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II  ТЕКСТУАЛНИ ДЕО  

 
1. ПРАВНИ И ПЛАНСКИ ОСНОВ ЗА ИЗРАДУ ГЕНЕРАЛНОГ 

УРБАНИСТИЧКОГ ПЛАНА ГРАДА  СОМБОРА 
 

За потребе Града Сомбора као наручиоца и ЈП „Дирекција за изградњу града Сомбора“ као 

инвеститора, у ЈП ''Урбанизам'' Сомбор, приступило се изради Генералног урбанистичког 

плана града Сомбора (у даљем тексту Плана).  

Скупштина Града Сомбора је на 28.седници одржаној дана 29.04.2015.године донела Одлуку 

о изради  Генералног урбанистичког плана града Сомбора (''Службени лист Града Сомбора'', 

бр.3/2015). 

Плански основ за израду ГУП-а Града Сомбора је Просторни план Града Сомбора (''Службени 

лист Града Сомбора'', бр. 5/2014). 
Правни основ за израду Плана је Закон о планирању и изградњи (''Сл.гласник РС'', бр. 

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

50/2013–Одлука УС, 98/2013–Одлука УС, 132/2014 и 145/2014). 

 

 

2. ОПИС ГРАНИЦЕ ГРАЂЕВИНСКОГ ПОДРУЧЈА ГЕНЕРАЛНОГ 

УРБАНИСТИЧКОГ ПЛАНА ГРАДА  СОМБОРА 

 
 
Граница грађевинског подручја Града Сомбора (рађевинског реjона) почиње на северу 

простора планског подручја у тачки 1 која се налази на северном углу парцеле бр. 20103 

К.О.Сомбор II. 

Од тачке 1 граница се наставља ка истоку око 725 m и долази до тачке 2 која се налази на 

углу парцеле бр. 2924 К.О.Сомбор I. 

Од тачке 2 граница се ломи на североисток дуж парцеле бр.193 К.О.Сомбор I у дужини од 

око 333 m до тачке 3. 

Од тачке 3 граница скреће ка северозападу и прати линију Безданског пута у дужини од око 

590 m и долази до тачке 4 која се налази на углу парцеле бр.19393/1 К.О.Сомбор II. 

Од тачке 4 наставља јужном страном парц.бр. 19417/1  К.О.Сомбор II у дужини од око 224 m 

до тачке 5. 

Од тачке 5 граница иде према северозападу у дужини од 486 до тачке 6 која се налази на 

углу парцеле 19447 К.О.Сомбор II. 

Од тачке 6 наставља југозападно пратећи јужну страну парцеле 28528 до тачке 7. 

Од тачке 7 наставља да се ломи северно у дужини од око 455 m, затим се ломи ка 

северозападу у дужини око 110 m, и за 57 m западно до тачке 8 која се налази на 

југозападном углу парц.бр. 19491/2 К.О.Сомбор II. 

Од тачке 8 граница се наставља северозападно у дужини од око 434 m до тачке 9. 

Од тачке 9 која се налази на северозападном углу парцеле 19483 К.О.Сомбор II, пратећи 

јужну страну парцеле 28531 К.О.Сомбор II и долази до тачке 10. 

Од тачке 10 која се налази на углу парцеле 28531 К.О.Сомбор II наставља да се ломи према 

северозападу у дужини од око 762 m долазећи до тачке 11 на међи парцела бр.14576/2 и 

14577/2 К.О.Сомбор II. 

Од тачке 11 наставља јужном страном парцеле бр.14577/2 К.О.Сомбор II у дужини од око 139 

m до тачке 12. 

Од тачке 12 која се налази на југозападном углу парцеле 14577/2 К.О.Сомбор II граница се 

ломи ка северозападу и иде у дужини од око 746 m до тачке 13, на углу парцеле 14620/2 

К.О.Сомбор II. 

Од тачке 13 наставља западном страном парцеле 14625 К.О.Сомбор II до тачке 14 на углу 

парцеле 14625 К.О.Сомбор II. 
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У тачки 14 ломи се ка југозападу, јужном страном парцеле 28526 К.О.Сомбор II у дужини од 

око 86 m до тачке 15. 

Од тачке 15 наставља ка југозападу у дужини од око 113 m до тачке 16. 

У тачки 16 граница се ломи ка северозападу у дужини од око 100м до тачке 17, на међи 

парцела 14629/2 и 14630 К.О.Сомбор II. 

Од тачке 17 наставља даље ка северозападу у дужини од око 62 m до тачке 18, западни угао 

парцеле 14630 К.О.Сомбор II. 

Од тачке 18  граница се ломи ка североистоку у дужини од око 246 m и долази до тачке 19, 

угао парцеле 14632 К.О.Сомбор II. 

Од тачке 19 наставља ка североисточно пресецајући парцелу 28145 и долази до западног 

угла парцеле 28523 К.О.Сомбор II до тачке 20. 

Од тачке 20 граница наставља ка североистоку до тачке 21, северни угао парцеле 14649 

К.О.Сомбор II. 

У тачки 21 граница се ломи ка југоистоку у дужини од око 1483 m до тачке 22, источни угао 

парцеле 14790/1 К.О.Сомбор II. 

Од тачке 22 граница наставља југоисточно у дужини од око 348 m до тачке 23, која се 

налази на углу парцеле 14789/2 К.О.Сомбор II. 

Од тачке 23 граница наставља југоисточно у дужини од око 582 m до тачке 24 која се налази 

на источној граници парцеле 14739 К.О.Сомбор II. 

Од тачке 24  граница наставља према југоистоку у дужини од око 118 m до угла парцеле 

14747 К.О.Сомбор II где се налази тачка 25. Од те тачке наставља истим правцем у дужини 

од 132 m до тачке 26 на северозападном углу парцеле 19280 К.О.Сомбор II. 

Од тачке 26 граница се ломи ка североистоку пратећи северозападну границу парцеле 19280 

К.О.Сомбор II до тачке 27. 

У тачки 27 граница се ломи ка југоистоку пратећи североисточну страну парцеле 19280 

К.О.Сомбор II до тачке 28. 

Од тачке 28 граница наставља југоисточно у дужини од око 71 m и стиже до тачке 28(а). 

Од тачке 28(а) се ломи пратећи северозападну страну парцеле 19284 до тачке 28(б) која се 

налази на северном углу исте парцеле. 

Од тачке 28(б) граница се ломи ка југоистоку у дужини од 288 m до тачке 28(в) која се 

налази на углу парцеле 19299. 

У тачки 28(в) граница се ломи пратећи југоисточну страну парцеле 19299 до тачке 28(г). 

Од тачке 28(г) граница се ломи ка југоистоку у дужини од 39 m до тачке 28(д) која се налази 

на углу парцеле 19301. 

Од тачке 28(д) граница наставља северозападном страном парцеле 19301 у дужини од 274 m 

до тачке 28 (ђ) на северном углу исте парцел. 

У тачки 28(ђ) граница се ломи ка југоистоку до тачке 28 (е) која се налази на углу парцеле 

19303. 

Од тачке 28(е) ломи се ка југозападу  пратећи југоисточну страну парцеле 19303 у дужини од 

182 m до тачке 28(ж). 

У тачки 28(ж) граница се ломи ка југоистоку пратећи североисточну страну парцеле 19306 до 

тачке 28(з). 

Од тачке 28(з) граница се ломи ка југозападу у дужини од 43 m до тачке 28(и) која се налази 

на углу парцеле 19310/1. 

У тачки 28(и) граница се ломи ка југоистоку пратећи североисточну страну парцеле 19310/1 

до тачке 28(ј) на источном углу исте парцеле. 

Од тачке 28(ј) граница наставља пратећи северозападну страну парцеле 19313 до тачке 

28(к)  на северном углу исте парцеле. 

Од тачке 28(к) граница се ломи југоисточно у дужини од око 207 m до тачке 28(л) која се 

налази на углу парцеле 19323. 

Од тачке 28(л) граница се ломи ка североистоку до тачке 28(љ) која се налази на северном 

углу парцеле 19326. 

У тачки 28(љ) граница се ломи ка југоистоку у дужини од око 12 m пратећи североисточну 

страну парцеле 19326 и стиже до тачке 28(м). 

Од тачке 28(м) ломи се пратећи југоисточну страну парцеле 19326 у дужини од 172 m до 

тачке 29, која се налази на углу парцеле 19348/1 и одавде се ломи ка југоистоку у дужини од 
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47 m до тачке 30. 

Тачка 30 налази се на тромеђи парцела 19339, 19338 и 19348/2, ту се граница ломи ка 

североистоку у дужини од 147 m и стиже до тачке 31 на северном углу парцеле 19329. 

Од тачке 31 граница се ломи ка југоистоку до тачке 32 на југоисточном углу парцеле 

19358/11. 

Од тачке 32 граница наставља ка југоистоку у дужини од око 80 m до тачке 33 која се налази 

на међи парцела 19359 и 28518. 

У тачки 33 скреће ка североистоку у дужини од 1260 m пратећи линију пута Бездан-Суботица 

(парцела број 28518 и 28487) и стиже до тачке 34 где се наведени пут и канал секу. 

Од тачке 34 граница наставља дуж исте парцеле дужином од око 365 m до тачке 35. 

У тачки 35 граница се ломи ка северозападу у дужини од 175 m до тачке 35(а), на западном 

углу парцеле 11452. 

Од тачке 35(а) граница наставља ка истоку у дужини од око 45 m пратећи северну страну 

парцеле 11452 до тачке 35(б) која се налази на међи парцела 11452 и 11607. 

У тачки 35(б) граница се ломи ка северозападу и иде до тачке 36 у дужини од око 189 m. 

Од тачке 36, која се налази на међи парцела 11605 и 11415, граница се ломи ка југозападу 

до тачке 37 и прати границу парцеле 11605. 

Тачка 37 је на јужном углу парцеле 11414, од ње се граница ломи ка северозападу у дужини 

од 296 m и стиже до тачке 38, на углу парцеле 19216. 

Од тачке 38 граница се креће према истоку и прати северну границу парцеле 19216 и стиже 

до тачке 39 која се налази на северном углу исте парцеле. 

У тачки 39 граница се ломи ка северозападу, пратећи парцелу пута 11605 до тачке 40. 

Од тачке 40 граница пресеца парцелу пута 11605 и стиже до тачке 41 на углу парцеле 11363. 

Од тачке 41 граница наставља источном страном парцеле 11363 у дужини од 231 m до тачке 

42, на југозападном углу парцеле 15097. 

У тачки 42 граница се ломи ка северозападу и у дужини од око 535 m долази до тачке 43 

која се налази на међи парцела 15057, 15054 и 15055/1. 

Од тачке 43 граница наставља ка југозападу пратећи парцелу 15055/1 у дужини од 245 m и 

стиже до тачке 44 која се налази на југозападном углу исте парцеле. 

Од тачке 44 граница се ломи ка северу и у дужини од око 35 m долази до тачке 44(а) на углу 

парцеле 15052/7. 

Од тачке 44(а) граница се ломи ка југозападу у дужини од око 195 m стиже до тачке 45. 

Од тачке 45 граница иде ка северу у дужини од око 160 m и стиже до тачке 46 која се налази 

на северном углу парцеле 15030/1. 

Од тачке 46 граница иде ка североистоку у дужини од 112 m до тачке 47 на углу парцеле 

15164. 

Од тачке 47 граница наставља ка североистоку пратећи линију парцеле 15164 у дужини од 

252 m и стиже од тачке 48 која се налази на углу парцеле 15167/2. 

Од тачке 48 граница скреће ка северозападу у дужини од око 924 m и стиже до тачке 49, на 

углу парцеле 15258. 

Од тачке 49  граница креће ка југозападу у дужини од 215 m и стиже до тачке 50, на јужном 

углу парцеле 15260. 

У тачки 50 граница се ломи према северозападу у дужини од 723 m и стиже до 

северозападног угла парцеле 15310, до тачке 51. 

Од тачке 51 иде ка североистоку у дужини од 136 m и стиже до тачке 52 која се налази на 

углу парцеле 15352/1. 

Од тачке 52 граница наставља ка северу у  дужини од 721 m пратећи линију канала и стиже 

до тачке 53 која се налази на међи парцела 15391 и 15388. 

Од тачке 53 граница се ломи ка северозападу у дужини од 320 m и стиже до тачке 54. 

Тачка 54 се налази на северном углу парцеле 15405, од те тачке граница наставља према 

северу у дужини од око 612 m до тачке 55, на међи парцела 15451 и 15457. 

Од тачке 55 граница се креће ка северозападу у дужини од 546 m до тачке 56 на западном 

углу парцеле број 15510. 

Од тачке 56 граница се ломи ка североистоку дужином од око 118 m до тачке 57 која се 

налази на јужном углу парцеле 15513. 

Од тачке 57  граница се креће ка северозападу у дужини од 158 m и стиже до тачке 58, на 
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севеном углу парцеле 15525/1. 

Од тачке 58 граница се креће у дужини од 150 m до тачке 59 која се налази на северном углу 

парцеле број 15529. 

Од тачке 59 граница креће ка североистоку у дужини од 347 m до тачке 60, која се налази на 

путу Гаково-Сомбор 28153. 

Проширење:  

Од тачке 84а до 84п  на површини од 3.88ха на парцелама број: 17424, 17425, 17426, 17430, 

17431, 17442, 17445, 17446, 17448/1, 17448/2, 17449, део 17451, 17452/3, 17453, 17454, 

17456, 17459, 17460/2, 17460/3, 17464, 17463/1, 17463/2 и 17467. 

Од тачке 85а до 86 на површини од 2,36ха на парцелама број: 18025/1, 18024, 18023, 18021, 

18019, 18018, 18022 и 18020.  

