде 

правилан и оптимално прилагођен потребама процеса рада. 

Евентуална деоба или спајање парцела ће се вршити Пројектом 

парцелације и препарцелације, а у складу са условима за 

образовање грађевинских парцела дефинисаних овим Планом. 

Површина грађевинске парцеле износи минимално 1000,0m² са 

најмањом ширином уличног фронта 20,0m. 

 

Детаљна немане 

објеката и 

површина  

У оквиру ове намене планирају се садржаји везани за 

угоститељство: мањи породични хотели, смештајни капацитети 

(пансиони), угоститељски објекти,  конгресни центри,, који могу да 

укључе и спорт и рекреацију у смислу отворених спортских терена 

и мањих објеката на комплексима прожетим зеленим површинама; 

комерцилани објекти везани за излагање и продају, седишта фирми, 

али и садржаје као што су уметничке колоније, пунктови за 

бициклисте и сл. 

 

На парцели је дозвољена изградња више пратећих објеката који су 

у функцији главних објеката (портирница или објекти за надзор и 

сл.). 

  

На парцели је дозвољена изградња више помоћних објеката који су 

у функцији главног објекта (гараже за путничка и теретна возила, 

оставе, котларнице, бицикларници, трафостанице, ограде, бунар, 

водонепропусне бетонске септичке јаме, уређаји за пречишћавање 

отпадних вода и остали објекти који служе технолошком процесу). 

Интервенције на 

постојећим 

објектима 

  

Положај објекта - Грађевинке линије дефинисане су одстојањима од 

регулационе линије, како је приказано на графичком 

прилогу број 7. Објекти се постављају унутар зоне градње 

коју дефинишу грађевинске линије у зависности од 

потенцијала локације и конкретних потреба. 
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- Објекти су слободностојећи. 

- Грађевинска линија је одмакнута од регулационе линије 

улице Југ 3, С1 и С2 13м. 

 

Спратност и 

висина 

Максимална спратност објеката је П+1+Пк или П+2 код плитких и 

равних кровова. 

Спратност помоћних објеката је П. 

  

Кота приземља планираних објеката не може бити нижа од коте 

терена, а максимум 0,2м виша од коте приступног тротоара. 

Кровну конструкцију планирати као кос, раван или у малом нагибу 

у складу са планираним кровним покривачем. 

Индекси Максималан дозвољени индекс заузетости на грађевинској парцели 

је 70%. 

Максималан дозвољени индекс изграђености грађевинске парцеле 

је 2,1. 

*Манипулативне површине се урачунавају у индекс заузетости 

грађевинске парцеле. 

 

Услови за 

архитектонско, 

естетско 

обликовање 

- Неопходно је променити највише стандаре урбанистичко-

архитектонског и пејзажног обликовања. 

- Сви објекти на парцели морају представљати јединствену 

функционално-естетску целину. 

- Архитектонски склоп објеката и примењени материјали 

морају бити усклађени са наменом. 

- Кровни покривач ускладити са архитектуром објекта и 

примењеним материјалима на фасади. 

- Објекти могу бити грађени од сваког чврстог материјала 

који задовољава  важеће прописе и стандарде. 

Уређење зелених и 

слободних 

површина 

- Минимално 30% зеленила на незастртим подлогама у 

односу на површину грађевинске парцеле. Од укупне 

површине парцеле 20% морају бити засађене високим 

растињем уз могућност комбиновања са средњим растњем), 

док је преосталих 10 % травнатих површина или земљиште 

засађено ниским растињем. 

- Затравњени спортски терени се урачунавају у проценат 

зеленила. 

- Све паркинг површине морају бити озелењене (дрвећем 

лишћара широке крошње). 

- Планиран је заштитни појас зеленила:  

Између грађевинске и регулационе линије према улици Југ 3 

у ширини од 10м, неопходна је комбинација дрвећа и 

средњег растиња.   

Између грађевинске и регулационе линије према улици С1и 

С2 у ширини од 10м. Неопходна је комбинација дрвећа и 

средњег растиња са могућношћу постављања  дечијих 

игралишта, зона за одмор или зелених паркинг површина. 
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Ограђивање - Грађевинске парцеле могу се ограђивати транспарентном, 

односно комбинацијом зидане и транспарентне ограде до 

висине 2,0m. 

- Транспарентна ограда се поставља на подзид висине 

максимално 0,2m, а код комбиноване зидани део ограде не 

може бити виши од 0,9m.  

- Ограда, стубови  ограде и капије морају бити на 

грађевинској парцели која се ограђује. 

- Капије на регулационој линији се не могу отварати ван 

регулационе линије. 