Од тачке 90 до 90б на површини од 2,54 на парцелама број: 18042 и деловима парцела: 

18038/1, 18038/2, 18039, 18040, 18041, 18042/2 и 18043. 

Од тачке 112 до 114 на површини од 16,71 на парцелама број: 20910, 20912, 20913, 20914, 

20915, 20911, 20921, 20923, 20924, 20925, 20926, 20927, 20931, 20934, 20936, 20937, 20941 

и 20946 и деловима парцела: 20916, 20917, 20918, 20919, 20920, 20922, 20928, 20929, 

20930, 20932, 20933, 20935, 20939, 20940, 20950, 20951, 20704 и 28711.    

Умањење: 

Од тачке 94а до 98 на површини од 4,44ха на парцелама 18/3, 17/2, 17/1, 18/2, 18/1, 22, 23, 

24, 25 и 26. 

Од тачке 109 до 111 на површини од 14,03 на парцелама број: 4852, 4849/2, 4849/1, 4848, 

4847, 4850, 4851, 4858, 4859, 4860, 4866, 4863, 486271, 4861/1, 4861/2 и деловима 

парцела: 4855, 4854/1, 4854/24862/2, 4864 и 4867. 

Од тачке 72а, на јужном углу парцеле 15098 граница настављa источно и јужном међом 

парцеле 15098  иде до тачке 73 на северозападном углу парцеле 15851 у њој скреће према 

југу дуж западне границе парцеле 15851 до тачке 74 на југозападном углу исте ( гранични 

камен бр. 25) парцеле наставља њеном јужном међном линијом до тачке 75 која се налази у 

југоисточном углу парцеле 15851. 

Од тачке 75 граница наставља источно пресецајући парцеле 15852, 15853, 15855/1, 15855/2, 

15855/3, 15856, 15857, 28320, 15860, 15861, 28016, 15863 и долази до тачке 76 која је у 

северном углу парцеле 15862. 

Од тачке 76 граница наставља источно северном међном линијом парцеле број 15862, затим 

се ломи према северу западном међном линијом парцеле 15864 и долази до тачке 77 која је у 

северном углу парцеле 15864. 

Од тачке 77 граница наставља источно северном међом парцеле 15864, западном и северном 

међом парцеле 15866, западном и северном међом парцеле 15868, пресеца парцелу 15869 и 

наставља западном међом парцеле 15870 до тачке 78 која је у  северном углу парцеле 

15870. 

Од тачке 78 граница наставља источно, северном међном линијом парцеле 15870 и у истом 

правцу пресеца парцелу 15871/1, 15871/2 и долази до тачке 79 која је на међној линији 

између парцела 15871/1 и 15872/1. 

Од тачке 79 граница се ломи према северу западном међном линијом парцеле 15872/1, до 

њеног северозападног угла у ком је тачка 80. 

Од тачке 80 граница наставља источно јужном међном линијом парцеле 28319, до њеног 

југоисточног угла одакле се ломи према северу пратећи источну међну линију парцеле 28318 

до тачке 81 која је у продужетку међе између парцела 15891 и 15892. 

Од тачке 81 граница наставља источно јужном међном линијом парцеле 28324 и долази до 

тачке 82 која је у североисточном углу парцеле 11512. 

Од тачке 82 граница наставља према југу источном међном линијом парцеле 11512 до 

парцеле 10394/1 где се ломи према истоку северном међном линијом парцеле 10394/1 

пратећи њен лом према североистоку, затим наставља према северу западаном међном 

линијом парцеле 11500 до тачке 83 која је у северозападном углу парцеле 11500. 

Од тачке 83 граница наставља источно пратећи северне међне линије парцела 11500, 10396 

и 10398 где је у североисточном углу парцеле 10398 тачка 84. 

Од тачке 84 граница наставља јужно пратећи источну међну линију парцела  10398, 10397, 

10399, ломећи се на тромеђи парцела 17422, 17423 и 17424, у тачки 84а према истоку и  
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југозападним међама парцела 10422, 17427,17428 и јужним међама парцела 17429, 17433, 

17434, 17435, 17436, 17437, 17438, 17439, 17440 и 17441 долази до парцеле 17443, пресеца 

је и јужном међом парцеле 17444 долази до тачке 84б у југозападном углу парцеле 17445, 

ломи се даље северно пратећи западну међу парцеле 17445, долази до северозападног угла 

исте и тачке 84в скреће на исток и северном међом парцела 17445 и 17448/1 и 17448/2 

долази до тачке 84г. У њој се граница ломи на југ, иде источном међом парцеле 17448/2 до 

југоисточне тачке, ломи се на исток пресеца парцелу 17451 долази до парцеле 17452/1, 

наставља њеном јужном међом до парцеле 17453 и тачке 84ђ, ломи се на север долази до 

њене северне међе у тачки 84е, скреће на исток, прелази на северну међу парцеле 17454 и 

парцеле 17456 долази до тачке 84ж у североисточном углу парцеле 17456 скреће на југ и 

долази до тачке 84з у северозападном углу парцеле 17459. У тој тачки се граница ломи на 

исток и северном међом парцеле 17459 долази до тачке 84и у њеном североисточном углу, 

ломи се на север и северним међама парцела 17460/2 и 17464 долази до тачке 84ј у 

југозападном углу парцеле 17463/1, скреће на север западном међом исте и долази до тачке 

84к у северозападном углу исте парцеле. У тој тачки се ломи на исток и северним међама 

парцела 17463/1 и 17463/2 долази до тачке 84л на североисточном углу парцеле парцеле 

17463/2. То је нова ломна тачка границе према југу куд се западном границом парцеле 17466 

пружа до тачке 84љ у југозападном углу исте парцеле. Из ње се граница ломи према истоку и 

јужном међом исте парцеле долази до тачке 84м у јужном углу исте парцеле. Из ове тачке се 

граница пружа на север западном међом парцеле17457 долази до тачке 84н у њеном 

северозападном углу ломи се на исток и северном међом исте парцеле долази до тачке 84њ у 

североисточном углу, ломи се на југ и источном међом долази до тачке 84 о која је на 

пресеку са међом парцеле канала бр. 27973 чијом се северном међном линијом пружа на 

запад до тачке 84п на тромеђи парцела 27973, 15014 и 17424, наставља даље на запад, 

дужином од 21,0 до тачке 85 која је на пресеку са међом парцеле 11494/2 (канал Мостонга) 

скреће на југ иде источним међама парцела 11494/2, 10431/2, 19431 и долази до јужног угла 

парцеле 10432 и тачке 85а, ломи се на исток, пресеца парцеле 18025/1, 18024, 18023, 18019 

и 18018  до тачке 85б на источној међи парцеле18018. У њој се граница ломи на југ и 

поменутом источном међом се пружа до тромеђе парцела 18018, 18017 и 28325 до тачке 85в 

ломи се према западу и долази до тачке 87 на тромеђи парцела 18020, 18019 и 28325. У њој 

се граница ломи према југу и источном међом парцела 10700/1 и 10700/2 долази до тачке 88 

на југоисточном углу парцеле 10700/2. 

Од тачке 88 граница наставља према западу до тачке 89 која је на североисточном углу 

парцеле 10705. 

Од тачке 89 граница наставља јужно источном међном линијом парцеле 18038/1 дужином од 

143м, до тачке 90а у којој се ломи према југу. Тим правцем пресеца, под правим углом, 

парцеле 18038/1, 18038/2, 18039, 18040, 18041, 18042/2 и 18043 и долази до парцеле 10723 

у тачки 90б. У овој тачки се ломи и северном међом исте парцеле се пружа на исток у чијем 

се североисточном углу налази тачка 91. 

Од тачке 91 граница наставља јужно, источном међном линијом парцеле 10723 , 10736, ломи 

се према западу јужним међним линијама парцела 10736, 10735 у чијем југозападном се углу 

ломи према југу иде источном међом парцеле 11535 (пут), 10748/1 до тачке 92 која се налази 

у северозападном углу парцеле 10738. 

Од тачке 92 граница наставља источно северном међном линијом парцеле 10738 до њеног 

североисточног угла где се граница наставља према северу, западном међном линијом 

парцеле 10737. У северозападном углу парцеле 10737 граница се ломи према истоку иде 

северном међом парцеле 10737 до тачке 93, која је у североисточном углу парцеле 10737. 

планирано сужење грађевинског рејона 

Од тачке 93 граница наставља јужно, источном међном линијом парцеле 10738 до тачке 94, 

која је у југоисточном углу парцеле 10738. 

Од тачке 94 граница наставља источно, пресеца пружни појас на парцели 28107/1, на њеној 

источној међи долази до тачке 94а у правцу источне међе парцеле 17/2 и скреће на југ дуж 

поменуте и парцеле 18/3. Тим правцем долази до тачке 94б на тромеђи парцела 18/3, 18/2 и 

19/1. У овој тачки граница се ломи на исток дуж северне међе парцеле 19/1 до тачке 94в, па 

на југ дуж источне границе исте парцеле и парцеле 16 на чијем јужном крају долази до тачке 

94г, ломи се на запад и дуж јужне границе исте парцеле долази до тачке 94д на четворомеђи 
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парцела 16, 22, 21 и 32/1. У тачки 94д граница се ломи на југ и источном међом парцеле 32/1 

долази до тачке 94ђ на тромеђи парцела 32/1, 24 и 10116. Од ове тачке граница се пружа на 

исток дуж северне међе парцеле 10116 до тачке 98 на тромеђи парцела бр. 25, 26 и 10116.  

Од тачке 98 граница наставља источно северном међном линијом пружног појаса парцеле 

28116 до југозападног угла парцеле 18974 у којој се ломи према североистоку настављајући 

северозападним међним линијама парцела 18974, 18972 и 18971 до тачке 99 која је у  

северном углу парцеле 18971.  

Од тачке 99 граница наставља североисточно пресецајући парцеле 18091 и 28451 до 

југозападног угла парцеле 18110 у ком се налази тачка 100. 

Од тачке 100 граница наставља према североистоку источном међном линијом парцеле  

18106 у чијем се североисточном углу налази тачка 101. 

Од тачке 101 граница наставља источно, северном међном линијом парцеле 18114 и ломи се 

према северу у правцу међне линије парцела 17976 и 17977 и наставља западном међном 

линијом парцеле 17976 до тачке 102 која је у северном углу парцеле  17976. 

Од тачке 102 граница наставља према југу пратећи североисточну међну линију парцеле 

17976 затим пресеца пут парцеле 28164 и 18118, затим се ломи према југу и наставља 

западном међном линијом парцеле 27971-канал, и долази до тачке 103 која је у  

југозападном углу парцеле 27971. 

Од тачке 103 граница  наставља југоисточно пресецајући парцелу 28116 и 28640 и наставља 

североисточним међним линијама парцела 18962, 18959, 18957, 18953, затим пресеца канал, 

парцелу 28049 и наставља у истом правцу североисточном међом парцеле 18952 у чијем се 

источном углу ломи према североистоку и из северног угла парцеле 18949 наставља према 

југоистоку јужном међном линијом канала, парцела број 28048 и долази до тачке 104 која је 

у североисточном углу парцеле 21093. 

Од тачке 104 граница наставља јужно западном страном канала 28045 долази до тачке 105 

која је у правцу северне међне линије парцеле 28695-пут. 

Од тачке 105 граница наставља према западу пратећи северну међну линију парцеле 28695-

пут и долази до тачке 106 која је у јужном углу парцеле 20831/2. 

Од тачке 106 граница наставља у правцу запада сече канал, парцела 28049, прелази на 

западну међу, а затим наставља у правцу југозапада пратећи канал 28049 до тачке 107 која 

је у југоисточном углу парцеле 28652-пут. 

Од тачке 107 граница наставља источно северном међном линијом парцеле 4856 и долази до 

тачке 108 која је у североисточном углу парцеле 4856. 

Од тачке 108 граница наставља у правцу југозапада пратећи источну међу парцеле 4856 и 

долази до тачке 109 која је на удаљености 130м. 

Од тачке 109 граница се ломи према  северозападу, пресеца под правим углом парцеле 4856, 

4855, 4854/1 и 4854/2 и на њеној западној међној линији долази до тачке 110.  

Од тачке 110 граница наставља југозападно југоизападном међном линијом парцеле 4854/2 

до тачке 110а која је у јужном углу парцеле исте парцеле. 

Од тачке 110а граница наставља североисточном међом парцеле 4852, па североисточном и 

северозападном међом парцеле 4849/2 и долази до тачке 110б у њеном западном углу. У тој 

тачки се ломи на југоисток иде југозападном границом исте парцеле, па наставља 

југозападном међом парцела4847, 4848, 4849/1, 4858, 4859, 4860, 4864, 4866 и у правцу 

северозападне међне линије парцеле 4844/17 долази до тачке 110в ломи се на североисток, 

пресеца парцелу 4867 у правцу југоисточне међе парцеле 4866 и њом иде до тачке 110г на 

тромеђи парцела 4865, 4866 и 4862/2. 

Од тачке 110г граница се ломи на северозапад дуж северне међе парцеле 4866 дужином од 

94,0м, ломи се на североисток и долази до тачке 111 у западном углу парцеле 20888.  

Од тачке 111 граница наставља југоисточно југозападним међним линијама парцела 20888, 

20889/1 20889/2 и 20909 и долази до тачке 112 на јужном углу парцеле 20909.  

Од тачке 112 граница наставља североисточно источном међном линијом парцеле 20909 и 

долази до тачке 113 која је у источном углу парцеле 20909. 

Од тачке 113 граница наставља југоисточно северном међном линијом парцеле 28706-пут, 

пресеца парцеле 20916, 20917, 20918, 20919, 20920 и 20922  и долази до северозападног 

угла парцеле 20923 иде њеном северном међом и парцеле 20924 долази до њеног 

североисточног угла и у правцу тачке 114 пресеца парцеле 20928, 20929, 20930, 20932, 
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20933, 20935, 20938, 20939, 28711, 20949, 20950 и 20951 и завршава се на северозападном 

углу парцеле 20976 у којој је и тачка 114. 

Од тачке 114 граница наставља према истоку дуж јужних међа парцела 20952, 20953, 20954, 

20955, 20956 и 20957 и долази до тачке 115 у југоисточном углу парцеле 20957, ломи се на 

север и делом источне границе парцеле 20957 се пружа до тачке 116 у северозападном углу 

парцеле 20963.   

Од тачке 116 граница наставља источно јужном међном линијом парцеле 28700, долази до 

тачке 117.  

Од тачке 117 граница наставља према југу источним међним линијама парцела 20960/1 и 

28714, затим се ломи према истоку делом северне међне линије парцеле 20997/1 и северном 

међном линијом парцеле 20997/2, долази до тачке 118 која је у североисточном углу парцеле 

20997/2. 

Од тачке 118 граница наставља према југу источним међним линијама парцела 20997/2, 

20997/3, 28050, 20995/2 и 28716 у чијем се југоисточном углу налази тачка 119. 

Од тачке 119 граница наставља западно јужном међном линијом парцеле 28716 у чијем се 

југозападном углу налази тачка 120. 

Од тачке 120 граница наставља јужно источном међном линијом парцеле 28715 у чијем се 

југоисточном углу налази тачка 121. 

Од тачке 121 граница наставља источно северном међном линијом парцеле 28149 до њеног 

североисточног угла у ком се налази тачка 122. 

Од тачке 122 граница наставља према југу источним међним линијама парцела 28149 и 

21925 у чијем се југоисточном углу налази тачка  123. 

Од тачке 123 граница наставља западно јужном међном линијом парцеле 21925 долази до 

југозападног угла парцеле где се налази тачка број 124. 

Од тачке 124 граница се ломи према југу источном међом парцеле 21926 долази до њеног 

југоисточног угла где се налази тачка 125. 

Од тачке 125 граница наставља западно јужном међном линијом парцеле 21926 до њеног 

југозападног угла у ком се налази тачка 126. 

Од тачке 126 граница се ломи према југозападу источном међном линијом парцела 21902, 

21901 и 21899  долази до тачке број 127. 

Од тачке 127 граница наставља према југозападу долази на тромеђу парсела 21898, 21899 и 

21900 и ту се налази тачка 128. 

Од тачке 128 граница наставља и даље југозападно пресеца парцеле број 21898, 21897, 

21896, 21895/2, 21895/1, 21894, 21893/2, 21893/1 21892, 21891 и 21890 и долази до 

североисточног угла парцеле 22009 где се налази тачка 129. 

Од тачке 129 граница наставља југозападнo источним међним линијама парцела 22009, 

22010, 22011, 22012, 22013/1 и 22013/2 у чијем се јужном углу налази тачка 130. 

Од тачке 130 граница наставља југозападно источном међном линијом парцеле 28185-пут и 

северозападном међном линијом парцеле 28751/1 до тачке 131 која се налази у јужном углу 

парцеле 22019. У њој се граница ломи на запад и јужном међом парцела 22017/1, 28052-

канал, 28748 и делом источне међе парцеле 22015 долази до тачке 131а, на јужном углу исте 

парцеле. 

Од тачке 131а граница се пружа према северозападу источном међом парцеле 10117/1-

пружни појас- и долази до тромеђе парцела 22014, 28184 и 10117/1 и тачке 131б. 

У њој се ломи на запад, пресеца парцелу 10117/1 и долази до јужне међе парцеле 7927/7, 

наставља на запад јужном међом парцеле 7926/4 и 7925/3 до парцеле 10199 у јужном углу 

парцеле 7925/3, у тачки 131в.  

Из те тачке граница пресеца парцелу 10199 и долази до тачке 131г у северном углу парцеле 

7983/4, наставља њеном северозападном међом и долази до северозападног угла и тачке 

131д. 

Из те тачке граница се ломи према југозападу и пресецајући парцеле 7937/2 и 103132 долази 

до североисточног угла парцеле 7955/11 и тачке 131ђ. 

 

   Од тачке број 188 граница наставља у правцу северозапада пратећи парцеле канала 

Врбас-  Бездан до тачке број 189, која се налази у западном углу парцеле број 9599 

К.О.Сомбор I. 
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   Од тачке број 189 граница се ломи у правцу југозапада и протеже се истим правцем у 

дужини од око 194 m до тачке број 190, која се налази у источном углу парцеле број 23710  

К.О.Сомбор II. 

   Од тачке број 190 граница наставља у правцу југозапада изломљеном линијом у дужини од 

око 330 m до тачке број 191, која се налази у северном углу парцеле број 23685 К.О.Сомбор 

II. 

   Од тачке број 191 граница се ломи у правцу југоистока и протеже се у истом правцу 

изломљеном линијом у дужини од око 200 m до тачке број 192, која се налази у источном 

углу парцеле број 23675 К.О.Сомбор II. 

   Од тачке број 192 граница се протеже у правцу југоистока по изломљеној линији у дужини 

од око 230 m до тачке број 193, која се налази у источном углу парцеле број 24263 

К.О.Сомбор II. 

   Од тачке број 193 граница наставља у правцу југа дужином од 1130 m до тачке број 194, 

која се налази у северном углу парцеле број 24351 К.О.Сомбор II. 

   Од тачке број 194 граница се ломи у правцу југоистока и протеже се у истом правцу 

дужином од 544 m до тачке број 195, која се налази у источном углу парцеле број 24407 

К.О.Сомбор II. 

   Од тачке број 195 граница наставља у правцу југоистока изломљеном линијом дужином од 

око 300 m до тачке број 196, која се налази у североисточном углу парцеле број 24438 

К.О.Сомбор II. 

   Од тачке број 196 граница се протеже у правцу југоистока дужином од око 105 m до тачке 

број 197, која се налази у источном углу парцеле број 24444 К.О.Сомбор II. 

   Од тачке број 197 граница се ломи у правцу југа и протеже се изломљеном линијом у 

дужини од око 600 m до тачке број 198, која се налази у источном углу парцеле број 24503 

К.О.Сомбор II. 

   Од тачке број 198 граница наставља изломљеном линијом у правцу југа дужином од око 

180 m до тачке број 199, која се налази у североисточном углу парцеле број 24520 

К.О.Сомбор II. 

   Од тачке број 199 граница се протеже у правцу југоистока дужином од око 140 m до тачке 

број 200, која се налази у источном углу парцеле број 24529 К.О.Сомбор II. 

   Од тачке број 200 граница се ломи у правцу југозапада и протеже се изломљеном линијом 

у дужини од око 220 m до тачке број 201, која се налази у североисточном углу парцеле број 

24546 К.О.Сомбор II. 

   Од тачке број 201 граница наставља у правцу југа изломљеном линијом у дужини од око 

220 m до тачке број 202, која се налази у североисточном углу парцеле број 24570 

К.О.Сомбор II. 

   Од тачке број 202 граница се протеже у правцу југа у дужини од 163 m до тачке број 203, 

која се налази у југоисточном углу парцеле број 24580 К.О.Сомбор II. 

   Од тачке број 203 граница се ломи у правцу југозапада и протеже се изломљеном линијом 

у дужини од око 110 m до тачке број 204, која се налази у југозападном углу парцеле број 

24585 К.О.Сомбор II. 

   Од тачке број 204 граница наставља у правцу запада у дужини од 179 m до тачке број 205, 

која се налази у југозападном углу парцеле број 24586 К.О.Сомбор II. 

   Од тачке број 205 граница се ломи у правцу северозапада и протеже се изломљеном 

линијом у дужини од око 520 m до тачке број 206, која се налази у западном углу парцеле 

број 24617 К.О.Сомбор II. 

   Од тачке број 206 граница се протеже у правцу североистока дужином од 124 m до тачке 

број 207, која се налази у јужном углу парцеле број 24618 К.О.Сомбор II. 

   Од тачке број 207 граница се ломи у правцу северозапада и протеже се дужином од 182 m 

до тачке број 208, која се налази у западном углу парцеле број 24626 К.О.Сомбор II. 

   Од тачке број 208  граница наставља у правцу североистока у дужини од 70 m до тачке 

број 209, која се налази у јужном углу парцеле број 24628 К.О.Сомбор II. 

   Од тачке број 209 граница се ломи у правцу северозапада и протеже се дужином од око 

250 m до тачке број 210, која се налази у јужном углу парцеле број 24658 К.О.Сомбор II. 

   Од тачке број 210 граница наставља у правцу севера изломљеном линијом у дужини од око 

170 m до тачке број 211, која се налази у северном углу парцеле број 24659 К.О.Сомбор II. 
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   Од тачке број 211 граница се протеже у правцу североистока изломљеном линијом у 

дужини од око 140 m до тачке број 212, која се налази у северном углу парцеле број 24666 

К.О.Сомбор II. 

   Од тачке број 212 граница се ломи у правцу југозапада и протеже се дужином од око 80 m 

до тачке број 213, која се налази у северном углу парцеле број 24672 К.О.Сомбор II. 

   Од тачке број 213 граница се протеже у правцу севера изломљеном линијом у дужини од 

око 160 m до тачке број 214, која се налази у јужном углу парцеле број 24678  К.О.Сомбор 

II. 

   Од тачке број 214 граница наставља у правцу северозапада изломљеном линијом у дужини 

од око 80 m до тачке број 215, која се налази у источном углу парцеле број 24683 

К.О.Сомбор II. 

   Од тачке број 215 граница се протеже у правцу северозапада дужином од 96 m до тачке 

број 216, која се налази у северном углу парцеле број 24687 К.О.Сомбор II. 

   Од тачке број 216 граница наставља у правцу северозапада изломљеном линијом у дужини 

од око 110 m до тачке број 217, која се налази у источном углу парцеле број 24696 

К.О.Сомбор II. 

   Од тачке број 217 граница се протеже у правцу северозапада у дужини од 68 m до тачке 

број 218, која се налази у југозападном углу парцеле број 24701 К.О.Сомбор II. 

   Од тачке број 218 граница наставља у правцу северозапада изломљеном линијом у дужини 

од око 130 m до тачке број 219, која се налази у северном углу парцеле број 24708 

К.О.Сомбор II. 

   Од тачке број 219 граница се ломи у правцу југозапада и протеже се дужином од 145 m до 

тачке број 220, која се налази у јужном углу парцеле број 24711 К.О.Сомбор II. 

   Од тачке број 220 граница се протеже у правцу северозапада изломљеном линијом у 

дужини од око 110 m до тачке број 221, која се налази у североисточном углу парцеле број 

24766 К.О.Сомбор II. 

   Од тачке број 221 граница наставља у правцу југозапада у дужини од 83 m до тачке број 

222, која се налази у јужном углу парцеле број 24765 К.О.Сомбор II. 

   Од тачке број 222 граница се ломи у правцу северозапада и протеже се дужином од 181 m 

до тачке број 223, која се налази у западном углу парцеле број 24747 К.О.Сомбор II. 

   Од тачке број 223 граница се протеже у правцу североистока изломљеном линијом у 

дужини од око 280 m до тачке број 224, која се налази у североисточном углу парцеле број 

24746 К.О.Сомбор II. 

   Од тачке број 224 граница наставља у правцу северозапада дужином од 58 m до тачке број 

225, која се налази у северном углу парцеле број 24746 К.О.Сомбор II. 

   Од тачке број 225 граница се ломи у правцу североистока и протеже се изломљеном 

линијом у дужини од око 120 m до тачке број 226, која се налази у западном углу парцеле 

број 24738 К.О.Сомбор II. 

   Од тачке број 226 граница се протеже у правцу севера изломљеном линијом у дужини од 

око 1360 m до тачке број 227, која се налази у североисточном углу парцеле број 24088 

К.О.Сомбор II. 

   Од тачке број 227 граница наставља у правцу северозапада дужином од 320 m до тачке 

број 228, која се налази у северном углу парцеле број 24045/2 К.О.Сомбор II. 

   Од тачке број 228 граница се ломи у правцу југозапада и протеже се изломљеном линијом 

у дужини од око 230 m до тачке број 229, која се налази у јужном углу парцеле број 24026 

К.О.Сомбор II. 

   Од тачке број 229 граница наставља у правцу северозапада дужином од 23 m до тачке број 

230, која се налази у северном углу парцеле број 24023 К.О.Сомбор II. 

   Од тачке број 230 граница се протеже у правцу југпзапада изломљеном линијом у дужини 

од око 240 m до тачке број 231, која се налази у источном углу парцеле број 23988 

К.О.Сомбор II. 

   Од тачке број 231 граница наставља у правцу југозапада изломљеном линијом у дужини од 

око 180 m до тачке број 232, која се налази у северном углу парцеле број 23969 К.О.Сомбор 

II. 

   Од тачке број 232 граница се протеже у правцу југозапада изломљеном линијом у дужини 

од око 370 m до тачке број 233, која се налази у источном углу парцеле број 23913 
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К.О.Сомбор II. 

   Од тачке број 233 граница наставља у правцу југозапада изломљеном линијом у дужини од 

око 340 m до тачке број 234, која се налази у источном углу парцеле број 23875 К.О.Сомбор 

II. 

   Од тачке број 234 граница се ломи у правцу југоистока и протеже се изломљеном линијом у 

дужини од око 320 m до тачке број 235, која се налази у источном углу парцеле број 23868 

К.О.Сомбор II. 