Приступ и 

паркирање 

- Колске и пешачке приступе парцели обезбедити из 

планиране приступне улице С2. Код парцеле на углу 

дозвољено је обезбедити искључиво пешачки приступ из 

улице С1. 

- За сваку грађевинску парцелу у оквиру ове намене мора се 

обезбедити колски прилаз. Колски прилаз парцели је 

минималне ширине 5,0m са минималним унутрашњим 

радијусом кривине од 7,0m.  

- У оквиру грађевинске парцеле интерну саобраћајну мрежу 

планирати тако да минимална ширина интерне 

саобраћајнице буде 3,5m са унутрашњим радијусом кривине 

5,0m, односно са радијусом кривине од 7,0m тамо где се 

обезбеђује проточност  саобраћаја  због противпожарних 

услова, 

- Сви објекти морају бити реализовани на начина да буду 

прилагођени и приступачни лицима са посебним потребама, 

деци, старим особама и особама са инвалидитетом. 

- Паркирање решавати у оквиру парцеле на отвореним 

паркинг површинама. У оквиру грађевинске парцеле 

потребно је обезбедити паркинг места за доставна возила. 

- Потребно је обезбедити добољан борј паркинг места, 

односно најмање једно место за паркирање тешко покретних 

и непокретних лица димензија 370х480cm. Ако је дупло 

паркинг место, димензије су 590x500, са meђупростором 

ширине мин150cm, све према Правилнику о техничким 

стандардима планирања, пријектовања и изградње објеката, 

којима се осигурава несметано кретање и приступ особама 

са инвалидитетом, деци и старим особама („Службени 

гласник РС“, бр. 22/15) 

- Паркинг за бицикле организовати унутар парцеле. Потребно 

је обезбедити довољну површину за смештај бицикала 

једнак половини броја  запослених. 

- Приликом израде урбанистичког пројекта, интерну 

саобраћајну мрежу планирати тако да се избегне укрштање 

пешачких токова са саобраћајним токовима, максимално 

економично тражећи најкраће дужине и најмање површине 

потребне за опслуживање планираних садржаја у оквуру 
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важећих прописа да би био што већи проценат зеленила и 

слободних површина. 

Инжењерско 

геолошки услови 

Ниво подзених вода у овом делу града је ранијих година знао 

бити врло висок  до 0,5м од површине терена, са вредностима  

од 85,7 до 85,8м  терена, у протеклих година мерења показују 

нижи ниво подземних вода са просечним максималним 

вредностима 84,5м терена .  

Због нивоа подземних вода мање објекте фундирати плитко, где 

год је то могуће изнад нивоа подземне воде. 

*(Приликом израде пројектне документације)У даљој фази 

планирања за сваки новопланирани објекат извести детаљна 

геолошка истраживања а све у складу са Законом о рударству и 

геолошким истраживањима („Службени гласник РС“ бр. 

101/2015 и 95/2018-др.закон) 

 

*Изградња објеката у овој зони врши се искључиво уз даљу урбанистичку разраду 

Урбанистичким пројектом. 

 

КОМПЛЕКС ЗА ОБУКУ ВОЗАЧА 

Правила 

парцелације 

Независно од намене, први услов за формирање грађевинске 

парцеле је да има приступ са јавног пута, да јој облик буде 

правилан и оптимално прилагођен потребама процеса рада. 

Парцела број 7868/1 К.О.Сомбор 1 је намењена градском 

Комплексу за практичну обуку возача, делимично је искоришћена. 

Парцела је величине 10831 м2, са ширином уличног фронта 88м. 

Детаљна немане 

објеката и 

површина  

Дозвољава се изградња објеката у функцији обуке возач, помоћних 

објеката као и уређених коловозних поврпина на парцели који ће 

служити  што квалитетнијој обуци возача свих категорија.  

Интервенције на 

постојећим 

објектима 

- Реконструкција   и доградња постојећих коловозних 

површина и изградња  нових  објеката  дозвољава се 

уколико се поштују услови дати овим Планом; 

Положај објекта - Грађевинке линије дефинисане су одстојањима од 

регулационе линије, како је приказано на графичком 

прилогу број 7. Објекти се постављају унутар зоне градње 

коју дефинишу грађевинске линије. 

- Објекти се постављају на дну парцеле према граници са 

суседном парцелном, на одстојању од 1м од ње. Удаљеност 

објекта од бочне парцеле број 7868/3 је најмање 5м. 

Спратност и 

висина 

Максимална спратност објеката је П+1+Пк. 

Максимална спратности помоћних објеката је П. 