   Од тачке број 235 граница се протеже у правцу југозапада у дужини од 207 m до тачке број 

236, која се налази у јужном углу парцеле број 23830 К.О.Сомбор II. 

   Од тачке број 236 граница прати железничку пругу  Суботица – Богојево – државна 

граница дужином од 464 m до Апатинског пута. 

ЛУГОВО 

Од тачке 133а на јужној међи парцеле10326 канала Бездан-Врбас граница пресеца парцеле 

10350, 10354, затим пресеца пољски пут 23328/17 и источном међном линијом парцеле 

23328/16 долази у њен југоисточни угао у ком је тачка 134. 

Од тачке 134 граница наставља у правцу југозапада северном међном линијом  пољског пута 

23328/15 долази до источне међе парцеле 23330/1 на којој се налази тачка 135. 

Од тачке 135 граница наставља југоисточно североисточном међном линијом парцеле 

23330/1 до тачке 136 која је у њеном источном углу. 

Од тачке 136 граница наставља југозападно до тачке 137 која се налази у северном углу 

парцеле 23331. 

Од тачке 137 граница наставља југоисточно до источног угла парцеле 23331 у ком се налази 

тачка 138. 

Од тачке 138 граница наставља југозападно јужном међном линијом парцеле 23331  до 

североисточног угла парцеле 23332/2 у ком је тачка 139. 

Од тачке 139 граница наставља југоисточно западним међним линијама парцела  23326/4, 

28831, 23312, и у истом правцу пресеца пут 26129 и долази до тачке 140 која се налази на 

северном међној линији парцеле 26142. 

Од тачке 140 граница наставља према западу до североисточног угла парцеле 26130, затим 

се ломи према југоистоку западном међном линијом парцеле 26142 до њеног јужног угла 

одакле се граница ломи према североистоку до северног угла парцеле 26144/1 одакле се 

ломи према југоистоку западном међном линијом парцеле 23311 до тачке 141 која се налази 

у њеном југозападном углу.  

Од тачке 141 граница наставља западно делом јужне међне линије парцеле 26143 до 

североисточног угла парцеле 26145 одакле се ломи према југоистоку западним међним 

линијама парцеле 28200, 26157/1 и 26157/2, и долази до тачке 142 која се налази у 

североисточном углу парцеле  26154. 

Од тачке 142 граница наставља  југоисточно западним  међним линијама парцела 26157/2, 

26157/3, 26157/4, 26159, 26160, 26165, 26167 и 26169 и долази до тачке 143 која се налази 

у југоисточном делу парцеле  26170. 

Од тачке 143 граница наставља југоисточно западним међним линијама парцела 26169, 

26176, 26179, 26181 и 26187 и долази до тачке 144 која се налази у североисточном углу 

парцеле  26189. 

Од тачке 144 граница наставља југоисточно западним међним линијама парцела 26190 и 

26194 ломећи се северном међном линијом парцеле 26195, долази до тачке 145 која је у 

њеном североисточном углу. 

Од тачке 145 граница наставља југоисточно западним међним линијама парцела 26196, 

26198/1, 26198/2, 26200, 26201 и 26207 у чијем се јужном углу налази тачка 146. 

Од тачке 146 граница наставља североисточно јужним међним линијама парцела 26207 и 

26208 у чијем се југоисточном углу налази тачка 147. 

Од тачке 147 граница наставља југоисточно источним међним линијама парцела 26213, 

26215, 26217, 26218, 26221/2, 26224, 26230/3, 26230/2, 26234, 26238, 26239, 26240, 26246, 

26247, 26248, 26249 у чијем се југоисточном углу налази тачка 148. 

Од тачке 148 граница наставља југозападно јужним међним линијама парцеле 26249 и 26245 

у чијем се југозападном углу налази тачка  149. 

Од тачке 149 граница наставља југоисточно источним међним линијама парцела 26251, 
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26252, 26255, 26256, 26259/1 и 26259/2, у чијем се југоисточном углу налази тачка 150. 

Од тачке 150 граница наставља источно јужном међном линијом парцеле 26258/2, затим се 

ломи према југоистоку пратећи западне међне линије парцела 26261/1, 26261/2, 26263/2, 

26266, у чијем се југозападном углу налази тачка 151. 

Од тачке 151 граница наставља западно јужном међном линијом парцеле 26265 и у северном 

углу парцеле 26268 ломи се према југоистоку пратећи источне међне линије парцела 26268, 

26269, 26270 и 26271 у чијем се  југоисточном углу налази тачка 152. 

Од тачке 152 граница наставља источно северном међном линијом парцеле 26274 у чијем се 

северном углу налази тачка 153. 

Од тачке 153 граница наставља јужно источном међном линијом парцеле 26274 до њеног 

југоисточног угла у ком се ломи према западу до северозападног угла парцеле 26277 одакле 

се ломи према југу западним међама парцела 26277, 26279, 26282, 26287, 26289, 26291, 

26293 и 26296 у чијем се јужном углу налази тачка 154. 

Од тачке 154 граница наставља североисточно северним међним линијама парцела 26297, 

26298/1, 26298/2, 26299/1, 26301, 26303, 26305 и 26307 у чијем се северном углу ломи 

према северозападу и долази до тачке 155 која је у северозападном углу парцеле 26309. 

Од тачке 155 граница наставља источно северним међним линијама парцела 26309, 26311, 

26313, 26315, 26317, 26319, 26321, 26323 у чијем се североисточном углу налази тачка 156. 

Од тачке 156 граница наставља југоисточно источном међном линијом парцеле 26323 и у 

њеном југоисточном углу долази до тачке 157. 

Од тачке 157 граница наставља источно пратећи северну међну линију пута  парцеле 28444 и 

долази до тачке 158 која је у правцу међне линије парцела 26328 и 27269. 

Од тачке 158 граница наставља према југу пресецајући пут парцеле 28444 настављајући 

источном међном линијом парцеле 26328 и 26330 у чијем се југоисточном углу налази тачка 

159. 

Од тачке 159 граница наставља према западу северним међним линијама парцела 27269, 

27272, 27273/1, 26335, 26338, 26342, 26345/1 и долази до тачке 160 која се налази у њеном 

северозападном углу. 

Од тачке 160 граница наставља севорозападно источном међном линијом парцеле 26347/1 у 

чијем се североисточном углу ломи према западу пратећи северне међе парцела 26347/1, 

26349, 26352 и 26354 у чијем се северозападном углу налази тачка 161. 

Од тачке 161 граница наставља западно северним међним линијама парцела 26356, 26359, 

26363, 26367, 26370, 26373, 26374, 26377, 26379/1, 26379/2, 26381, 26383/1 и 26387 у 

чијем се северозападном углу налази тачка 162. 

Од тачке 162 граница наставља јужно источним међама парцела 26388, 26389, 26391, 26393, 

26395, 26398, 26399, 26402, 26403, 26406, 26407, 26409/1, 26409/2, 26410, 26413, 26414/1, 

26414/2, 26417/2, 26417/1, 26418, 26421, 26422, 26424, 26427, 26428, пресеца парцелу 

26430 и 26431, и долази до тачке 163 која се налази на северној међној линији парцеле 

26432. 

Од тачке 163 граница наставља југозападно северном међом парцеле 26432 и у истом правцу 

пресеца пут парцеле 28148, долази до тачке 164. 

Од тачке 164 граница наставља северно западном међном линијом парцеле 28148 до тачке  

до источне међе парцеле 23339 наставља тим правцем и долази до тачке 186 која је у њеном 

северном углу. 

Од тачке 186 граница се ломи према истоку, пресеца парцелу пута и долази до 

северозападног угла парцеле 23336/1 и њенон северном међном линијом  и северном међом 

парцела 23329/2, 28328/18 и 28328/17, долази до тачке 186б која је на граничној линији 

између тачака 133а и 134. 

 

НЕНАДИЋ 

Од тачке 60 која је у правцу међне линије између парцела 13389 и 28301, граница наставља 

источно пресецајући парцеле 28153, 28122, наставља северном међном линијом парцеле 

28301 до тачке 61 која се налази у југоисточном углу парцеле 13389. 

Од тачке 61 граница наставља јужно пресецајући парцеле 28301, 13392, 13393, 13394, 

13395, 13396, 13397, 13398, 13400, 13402 и долази до североисточног угла парцеле 13401, 

наставља источном међном линијом парцеле 13401 до југоисточног угла исте парцеле, даље 
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наставља јужно пресецајући парцеле 13402, 13403, 13404, 13405, 13406, 13408, 13409, 

13410, 13411, 13413, 13414, 13415, 13416/1, 13416/2, 13416/3, 13417, 13418, 13419, 13421, 

13422, 13424, и долази до североисточног угла парцеле 13423, наставља јужно источном 

међом парцеле 13423 до југоисточног угла исте парцеле одакле пресеца парцеле 13424, 

13426, 13427, 13428, 13429, 13430, 13432, долази до североисточног угла парцеле 13431,  

наставља источном међном линијом парцеле 13431, до њеног југоисточног угла одакле 

наставља јужно пресецајући парцеле 13432, 13433, 13434, 13435, 13436,  28314 и  долази 

до тачке 62 која се налази у североисточном углу парцеле 15591. 

Од тачке 62 граница наставља јужно, источним међним линијама парцела 15591, 15595, 

15598, 15601, 15604, 15608, 15610, 15611, 15612, 15616, 15619, 15622, 15625/1, 15625/2, 

15627/1, 15627/2, 15627/3, 15629/2, 15631, 15635, 15638, 15639, 15642, 15643, 15645, 

15648, 15649, 15652, 15653, 15656, 15657, 15660,15661, 15664, 15665, 15668, 15669, 15672, 

15674, 15677, 15679, 15681, 15683, 15684, 15687, до југоисточног угла парцеле 15687, 

граница даље наставља јужно пресецајући парцеле 15689, 15690, 15691, 15696, 15698 и 

долази до тачке 63 која се налази у пресеку досадашњег правца границе са јужном међном 

линијом парцеле број  15698. 

Од тачке 63 граница наставља источно северном међном линијом парцеле 15700/1 и долази 

до њеног североисточног угла у којем се налази тачка 64.  

Од тачке 64 граница се ломи према југу и иде источном међом парцела 15700/1 и 15700/2  до 

тачке 65 која се налази у југоисточном углу  парцеле  15700/2. 

Од тачке 65 граница наставља западно јужном међом парцеле 15700/2 до њеног  

југозападног угла где се налази тачка 66. 

Од тачке 66 граница наставља јужно пресецајући парцеле 15703, 15704, 15705, 15706, 

15707, 15708, 15709, 15710, 15711, 15712, 15713, 15714, 15715, и долази до североисточног 

угла парцеле 15716 иде јужно, источном међом парцеле 15716 до њеног југоисточног угла 

одакле наставља јужно пресецајући парцеле  15719, 15720, 15721/1, 15721/2, 15722, 15723, 

15725, 15726/1, 15726/2, 15730, 15728, 15731, 15733, 15734, 15735, 15738, 15739, 15740/1, 

15741/1, 15741/2, 15742, 15743, 15744, 15745, 15746, 15747 и долази до тачке 67 која се 

налази у североисточном углу парцеле 15748. 

Од тачке 67 граница наставља јужно источном међном линијом парцеле 15748 и ломи се на 

исток до североисточног угла парцеле 15751/1, у којој се налази тачка 68. 

Од тачке 68 граница наставља јужно источном међом парцеле 15751/1 и 15751/2 и долази до 

југоисточног угла парцеле 15751/2 одакле граница наставља јужно пресецајући парцеле 

15754, 15755, 15756, 15757, 15758, 15759, 15760, 15761, 15762, 15763, 15764, 15765/1, 

15765/2, 15768, 15769, 15770, 15771, 28017 (канал), 15774/1, 15774/2, 15775, 15779, 

15780, и долази до североисточног угла парцеле 15159 у којој је тачка 69. 

Од тачке 69 граница наставља јужно источном међом парцела  15159, 15157, 15154, 15153, 

15150, 15148/1, 15148/2, 15146/2, 15145, 15144, 15143, 15142, 15140, 15139, 15138, 15137, 

15135, 15133, 15132, 15131, 15128, 15126, 15125, 15124, 15123/1, 15123/2, 15121, 15120/1, 

15120/2, 15119, 15117, 15116, 15115/2, 15114, 15112, 15111, 15109, 15107, 15105/1, 15104, 

15103, 15102, до југоисточног угла парцеле 15102 где се налази тачка 70. Из ове тачке се 

граница ломи на запад јужном међном линијом парцеле 15102 и долази до тачке 71 у 

северном углу парцеле 15101. Из те тачке се граница ломи ка југу и источним међама 

парцела  15101, 15100/2, 15100/1, 15099 и 15098 долази до тачке 71а у југоистчном углу 

парцеле 15098 скреће на запад њеном јужном међом и долази до тачке 72а у њеном 

југозападном углу. 

У овој тачки граница се ломи на север и источном међном линијом парцеле 28126 долази до 

тачке 60 која је почетна за овај опис. 

 

Планирана површина грађевинског рејона Града Сомбора по горе наведеном опису обухвта 

3.746,74 хектара.  

Површина грађевинског рејона важечег Генералног плана Града Сомбора („Сл.лист општине 

Сомбор“ бр.5/07) износи 4.729,11 хектара. 

Предложеним планским решењима биланс површина гдађевинског рејона Града Сомбора 

умањује се за 982,3715 хектара (-20,77%)
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3. ИЗВОД ИЗ ПЛАНСКИХ ДОКУМЕНАТА ВИШЕГ РЕДА  

 

3.1.   ИЗВОД ИЗ ПРОСТОРНОГ ПЛАНА ГРАДА СОМБОРА 

 

За територију Града Сомбора, донет је Просторни план Града Сомбора  (''Службени лист 

Града Сомбора, бр. 5/2014). Просторни план представља основни плански инструмент за 

усмеравање и управљање дугорочним одрживим развојем локалне заједнице, коришћењем, 

организацијом и уређењем простора Града Сомбора. 

Град Сомбор обухвата територију К.О. Сомбор I и II са свим приградским насељима: Билић, 

Буковац, Градина, Жарковац, Козара, Ленија, Лугово, Ненадић, Обзир, Радојевићи, Ранчево, 

Централа, Чичови, Шикара, Шапоње и територију К.О. следећих насељених места: Бездан, 

Телечка, Колут, Бачки Брег, Бачки Моноштор, Кљајићево, Риђица, Стапар, Станишић, 

Чонопља, Светозар Милетић, Дорослово, Растина, Гаково и Алекса Шантић. 

Територија катастарске општине Сомбор I је 2.518,1180 ha, територија катастарске општине 

Сомбор II је 26.396,3839 ha, укупнo 28.914,5019 ha.  

 

Становништво – Основни циљ демографског развоја је стационарно становништво тј. 

становништво у коме ће следеће генерације бити исте величине као и постојеће, уз 

прилагођавање очекиваним демографским променама. Да би се овај циљ остварио неопходно 

је успоравање тренда опадања природног прираштаја и заустављање миграција ка већим 

центрима. 

 

Мрежа насељених места –Планом се дефинише улога сваког насеља појединачно, као и 

место и функција у оквиру функционалног  система насеља Града Сомбора. Даље ће се 

развијати следећа хијерархија насеља : 

градски центар Сомбор; 

центри заједнице насеља; 

развијена сеоска насеља; 

примарна сеоска насеља; 

приградска насеља.  

Поред даљег јачања Сомбора као градског центра од националног значаја са својим 

привредним и популационим потенцијалом и развојем индустрије, очекује се снажнији 

социоекономски развој већих насеља (центри заједнице насеља). Центри заједнице насеља 

(Бездан, Станишић и Кљајићево) ће гравитационо покривати села са нижим нивоом 

опремљености, и поред локалног имаће и шири функционални и развојни утицај на целој 

територији Града. 

Функционално повезивање градског центра Сомбора са осталим насељима одвијаће се преко 

административних, здравствених, привредних, културних, образовних и других функција и 

утицајно подручје ће се рефлектовати на сва насеља.  

 

Организација јавних служби – Мрежу објеката јавних служби на подручју Града Сомбора 

је потребно децентрализовати и концентрацију садржаја вршити у центрима заједнице 

насеља. Градски центар треба да обезбеди широку и разноврсну понуду видова становања, 

јавних служби, услуга и производње, висок ниво комуналне опремљености и пријатну 

животну средину. Поред градског центра, приоритет у том смислу имају центри заједнице 

насеља (Кљајићево, Бездан и Станишић) у циљу обезбеђивања квалитетних услова за живот 

и задржавања становништва у руралном подручју. Просторна организација јавних служби на 

територији Града Сомбора је одређена постојећом мрежом објеката, потребама будућих 

корисника и економским могућностима. 
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Пољопривреда – Основни циљ у области пољопривреде је формирање ефикасног и 

одрживог пољопривредног сектора који ће допринети конкурентности привреде, повећање и 

унапређење сточног фонда, интензивирање ратарске производње и интензивирање 

специфичних облика пољопривреде (воћарство, виноградарство, повртарство, органска 

пољопривреда) за које на овом подручју постоје оптимални предуслови и интензивирање 

мање заступљених облика производње као што су пчеларство, производња лековитог биља, 

производња конзумне рибе и сл. и повезивање произвођача у удружења, ради 

стандардизације производа, унапређења технологије производње и заједничког наступа на 

тржишту стварањем препознатљивих робних марки  (еко-производња, органска храна) са 

подручја Града Сомбора. 

 

Саобраћај – Основни циљ у развоју саобраћаја је повезивање свих видова који могу да 

подстакну привредне активности  на територији града Сомбора (изградња логистичког 

центра) и свеобухватни развој Града Сомбора као једног од пограничних градова. Стратегија 

развоја саобраћаја у оквиру ПП Града Сомбора огледа се у изградњи, реконструкцији и 

модернизацији саобраћајне инфраструктуре, изградњи и доградњи (постојећих) саобраћајних 

праваца, обилазница, раскрсница у друмском саобраћају, осавремењавању пруга у 

железничком саобраћају и поновном оживљавању појединих праваца, активирању војног 

аеродрома за путнички саобраћај мањих авиокомпанија, као и у већој искоришћеност 

постојећих пловних путева. Поред тога, веома је важан и развој мреже бициклистичких стаза 

како у насељеним местима, тако и повезивање бициклистичким стазама до приградских 

насеља и до Дунава према Бездану односно Апатину. 

 

Водопривреда и водопривредна инфраструктура – Основни циљ је уређење, заштита и 

коришћење интегралних водопривредних система и усклађивање са заштитом животне 

средине и осталим корисницима у простору,  ради заштите вода.  

 

Енергетика и енергетска инфраструктура – Концепција развоја енергетике подразумева 

ревитализацију, реконструкцију и модернизацију постојећих енергетских објеката у циљу 

сигурности, поузданости, смањења губитака, смањења негативних утицаја на животну 

средину, повећање удела коришћења расположивих потенцијала, рационализацију 

коришћења енергије и енергената на свим нивоима, повећање енергетске ефикасности, 

изградњу нових енергетских објеката, нарочито неконвенционалних извора енергије, 

изградњу преносних објеката за интерконективно трансгранично повезивање са државама у 

окружењу и изградњу нових енергетских објеката у складу са растућим потребама и 

обезбеђењу поузданог и квалитетног снабдевања енергијом и енергентима. 

Посебан приоритет представља повећање коришћења природног гаса и обновљивих извора 

енергије, коришћење нових енергетски ефикаснијих и еколошки прихватљивих енергетских 

технологија и уређаја и опреме за коришћење енергије.  

  

Електронске комуникације и информациони системи – Концепција развоја 

електронских комуникација подразумева увођење најсавременијих технологија у овој 

области, модернизацију постојеће инфраструктуре и објеката, изградњу сигурне 

широкопојасне мреже, уз употребу најсавремених медијума преноса, потпуну дигитализацију 

свих система електронских комуникација уз обезбеђење довољно капацитета, равномерног 

развоја и целокупне покривености простора уз обезбеђивање подједнаке доступности свим 

оператерима.  

Оптички каблови су положени према свим већим местима у граду, а у току је припрема 

документације за проширење постојећих оптичких релација изградњом нових каблова са 

већим капацитетом и бољим карактеристикама преноса и то првенствено у магистралној 

равни. Планиране су релације оптичких каблова: Нови Сад-Србобран-Врбас-Сомбор, Сомбор-

Мали Иђош-Ада, Врбас-Кула-Сивац-Сомбор, Бездан-Сомбор, Растина-Гаково-Ненадић-

Сомбор, Риђица-Станишић-Светозар Милетић-Чонопља-Кљајићево-Телечка-Бачки Соколац, 

Сомбор-Стапар-Дорослово-Српски Милетић-Оџаци, Стапар-Бачки Брестовац. 
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Комунална инфраструктура – Оптимална дугорочнија оријентација снабдевања водом 

становништва представља изградњу регионалних и међурегионалних водоводних система у 

који би били интегрисани и постојећи водоводни системи. Планирана  су два будућа 

микрорегионална система водоснабдевања. Први је водоводни систем ''Сомбор'' који покрива 

насеља: Сомбор, Чонопља, Кљајићево, Телечка, Светозар Милетић, Алекса Шантић, Стапар и 

Дорослово. Извориште је ''Јарош'' у Сомбору, где је поред проширења изворишта предвиђено 

и проширење постројења за прераду воде (ППВ). Други је водоводни систем ''Бездан'' који 

покрива насеља: Бездан, Бачки Моноштор, Колут, Бачки Брег, Гаково, Растину, Станишић и 

Риђицу. Извориште је ''Бездан'' у Бездану где је поред проширења изворишта предвиђено и 

проширење постројења за прераду воде (ППВ).  

Планира се доградња и реконструкција постојеће дистрибуционе мреже, изградња 

водоторњева, ниских резервоара, уређење и проширење постојећих изворишта у насељеним 

местима, где се за то укаже потреба током експлоатационог периода, изградња магистралних 

и транспортних цевовода, у циљу допремање воде до свих потрошача у насељеним местима и 

предвиђеним индустријским зонама на подручју Града Сомбора. После изградње планираних 

капацитета на извориштима и ППВ ''Јарош'' Сомбор и ''Бездан'', одакле би се реонским 

водоводом, квалитетном питком водом снабдевала насељена места у Граду Сомбору, такође 

је потребно изградити и одређене хидротехничке објекте на постојећим извориштима у свим 

насељеним местима. Поред постојећих водоторњева у Чонопљи, Бездану и Сомбору, 

потребно је изградити водоторњеве у Сомбору, Бачком Моноштору, Бачком Брегу, Колуту, 

Гакову, Растини, Риђици, Станишићу, Светозар Милетићу, Алекси Шантићу, Кљајићеву, 

Телечкој, Стапару и Дорослову. Поред постојећих пумпних станица у Сомбору, да би систем 

реонског водовода функционисао, потребно је изградити и пумпне станице у Сомбору, 

Бачком Брегу, Бачком Моноштору, Растини, Риђици, Гакову, Бездану, Станишићу, Светозар 

Милетићу, Кљајићеву, Стапару и Дорослову. 

Магистрални везни цевововоди за водоводни систем ''Бездан'' за које је потребно обезбедити 

коридоре поред саобраћајница су: Бездан - Бачки Моноштор, Бездан – Колут - Бачки Брег, 

Бездан -Гаково, Гаково - Растина и Растина - Риђица.  

Садашња мрежа водовода прошириће се у свим насељима, укључујући и Сомбор, а такође ће 

бити неопходно и замена и реконструкција поједних деоница мреже, изградња резервоарског 

простора (могуће и водоторњева). 

 

За потребе пречишћавања отпадних вода у насељима на територији Града Сомбора 

предвиђена је изградња постројења одговарајућег капацитета пречишћавања у сваком 

појединачном насељу, али је могуће користити и тзв. групне системе, којима се једним ППОВ 

пречишћавају отпадне воде из више оближњих насеља. Насеља Кљајићево, Чонопља и 

Телечка имају један заједнички систем сепаратног каналисања са ППОВ у Кљајићеву. 

 

У насељеним местима где је атмосферска канализација решена системом отворених канала 

потребно је у зони ужег центра насеља изградити зацевљену одводну мрежу. 

 

Са изградњом комплекса регионалне депоније створиће се услови за безбедно одлагање 

отпада, као и за затварање постојеће градске депоније. Осим за одлагање непропустљивог 

отпада у овом комплексу се предвиђа и рециклажа употребљивог отпада.  

Изградња регионалне депоније је од интереса и за становнике општина у окружењу. У 

планском периоду је неопходно изградити регионалну депонију и пратећу инфраструктуру за 

адекватно управљање отпадом, а паралелно са тим све неуређене депоније је потребно 

затворити и извршити њихову санацију. 

 

Културна и природна добра –  Заштита, уређење и унапређење културних добара мора се 

посматрати у оквиру развоја целокупне области културног наслеђа, која представља 

развојни ресурс, који је потребно заштитити, уредити и користити на начин који ће 

допринети успостављању регионалног и локалног идентитета, у складу са европским 

стандардима заштите. 

На основу увида у Регистар заштићених природних добара који води Завод за заштиту 

природе Србије утврђено је да се на подручју Плана налазе: два заштићена подручја, три 
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подручја планирана за заштиту плановима и програмима рада Завода, једно Рамсарско 

подручје, једно Емералд подручје; три IPA подручја, једно IBA подручјe, једно PBA подручје, 

19 станишта заштићених и строго заштићених врста од националног значаја, три еколошки 

значајна подручја и деоница еколошког коридора од међународног значаја еколошке мреже 

Републике Србије, три регионална еколошка коридора и већи број локалних еколошких 

коридора. 

У оквиру заштићених подручја, потребно је ускладити режиме и мере заштите са 

коришћењем простора који је под заштитом. 

 

Даља разрада Просторног плана Града Сомбора 

 

За насељено место Сомбор спроводиће се Генерални план Града Сомбора 2007-2027 (''Сл. 

лист Општине Сомбор'', бр. 5/2007 ) у делу у којем није у супротности са овим Планом. 