Кота приземља планираних објеката не може бити нижа од коте 

терена, а максимум 0,2м виша од коте приступне улице. 

Кровну конструкцију планирати као кос, раван или у малом нагибу 

у складу са планираним кровним покривачем. 

Индекси Максималан дозвољени индекс заузетости на грађевинској парцели 
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је 70%, од којих 2/3 могу да буду под уређеним коловозним 

површинама док је 1/3 под објектом. 

Услови за 

архитектонско, 

естетско 

обликовање 

- Променити високе стандаре архитектонског и пејзажног 

обликовања комплекса. 

- Архитектонски склоп објеката и примењени материјали 

морају бити усклађени са наменом. 

- Кровни покривач ускладити са архитектуром објекта и 

примењеним материјалима на фасади. 

- Објекти могу бити грађени од сваког чврстог материјала 

који задовољава  важеће прописе и стандарде. 

Уређење зелених и 

слободних 

површина 

- Минимално 30% зеленила на незастртим подлогама у 

односу на површину грађевинске парцеле. Од укупне 

површине парцеле 20% морају бити засађене високим 

растињем уз могућност комбиновања са средњим растњем), 

док је преосталих 10 % травнатих површина или земљиште 

засађено ниским растињем. 

- Зеленило планирати тако да се постигне оптимална 

осенченост коловозних површина и тиме избегну изузетно 

високе температуре током топлих месеци.  

Ограђивање - С обзиром на намену ограђивање грађевинске парцеле није 

обавезно. 

- Грађевинску парцелу је могу ограђивати транспарентном, 

односно комбинацијом зидане и транспарентне ограде 

оградом до висине 2,0m. 

- Транспарентна ограда се поставља на подзид висине 

максимално 0,2m, а код комбиноване зидани део ограде не 

може бити виши од 0,9m.  

- Ограда, стубови  ограде и капије морају бити на 

грађевинској парцели која се ограђује. 

- Капије на регулационој линији се не могу отварати ван 

регулационе линије. 

Приступ и 

паркирање 

- Колско-пешачки приступ парцели је из улице Индустријски 

пут. 

- Колски прилаз парцели је минималне ширине 5,0m са 

минималним унутрашњим радијусом кривине од 7,0m.  

- У оквиру грађевинске парцеле интерна саобраћајна мрежа 

истовремено представља и полигон за практичну овуку 

возача (свих категорија), те треба да задовољава све важеће 

прописе и стандарде везане за безбедност саобраћаја на 

путевима. 

- Сви објекти морају бити реализовани на начина да буду 

прилагођени и приступачни лицима са посебним потребама, 

деци, старим особама и особама са инвалидитетом. 

- Паркирање решавати у оквиру парцеле на отвореним 

паркинг површинама.  

- Потребно је обезбедити добољан борј паркинг места, 

односно најмање једно место за паркирање тешко покретних 
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и непокретних лица димензија 370х480cm. Ако је дупло 

паркинг место, димензије су 590x500, са meђупростором 

ширине мин150cm, све према Правилнику о техничким 

стандардима планирања, пријектовања и изградње објеката, 

којима се осигурава несметано кретање и приступ особама 

са инвалидитетом, деци и старим особама („Службени 

гласник РС“, бр. 22/15) 

- Унутар парцеле организовати паркинг за бицикле.  

Инжењерско 

геолошки услови 

 

*Изградња објеката у овој зони врши се искључиво уз даљу урбанистичку разраду 

Урбанистичким пројектом. 
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III 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. 

 

Приликом изградње објеката  у зони привредних делатности, зони комерцијалних и 

угоститељских делатности и спортских комплекса и објеката  неопходна је израда 

урбанистичког пројектa. 

Услови спровођења плана   
После процеса усвајања Плана у Скупштини Града Сомбора, по поступку који је 

прописан Законом о планирању и изградњи, предметни План детаљне регулације ће бити 

примењиван кроз поступак: 

- регулисања имовинско-правних односа и обезбеђивања одговарајуће накнаде- откупа 

земљишта и објеката; 

- парцелације и препарцелације у сврху издвајања грађевинског земљишта намењеног за 

јавне намене; 

– овде планиране саобраћајнице, према границама из овог Плана ( израда Пројеката 

парцелације и препарцелације са Пројектом геодетског обележавања); 

- израде пројектно-техничке документације за објекте саобраћајне и комуналне 

инфраструктуре у циљу уређења и опремања јавних површина, уз примењивање услова из 

овог плана и исходовање услова за пројектно- техничку документацију од надлежних 

јавних предузећа, институција, органа локалне самоуправе. 
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ГРАФИЧКИ ДЕО 

 

 

 