Даља разрада врши се израдом нових докумената урбанистичког планирања. У току је 

израда: 

- Измена и допуна Генералног плана града Сомбора и усклађивање Генералног плана са 

одредбама Закона о планирању и изградњи (''Сл. лист Града Сомбора'', бр. 4/2012) 

- Планова генералне регулације за насељено место Сомбор за четири просторне целине: 

- Просторна целина централне зоне – ПГР 01 са обухватом простора Месне заједнице ''Венац'' 

у оквиру градских венаца (Одлука о изради Плана генералне регулације централне зоне на 

простору МЗ ''Венац'' у Сомбору – ПГР 01 - ''Сл.лист Града Сомбора'' 10/2009); 

- Просторна целина – ПГР 02 са обухватом простора Месне заједнице ''Горња Варош'', са 

границама обухвата на простору између улица Војвођанска, Гаковачки пут, део Венаца, 

Апатински пут до граница градског грађевинског земљишта са припадајућим приградским 

насељима (Одлука о изради Плана генералне регулације на простору МЗ ''Горња Варош'' у 

Сомбору – ПГР 02 - ''Сл.лист Града Сомбора'' 10/2009); 

- Просторна целина – ПГР 03 са обухватом простора Месних заједница ''Црвенка'' и ''Млаке'', 

на простору између улица Војвођанска, део Венаца, Стапарски пут, примарна градска 

саобраћајница – деоница ''Југ 3'' до граница грађевинског земљишта са припадајућим 

приградским насељима (Одлука о изради Плана генералне регулације на простору МЗ 

''Црвенка'' и МЗ ''Млаке'' у Сомбору – ПГР 03 -''Сл.лист Града Сомбора'' 10/2009); 

- Просторна целина – ПГР 04 са обухватом простора Месних заједница ''Стара Селенча'', 

''Селенча'' и ''Нова Селенча'', на простору између улица Апатински пут, део Венаца, 

Стапарски пут, канал Бездан-Врбас, до граница грађевинског земљишта са припадајућим 

приградским насељима (Одлука о изради Плана 

 

 
 

 

4. ОПИС ПОСТОЈЕЋЕГ СТАЊА, НАЧИНА КОРИШЋЕЊА ПРОСТОРА И 

ОСНОВНА ОГРАНИЧЕЊА  
 

 

4.1. Историјски развој 

 

 

Историја Сомбора се може пратити по писаним документима  од друге половине XIV века. На 

властелинском имању угарске породице Цобор, развија се мало место, које је било у 

власништву властелина Цобор Сент-Михаља. По овом властелину је и данашњи град 

Сомбор добио име.  

 

На основу  ведуте из 1689.године,  може се  закључити да је у периоду турске власти (1526-

1678) матрица и изглед насеља  у највећој мери  условљена рељефом и воденим токовима, а 

насеље је било подељено на утврђени војни део и цивилно насеље  око њега (Сомбор на 13 

http://www.sombor.rs/media/images/o/GVaros.jpg
http://www.sombor.rs/media/images/o/GVaros.jpg
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острва).  

Од одласка Турака 1687.до развојачења 1739.године, Сомбор је био војни шанац и 

највероватније тада добија правоугаони облик, који дели војни шанац од околног цивилног 

насеља које се формира. Овај опкоп шанца задржава готово непромењен облик до данашњих 

дана, када се по његовој траси пружају  Венци Радомира Путника, Живојина Мишића, Степе 

Степановића и Петра Бојовића.  

 

У новијој историји Сомбора два периода су значајна-од половине XVIII века 1808.године и 

период од краја XIX века до  I светског рата.  Већ током периода  војног шанца  урбана 

матрица се постепено мења  и новом  парцелацијом  постаје  све правилнија , да би од 

развојачења, а нарочито од  добијања статуса слободног краљевског  града (7.02.1749. 

године, царица Марија Терезија је потписала повељу којом се Сомбор уздиже у ранг 

слободних и краљевских градова), па до краја XVIII века добила облик који је у велкој мери 

и данас очуван. 

Основно решење  са путевима  који улазе у град  са четири стране и настављају  се у улице  

које формирају  матрицу сличну шаховској табли, условљено изгледом и издвојеношћу  

војног шанца. Оваква организација се даље  развија  током целог XIX века све до  I светског 

рата.   

 

Посебан економски узлет, који се одразио  и на модернизацију  и савремено уређење града, 

Сомбор  доживљава  отварањем  пруге Хоргош-Суботица-Сомбор-Сонта 1869.године. Положај 

пруге и железничке станице, условили су  да се у периоду од отварања пруге до Првог 

светског рата посебно брзо развија садашња Војвођанска улица. Између те улице и станице 

уређен је  и први градски парк 1871.године. На крају Војвођанске улице изграђене су  

Касарна 1889. и Болница  1886. Између Болнице и Парка  била је бара  која је зими служила  

као клизалиште, а после исушивања постала је терен за тенис.  

 

Економски просперитет и повољна  културна и политичка клима у Царевини, у другој 

половини XIX века доводе до оснивања  многих културних  и просветних институција: 

Мађарска читаноица (1844), Српска читаоница (1845), Градска библиотека (1859), 

Позориште (1882). Оснивањем  Историјског друштва  Бач-бодрошке жупаније 1883.г.  и 

стварањем збирки 0885.г. установљава се Градски музеј. 

 

Школство је започело свој развој још у време војног шанца, почетком XVIII, оснивањем 

Вероисповедне српске школе (1717) и Римокатоличке основне школе (1722), а развијало се 

оснивањем  средњих школа-Граматикалне школе 1759., Мале гимназије-Норме 1778, доводе 

до оснивања  Гимназије 1872.г., Српске девојачке школе 1875.г., Средње трговачке школе 

1888.г., и Српске учитељске школе која је од 1816.године поново у Сомбору.  О  значај који 

је придаван школству говори и податак који су еминентни пројектанти ангажовани за  

пројекте школа-Ђула Партош и Еден Лехнер за  Основну музичку школу и  Владимир Николић 

за Препарандију. 

 

 

Сомбор од I светског рата врло мало напредује, а после II светског рата  Град се проширио 

на Нову Селенчу, Гоге и Јосићко. Ти делови насеља су попунили празнине  у градској 

целини, које су се формирале између радијалних праваца.  Та три насеља и индустријска  

зона су заузеле најплодније земљиште у Граду и околини  (њиве I класе). 

 

 

4.2. Становништво 

 
Територија Града Сомбора подељена је на 7 месних заједница: МЗ „Горња варош“, 

МЗ“Млаке“, МЗ“Селенча“, МЗ „Нова Селенча“, МЗ „Стара Селенча“,  МЗ “Венац“, МЗ 

„Црвенка“, 

Према попису из 2011. год. Град Сомбор има  47623 становника, од којих већина ћине Срби. 
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Остатак већинског становништва чине Хрвати и Мађари.  

Анализом упоредног прегледа броја становника у периоду од 1948-2011.год, запажа 
се стално опадање броја становника. Опадање броја становника на територији Града 

Сомбора је последица политичке нестабилности, лоших економских прилика и демографске 

политике, миграција и измењеног става према планирању породице последњих деценија.  

 
табела бр. 2 Упоредни преглед броја становника у периоду 1948-2011. год.  

 

Примећује се раст броја становника у попису из  1991. И 2002.године, али то је последица 

ванредних услова и ратног стања на простору бивше Југославије и  доласка већег броја 

нових становника у Сомбор. 

 

4.3. Јавне службе 

 

 

У граду Сомбору је заступљеност јавних служби у складу са величином и улогом града у 

мрежи насеља, која је дефинисана Просторним планом Републике Србије. 

Образовање-  

Предшколско васпитање-  У неким деловима  града недостају објекти, као што су Стара 

Селенча и Буковац, Гоге,  Чонопљанско насеље.  

 

Основно образовање у Сомбору се одвија кроз систем основних школа (5) које су лоциране у 

различитим деловима града и по капацитету задовољавају данашње потребе просторних 

целина за које су формиране.  

Средњешколско (5) и високошколско образовање (1) ће се задржати на постојећем нивоу 

заступљености, с тим што се због недостатка слободних површина може планирати 

проширивање постојећих школских комплекса. Смештај и исхрана средњошколаца 

организована је кроз постојећи Дом ученика и дом студената Учитељског факултета у 

Сомбору. 

Средња школа за посебно музичко васпитање и образовање „Петар Коњовић„, на 
парцели бр.7214  К.О.Сомбор I. 
 

 

Здравствена и социјална заштита- Примарна здравствена заштита се обавља преко Дома 

здравља, Хитне помоћи, Централне болнице као и специјалне болнице за нервна и 

прихолошка обољења, Народне апотеке као и низ специјализованих пунктова у оквиру Дома 

здравља у Сомбору. 

Сомбор, као градски центар, у области социјалне заштите и предшколског васпитања и 

образовања има  формиран Ценар за социјални рад, Геронтолошки центар, Специјалу школу 

за децу са посебним потребама у развоју    

 

 

Објекти културе  

Делатност из области културе се одвија преко низа институција као што су : 

 Народно позориште  Сомбор, које се налази на парцели 3918/1 К.О. Сомбор I. 

 Градски Музеј Сомбор,  који се налази на парцели 3907 К.О.Сомбор I 

 Градска библиотека „ Карло Бјелицки„ Сомбор која се налази у два објекта, главног на   

Главној улици, на парцели број 5873 К.О.Сомбор I и објекта Дечијег одељења, на парцели 

број 3920/1 К.О.Сомбор I 

 Градски архив Сомбор, на парцели број 3921/1, 3925/1, 3925/4, 3925/5, 3925/7, 3925/8 

Насеље 
1948. 

год. 

1953. 

год. 

1961. 

год. 

1971. 

год. 

1981. 

год. 

1991. 

год. 

2002. 

год. 

2011. 

год. 

Сомбор 33613 33632 37760 44100 48454 48993 51471 47623 
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К.О.Сомбор I. 

 Галерија Милана Коњовића, на парцели бр. 6001/1 К.О.Сомбор I. 

  „Хрватски дом„ , КУД „Владимир Назор„, на парцели бр.3877 К.О.Сомбор I, са 

површином од  1409,00м2. 

 „Дом омладине„, на парцели бр.3898 К.О.Сомбор I, са површином од  1337,00м2 у коме 

се налазе просторије Културног центра и Канцеларија за младе 

 Зграда  „Народног биоскопа„, друштвено предузеће за приказивање филмова „Екран„, 

на парцели бр. 3874 К.О.Сомбор I, са површином од  625,00м2. 

 Зграда биоскопа „Звезда„, друштвено предузеће за приказивање филмова „Екран„, на 

парцели бр. 5917 К.О.Сомбор I, са површином од  601,00м2. 

  

 

Верски објекти 

 • Црква Светог Стефана (Црква са два торња) и Кармелићански самостан, на парцели 

бр.5860/1  К.О.Сомбор I, са површином од 5520,00м2.  

• Црква Пресветог Тројства и Жупни двор, Франјевачки самостан, Римокатоличка црквена 

општина на парцелама бр.3929/2 И 3929/3 К.О.Сомбор I, са површином од 2481,00м2. 

• Капела Св. Ивана Непомука, Римокатоличка црквена општина , на парцели 3924/2 

К.О.Сомбор I,са површином од 46,00м2. 

• Српска православна црквена Општина, црква Св.Ђорђе, на парцели бр.3935/1 К.О.Сомбор 

I, са површином од 3164,00м2. 

• Српска православна црквена Општина, црква Св.Јована, на парцели бр.3897 и 3899 

К.О.Сомбор I, са површином од  2835,00м2. 

• Хришћанска Адвентистичка црква, на парцели бр.3894 К.О.Сомбор I, са површином од 

812,00м2. 

• Евангелистичка црквена општина, на парцели 3916 К.О.Сомбор I, са површином од  

733,00м2. 

• Реформатска  црквена општина, на парцели 4200 К.О.Сомбор I, са површином од  

1344,00м2. 

• Објекат Српског православног  манастира Св.Архиђакона Стефана, на парцели бр. 3975 

К.О.Сомбор I, са површином од  1370,00м2 

•  У Ненадићу постоји капела, а у Козари католичка црква Николе Томашевић. 

 Капела на јеврејском гробљу, на парцели 2802 К.О.Сомбор 1 

 Спрски православни манастир Св.Архиђакона Стефана, на кат.парцели 743/2 и 743/3 

К.О.Сомбор 1 

 
Спорт и рекреација –  

На простору Града постоји  неколико зона спорта и рекреације. 

 ,,Градски стадион,, у јужном делу града, који заузима површину од цца 30,10 

ha. У току је  реконструкција дела под објектима и изградња већих капацитета за прихват 

спортиста и пословног простора на месту садашњих трибина. 

 Хиподром, смештен на површини од 7,93 ха. 

 Комплекс,, ЖАК,,  са теренима за фудбал и тенис, дечијим игралиштем и  

пратећим објектима. Овај комплекс се простире на 6,3 ха. 

 Спортски  центар ,,СОКО,,  са спортским теренима за мале спортове и објектом 

који садржи   фискултурну салу и друге неопходне просторије. Комплекс заузима површину 

од 0,57 ха, на парцели 7209 К.О.Сомбор I. 

 Спортски комплекс ,,Мостонга,, са спортском халом, покривеним  и базеном на 

отвореном и рекреативни простор  око комплекса на површини од 11, 42 ха. 

 На каналу Бездан-Бечеј смештен   је   купалишни комплекс ,,Штранд,, и спортски 

комплекс  са спортским теренима, купалиштем и пратећим објектима. 
 
Службе локалне самоуправе –  

• Жупанија„ у којој је смештена Градска Управа, Града Сомбора, Седиште Округа,  МУП, 

Затвор, , са мешовитим садржајима, на парцели број 5858 К.О.Сомбор I, са површином од 

12876,00м2. 
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• Објекти месних заједница: Месна заједница Црвенка, (Трећи рејон), на парцели 3972 

К.О.Сомбор I, Месна заједница „Венац“, Месна заједница „Млаке“, месна заједница 

„Црвенка“, Месна заједница „Горња Варош“, Месна заједница „Стара Селенча“, Месна 

заједница „Нова Селенча“ 

 

Јавне службе  

 Градска кућа, на парцели број 5879 К.О.Сомбор I 

 Зграда Општинског и Окружног суда, на парцели број 5983 К.О.Сомбор I. 

 „Кронић палата„ у којој се налази Трговински суд, на парцели бр.4330 и 4331 

К.О.Сомбор I. 

 Зграда Народне банке „ЗОП„-а (бившег СДК), на парцели бр.5923 К.О.Сомбор I 

 Зграда Главне поште, на парцели бр.5984 К.О.Сомбор I. 

 Зграда Окружног јавног тужилаштва (у бившој основној школи „21.октобар“) на 

парцели број 3887 К.О.Сомбор I 

 

 

Јавна предузећа- Градска управа Града Сомбора је формирала за потребе града 6 јавних 

комуналних предузећа и 2 јавна предузећа.  

 

Омладинске организације-У згради некадашњег Дома омладине, налазе се просторије 

Културног центра и Канцеларија за младе.   

 
Табела бр. 4 Организација јавних служби према хијерархијском нивоу насеља дефинисана Просторним   
                   планом Града Сомбора 
 

ЈАВНЕ СЛУЖБЕ СОМБОР 

I ОБРАЗОВАЊЕ  

1. Предшколско васпитање  

2. Основно I-IV  

3. ОсновноV-VIII  

4. Средње  

5. Више и високо  

6. Ученички и студентски домови  

II СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА  

1. Дом за децу без родитељског старања  

2. Дом за старе  

3. Дом за лица са посебним потребама  

4. Центар за социјални рад  

III ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА  

1. Амбуланта, здравствена станица  

2. Апотека  

3. Ветеринарска амбуланта  

4. Рехабилитациони центар  

5. Дом здравља  

6. Општа болница  

7. Завод за здравствену заштиту  

8. Спец. болнице, заводи и институти  

IV КУЛТУРА  

1. Дом културе  

2. Библиотека  

3. Сценско-музичка делатност  

4. Галерија и изложбени простор  

5. Музеј  

6. Архив  
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Постојећи садржај 
Планирани садржај  
Могући садржај (у зависности од интереса и могућности) 

 

4.4. Привредне активности 

 

Пољопривреда  на простору Града постоје делови који се обрађују, али плански су 

опредељени као радна зона (у индустријској зони и у Јосићком насељу)  

На простору Града планира се  могућност изградње пластеника и стакленика у оквиру 

сопствене парцеле, али не и интезивна пољопривреда  

Сточарство Одлуком о држању животиња на територији Града Сомбора одређене су зоне  и 

ограничења по зонама за држање животиња, тако да се на простору града не може говорити 

о развијеном сточарству.  

 

Индустрија. Индустрија је највећим делом смештена на простору индустријске зоне.  

Индустрију је потребно развијати првенствено кроз прераду примарних пољопривредних 

производа и кроз greenfild инвестиције.  

 

Терцијарне делатности – Велики трговински објекти  мешовите робе сконцентрисани су 

у јужном делу Града, уз државни пут I реда 1Б-12(пут према Стапару).  Тамо се тренутно 

налазе Макси, Идеа, Синагога, КТЦ(тренутно затворен).  Постоји потреба за таквим објектима 

у северном делу Града.  

 

Постоји доста малих трговинских радњи мешовите робе неравномерно распоређених по 

читавој територији Града, који су довољни за свакодневно снабдевање становништва 

различитим асортиманом. 

 

Туризам – Град има туристичку понуду, али нема довољно смештајних капацитета.  Хотел 

„Интернацион“ ради са минималним капацитетом и у процесу је продаје.  Постоји неколико 

мањих смештајних капацитета у виду гарни хотела, соба у приватном смештају, Дома 

ученика и студената. 

 

 

4.5. Морфолошка обележја и врста изградње 

 

 

Изузетно су изражене градске карактеристике, са  градским језгром (под заштитом као 

амбијентална целина од 1991.г.), од кога се радијално-зракасто пружају главни саобраћајни  

правци. Између њих се формирају улице које теже да буду паралелне. 

Породично становање је  претежна врста изградње, док је седамдесетих година  прошлог 

века  у Новој Селенчи формиран део града са вишепородичним становањем.  Тај део је 

специфичан, јер се око зграда налази простор условне јавне намене. Потребно је извшити 

парцелацију и препарцелацију, те доделити свакој згради оптималну парцелу. Постоје 

појединачни случајеви вишепородичног становања у централној зони и његовом ближем 

окружењу,  

7. Завод за заштиту споменика културе  

V ФИЗИЧКА КУЛТУРА   

1. Отворени спортски терени  

2. Фискултурна сала (школска)  

3. Покривени објекат физичке културе  
4. Мањи спортски центар вишенамен. 

карактера 
 

5. Спотски центар за међународ. такмичења  
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У централној зони и на главним саобраћајним правцима којима се улази у Град, заступљена 

је ивична градња, са објектима на регулацији, као и  код старијих објеката у осталим 

деловима града.  Новија изградња је увела  повлачење објеката од регулације,  изградњу 

слободностојећих објеката, који нису били карактеристика изградње на овим просторима у 

последња два века.  

Јавне функције су углавном централној зони Града Сомбора. 

 

4.6. Подаци о инфраструктурним системима, комуналним објектима и 
површинама 

 

  Инфраструктурни системи 

  -   Саобраћајна инфраструктура 

 

Друмски саобраћај - Мрежа    путева града Сомбора је радијално-ортогоналног карактера и 

представља   органски заснован систем улица који омогућава   брзе и поуздане везе са 

ближим и даљим залеђем. 

У саобраћајни систем града уклопљена су два државна пута I реда и један II реда  и шест 

локална путна правца. 
Државни путеви I и II реда ( IБ-12 и IБ-15 и  IIA-107)  пролазе кроз сам центар Града, али су   
нове трасе државног пута у процесу усвајања.  Тим планираним трасама изместио би се 
тежак саобраћај из заштићеног централног језгра. 

Путни правци према Апатину, Бездану, Суботици, Кљајићеву и Стапару су државни путеви, 

док су путеви према Бачком Моноштору, Градини, Буковцу, Обзиру-Билић-Ранчево, Лугову-
Жарковац Гакову и Чонопљи локални. 

 

Пешачки саобраћај- Мрежа пешачких стаза је развијена. Пешачке стазе су изграђене у 

већини улица. Пешачке стазе су делом бетониране, делом асфалтиране, а делом поплочане 

опеком, дотрајале, приближне ширине око 1-1,2 m. 

 

Бициклистички саобраћај се одвија углавном на саобраћајницама. Постојеће 

бициклистичке стазе су на Апатинском пут до Аеродрома, према Гакову, делом на Венцима, 

делом на Безданском путу.  

 

Мирујући саобраћај- јавни паркинзи за путничка возила се налазе у профилима улица на 

територији месне заједнице Венац, на Тргу Косте Трифковића, у Његошевој улици, код 

Вајдингерове палате, као и на јавним просторима и унутар блоковских површина код 

вишепородичних објекатаи делом у оквиру радних зона града. 

 

Јавни градски превоз путника није организован. Функцију делом замењује међуградски 

аутобуски превоз.  

 

Железнички саобраћај- Магистрална једноколосечна нееликтрифицирана железничка  

пруга  Суботица-Богојево-државна граница-(Ердут), на којој је организован јавни путнички и 

теретни саобраћај   

Локалне једноколосечне нееликтрифициране железничке пруге: Врбас-Сомбор, Апатин 

Фабрика-Стрилић-Сомбор 

Манипулативне једноколосечне неелектрифициране железничке пруге: Сомбор-Распутница 

Стрилић-Бачки Брег,  Сомбор-Риђица, на којима је од 1978.г. обустављен јавни путнички 

саобраћај 

Коридор железничке пруге Оџаци-Сомбор на којој је 1978.г. обустављен  целокупан 

железнички саобраћај. 

Матични индустријски колосек од станице Сомбор до индустријске зоне у Сомбору и луке на 

Великом Бачком каналу. 
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- Комунална инфраструктура  

 

Водоводна мрежа и снабдевање 
Водоснабдевање града одвија се путем јавног водовода који чине извориште источно од 

града и водоводна мрежа. Снабдевање се врши у износу од око 80-88% из подземља са 

изворишта ,,Јарош,,. Дубина бунара је око 60 метара, а преостала количина  водоснабдевања 

се обавља из дубоких субартерских бунара у граду. Изграђени капацитет постројења за 

прераду воде на изворишту  износи 200 л/с. Сирова вода се пречишћава на локацији 

изворишта, на постројењу изграђеном 1987. године. Комплекс изворишта обухвата површину 

од 48 хектара. Постројење за пречишћавање  класичним поступком обухвата следеће 

технолошке операције и објекте: аерација, ретензија, филтрација, дезинфекција, сабирни 

резервоар 2 х 1500 м³, црпна станица високог притиска и командна зграда са пратећим 

објектима. Постојећа водоводна мрежа града је дужине око 165 км. Специфична потрошња за 

становништво креће се око 130 л/стан/дан. Град се данас допунски снабдева у шпицевима 

потрошње и из осам субартерских (дубоких) бунара. Ови бунари морају имати око себе  

прописану зону санитарне заштите, те је стога кроз ПГР потребно обезбедити околни простор 

око њих. Садашњи капацитет система за водоснабдевање не задовољава потребе потрошача 

у летњем периоду, услед повећане ненаменске потрошње, те долази до пада притиска у 

водоводном систему што се може осети на вишим етажама објеката, као и на рубним 

деловима града. Због тога је неопходно да се капацитети на изворишту прошире, како 

водозахватни објекти, тако исто и постројење за припрему воде за пиће..  

  

 

Атмосферска канализација 

Атмосферска канализација у граду је мешовита (комбинација затворених-зацевљених и 

отворених канала) и прикупља и одводи оборинске воде као  и воде од  прања улица. 

 У централном делу града канали су зацевљени, а у периферним деловима су 

изграђени отворени канали, док је у појединим улицама одвод атмосферских вода решен 

мешовито. Отворена каналска мрежа је у врло лошем стању, поједини канали су плитки и 

замуљени  тако да у некима чак нема отицања. Изведени колектори за фекалну и 

атмосферску воду се понекад користе мешовито, за одвођење и атмосферских и фекалних 

отпадних вода о чему убудуће треба строго водити рачуна, како се градски пречистач не би 

оптерећивао оборинским и индустријским отпадним водама, а изливањем фекалних отпадних 

вода у атмосферске колекторе врши се деградација реципијента. 

 Улични колектори атмосферске канализације су делимично изведени као јаркови, 

постављени су већином случајева обострано у односу на саобраћајницу. Зацевљена 

атмосферска канализација се планира само на колским улазима, испод паркинг простора, 

проширења коловоза, укрштаја са саобраћајница и сл.  

 

Канализациона мрежа 

Одвођење отпадних вода са територије града изводи се сепаратном мрежом канализације за 

отпадне воде којом управља ЈКП ,,Водоканал,,. Изградња мреже канализације за отпадне 

воде започета је 1964. године, и до сада није у потпуности покрила територију града. 

Неопходан је бржи темпо развоја канализације за отпадне воде, чему се мора дати 

приоритет, јер ће у противном санитарно хигијенска ситуација  у граду бити 

незадовољавајућа.  Неопходно је да каналисаност у граду буде 100%. 

 Нову стамбену изградњу треба да прати изградња колектора фекалне канализације. 

Развој града, на жалост, није у прошлости био у складу са логиком развоја канализационог 

система. 

 Град данас има једанаест препумпних станица. Позитивна чињеница је да град има 

изграђено Постројење за пречишћавање отпадних вода на бази  биолошког поступка са 

активним муљем, значајног капацитета од 180.000  еквивалентних становника (ЕС). 

Постројење је лоцирано јужно од града у пределу Роковаца, а за исто је резервисан (и 

ограђен) простор за проширење на 360.000 ЕС. За правилан рад постројења неопходно је у 
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граду створити предуслове, а то је изградња предтретмана за отпадне воде у кругу  свих 

привредних субјеката који упуштају отпадне воде у градску канализацију са прекограничним 

концентрацијама загађујућих материја. По општинској одлуци за делове града где не постоји 

канализација за отпадне воде прописана је изградња  непропусних  септичких јама и упојних 

бунара.   

  

- Енергетска инфраструктура 

 

 

Електроенергетска инфраструктура- Територија града Сомбора и свих приградских 

насеља  се напаја из постојећих ТС 110/20kV „Сомбор 1“ и ТС 110/20kV „Сомбор 2“. 

У граду постоји 169 трафостаница 20/0,4kV  које припадају ЕД Сомбор и 119 трафостаница 

20/0,4kV  које нису у власништву ЕД Сомбор. 

За евентуално прикључење већих нових потрошача неопходна је изградња нових 

електроенергетских објеката – дистрибутивних трафостаница одговарајуће снаге. 

 

Гасна инфраструктура У град улази гасовод високог притиска  РГ-04-15 Госпођинци-

Сомбор изграђен од челичних цеви 

ДН400, на јужној страни града, у индустријску зону у којој се налази и ГМРС 
Сомбор(главно мерно регулациона станица). Од ГМРС се пружа мрежа средњег 
притиска од челичних цеви. Дистрибутивна гасна мрежа ниског притиска је изграђена од 

полиетиленских цеви у готово свакој улици. 

 

-  Телекомуникациона инфраструктура 

 
На територији града Сомбора се налазе 4 поште: Сомбор 1(Доситеја Обрадовића); 

Сомбор 4(12.Војвођанске ударне бригаде), Сомбор 6 (Спортска бб) и Сомбор 7 (Трг 
цара Уроша 1). 
 

Комунални објекти 

 

Гробља 
Постојеће велико православно гробље са црквом и капелом и планираним гробним местима, 

чини функционалну целину и задржава се на постојећој локацији на парцелама 739/1, 739/2, 

733, 734/1, 734/2, 737, 738, 739/3, 741,  742, К.О.Сомбор 1.  

Постојеће велико католичко гробље са капелом и планираним гробним површинама чинe 

функционалну целину и задржавају се на постојећој локацији на парцелама бр. 6364/1, 

6364/2, 6364/3 и 6371/4  К.О.Сомбор 1.   

Постојеће јеврејско гробље са капелом налази се на парцелама бр. 2802 К.О.Сомбор 1. 

Мало православно гробље на парцели 9232 К.О.Сомбор 1 

Мало католичко гробље 7760/1 и 7760/4 К.О.Сомбор 1 

Партизанско гробље и гробље Црвеноармејаца 743/4 К.О.Сомбор 1 

 

 
Пијаце 

 

У граду постоје две пијаце и вашариште 

Главна пијаца „У ланцима“ се налази у Венцу, на парцели 3929/1 К.О.Сомбор I.  

Пијаца на Селенчи се налази на парцели број 8082/1 К.О.Сомбор I 

Вашариште, ауто пијаца и сточна пијаца се налазе на парцели 9327/1 К.О.Сомбор I, али је 

предвиђено њихово измештање на простору истог блока, северно од саобраћајнице Југа3. 
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4.7. Анализа јавних зелених површина 

 

 

Паркови – постоје четири парка „Парк хероја“ (парк око Жупаније), „Иво Лола Рибар“(код 

железничке станице), парк на Сленчи у улици Првомајски булевар и Роковачка шумица.  

Парк хероја је првобитно формиран у француском стилу, али су остали тешко препознатљиви 

и нарушени остаци. Тренутно је под претходном заштитом Завода за заштиту природе и 

предложен за стављање под заштиту државе. 

Парк „Иво Лола Рибар“ је најстарији парк у Сомбору, који је имао и део арборетума, уређене 

стазе и клупе, сада је запуштен и изгубио је првобитне особине. 

Парк на Сленчи, у улици Првомајски булевар је настао седамдесетих година прошлог века. 

Роковачки парк-некадашња шумица је претворена у парк, са стазама за пешаке и 

бициклисте. 

 

Паркови су генерално запуштени, неодржавани и потребна им је озбиљна реконструкција. 

 

Неуређено зеленило – У ову групу спадају јавне неуређене зелене површине које се 

налазе на неколико локација у грађевинском подручју града. 

 

Зеленило око гробља – је зелена површина специјалне намене које има пре свега 

санитарно–хигијенску, а затим декоративно–естетску функцију са основном улогом да 

изолује простор гробља од околине, минималне ширине 10-15м. 

Улично зеленило – Чине га дрвореди дуж уличних коридора које прате травњаци. 

Дрвореди лишћарских врста су линеарно распоређени, а заступљени су и четинари, жбунасте 

и друге ниже биљне врсте. Улично зеленило је плански подизано на главним путним 

правцима, док спонтано и индивидуално у улицама унутар блокова јер је свако испред своје 

куће садио биљке према својим могућностима и жељама. Због тога је зеленило углавном 

неравномерно распоређено. Идући према периферији примећује се присуство воћарских 

врста. 

 

4.8. Преглед евидентираних и заштићених културних и природних добара 

 

 

Град Сомбор је кроз протекле историјске епохе успео да задржи своје богато градитељско 

наслеђе. Ако  посматрамо очуване старе карте Сомбора, запажамо одувек препознатљиво 

централно градско језгро-данас простор ,,Венца,, са наглашеним радијалним правцима-

некадашњим прилазима-друмовима, а сада градским улицама. Очувањем својих прилазних 

путева-улица и прстенова Сомбор се формирао као специфичан равничарски град са свим 

особеностима и лепотом   хоризонтално распоређене урбане и рурарне структуре. Данас је 

овај   град један од ретко   очуваних, у ширем окружењу јединствен споменик развитка 

насеља са карактеристичном мрежом улица, складним грађевинама   барока, класицизма, 

еклектике и сецесије, бујним зеленилом, као и са грађевинама  сведоцима  историјских  

збивања,  родним  кућама  и  домовима  заслужних личности града. 
 

Због наведених вредности културне баштине Сомбора приступило се заштити у смислу 

очувања споменичких својстава, а да се истовремено не ремети природни  развитак града и 

његове функције. 
 

Да  би  се  споменичке  вредности    сачувале,  највреднији  објекти  и  просторна  целина 

комплекса ,,Венац,, проглашени су културним добром од ВЕЛИКОГ И ИЗУЗЕТНОГ ЗНАЧАЈА. 

Историјско језгро Сомбора  “ВЕНАЦ”  обухвата део града омеђан улицама Живојина 

Мишића, 

Степе  Степановића,  Радомира  Путника  и  Петра  Бојовића.  Одлуком  Извршног     већа 
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Скупштине АП Војводине која је објављена у ,,Сл. листу АПВ,, број  25 -91 наведена целина 
утврђена је као непокретно културно добро од великог значаја. 

У оквиру наведене целине посебно су заштићени следећи објекти: 
 

1.     Зграда на углу улица Краља Петра I и Радомира Путника бр. 30 

2.     Зграда у улици Краља Петра  I бр. 2, 

3.      Зграда у ул. Краља Петра I бр. 4, 

4.      Зграда у ул. Краља Петра I бр. 6, 

5.      Зграда у ул. Краља Петра I бр. 8, 

6.      Зграда у ул. Краља Петра I бр. 10, 

7.         Зграда Народног позоришта 

8.      Зграда у ул. Краља Петра I бр. 16, 

9.      Зграда у ул. Краља Петра I бр. 18, 

10.     Зграда у ул. Краља Петра I број 20, 

11.     Зграда у ул. Краља Петра I број 22 

12.     Зграда у ул. Краља Петра I број 24, 

13.     Зграда у ул. Краља Петра I број 26, 

14.     Зграда у ул. Краља Петра I број 28, 

15.     Зграда у ул. краља Петра I број 30, 

16.     Зграда у ул. Краља Петра I број 32, 

17.     Зграда у ул. Краља Петра I број 34, 

18.     Зграда у ул. Краља ПетраI број 36, 

19.    Зграда на углу Ул. Краља Петра I и Степе Степановића број 24 

20.     Зграда у ул. Краља Петра I број 3, 

21.     Зграда у ул. Краља Петра I број 5, 

22.     Зграда у ул. Вељка Петровића бр. 2, 

23.     Зграда на Тргу слободе бр. 6, 

24.     Зграда на Тргу слободе бр. 4, 

25.     Зграда на Тргу слободе бр. 2, 

26.     Зграда на углу Ул. читаоничке бр. 2 и Краља Петра I 

27.     Зграда у ул. Краља Петра I бр. 7, 

28.     Зграда у ул. Краља Петра I бр. 9, 

29.     Зграда на углу ул. Краља Петра I и Мразовићеве бр. 1, 

30.     Зграда на углу ул. Краља Петра I бр. 11 и Мразовићеве, 

31.     Зграда у ул. Краља Петра I бр. 15, 

32.     Зграда у ул. Краља Петра I бр. 19, 

33.     Зграда на углу ул. Краља Петра I и Степе Степановића бр. 22, 

34.     Зграда на Тргу цара Лазара бр. 7, 

35.     Зграда на Тргу цара Лазара бр. 9, 

36.     Зграда на Тргу цара Лазара бр. 6, 

37.     Зграда на Тргу цара Лазара бр. 4, 

38.     Зграда у ул.  Доситејевој бр. 2, 

39.     Зграда у ул. Лазе Костића бр. 1, 

40.     СПЦ Св. Јована на углу Венца Петра Бојовића и Његошеве улице, 

41.     СПЦ Св. Георгија, 

42.     Зграда народног музеја, Трг Републике бр. 4, 

43.     Зграда ,,Кронић палата,, на Венцу Живојина Мишића бр. 23, 

44.     Зграда на Тргу Републике бр. 1, 

45.     Зграда са звоником – Судски затвор иза Жупаније, 

46.     Зграда Бачко-бодрошке жупаније, 

47.     Градска кућа 

48.     ,,Галеова зграда,, - Галерија ,,М.Коњовић,, 

49.     Грашалковићева палата, 

50.     Зграда Градске библиотеке, 

51.     Капела св. Ивана Непомука, 

52.     Плебанија, 



ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПРОСТОРНО И УРБАНИСТИЧКО ПЛАНИРАЊЕ 
УРБАНИЗАМ И ЗАШТИТУ СПОМЕНИКА КУЛТУРЕ 

Венац Радомира Путника 18, 2500 Сомбор  

 

 
                                                   Тел./фах: 025/413-170, E-mail: info@urbs.rs , Web: www.urbs.rs 

   39 

 

53.     Палата Лалошевић, 

54.     Зграда Архива и кула (Пашин конал)Трг Цара Лазара 5. 

55.     Римокатоличка црква са жупним двором, Трг цара Лазара бр. 2 

56.     Зграда старе поште, ул. Ернеста Киша бр. 1. 

 

НАПОМЕНА: Српска православна црква Св. Јована у Сомбору утврђена је као културно 

добро од изузетног значаја Одлуком Скупштине Републике Србије (,,Сл.гласник РС,, бр. 

16/90). 

 

5. ОПШТИ ЦИЉЕВИ ИЗРАДЕ ПЛАНА 
 

Основни циљ израде Генеалног урбанистичког плаба Града Сомбора је плански развој свих 

градских функција са пратећим садржајем. 

 

Просторно уређење и развој засновано је на следећим циљевима: 

 

- задржавање становништва унапређењем квалитета живота обезбеђивањем услова за 

запошљавање; 

- преиспитавање граница грађевинског земљишта Града,  

- проширивање капацитета саобраћајне инфраструктуре изградњом нових 

саобраћајница, реконструкцијом и  проширивањем коловоза, проширивањем и изградњом 

недостајућих пешачких стаза; изградња велике обилазнице, којом би се тежак саобраћај 

изместио из простора Града. 

- реконструкција система водоснебдевања  

- изградити канализациону мрежу за атмосферске и отпадне воде која недостаје; 

- очување, унапређење и заштита природе, посебних природних вредности и 

непокретних културних добара; 

- побољшање услова живота и квалитета животне средине подизањем и уређењем 

насељског  зеленила; 

- планирање и одрживо коришћење природних ресурса и енергије. 

6.ПЛАНИРАНА ПРЕТЕЖНА НАМЕНА ПОВРШИНА 

 

6.1. Предлог поделе простора/насеља на урбанистичке целине и зоне према 

урбанистичким показатељима и другим карактеристикама 

Због потребе за утврђивањем правила уређења и правила грађења унутар граница 

грађевинског подручја, а према преовалађујућој намени простора, урбанистичким 

показатељима и другим карактеристикама, простор је подељен на шире просторне зоне које 

ће се разрађивати кроз Планове генералне регулације: 

 

ПГР01-Централне зоне-на простору МЗ„Венац“ у Сомбору 

ПГР02-На простору МЗ „Горња варош“ у Сомбору 

ПГР03-На простору МЗ „Црвенка“ и МЗ „Млаке“ у Сомбору 

ПГР04-На простору МЗ „Стара Селенча“, „Селенча“ и „Нова Селенча у Сомбору 

ПГР05-на простору индустријске зоне у Сомбору, блокови 102, 103, 114, 115 и 127(важећи                           

План, службени лист Града Сомбора 6/2013) 

 

 

6.2. Објекти и површине за одређене и друге јавне намене 

Под јавним површинама се подразумева изграђено грађевинско земљиште 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 
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јавне површине и изградњу јавних објеката или се користи као јавна површина. 

 

Сви постојећи и планирани објекти и површине саобраћајне и друге комуналне 

инфраструктуре налазе се у уличним коридорима: коловози одговарајућих ширина, пешачке 

стазе, аутобуска стајалишта, остали елементи пута, трасе и објекти инфраструктуре 

(подземне и надземне).  

 

 

Површине за друге јавне намене: 

 

 Зона централних функција 

Централне функције су сконцентрисане у централној зони „Венац“  

o Образовање – планиране су две основне школе у насељу Гоге и Јосићком насељу, 

као и предшколска установа у Гогама и Старој Селенчи. Основна школа „21. Октобар“ је 

затворена.  

 

o Јавне службе- 

 

 

o Здравствена и социјална заштита – не предвиђа се изградња нових објеката 

основне здравствене заштите.  

 

o Објекти културе- Могућа је пренамена Дома ЈНА (у случају да га купи Град Сомбор)  

у мултифункционалан објекат културе (галерије, биоскоп, задужбине знаменитих Сомбораца) 

 

 

o Верски објекти-На подручју Селенче се планира нова православна црква. 

 

o Спорт и рекреација- планирана је трим стаза у комплексу „Мостонга“, дечија 

игралишта у свим деловима Града где постоји потреба,  

 

o Службе локалне самоуправе – Град располаже са довољним простором за смештај 

свих  органа локалне самоуправе 

 

 

 Комунални садржаји 

o Паркови- Потребно је унети више паркова у градско ткиво, да би се задржао 

континуитет Зленог града, ублажили најјачи ветрови и задржала микроклима у Граду. 

o Зелена пијаца – планирана је нова Пијаца у „Венцу“, на парцелама 3881, 3882, 

3883/1, 3883/2, 3884/1 и 3884/2 

o Водозахват-планира се проширење за 200 l/sec 

o УПОВ- у комплексу УПОВ-а се планира могућност коришћења муља, као биомасе за 

производњу алтернативне енергије. 

 

6.3. Оријентационо планирани капацитети инфраструктуре 

- Саобраћајна инфраструктура 

Мрежа  путева града Сомбора је радијално-ортогоналног карактера и представља  органски 

заснован систем улица који омогућава  брзе и поуздане везе са ближим и даљим залеђем. 

Планирано је проширивање регулације мањег броја постојећих улица ради обезбеђивања 

потребних коридора за саобраћајну инфраструктуру (коловоз, пешачка стаза, јавна зелена 

површина), у складу са рангом саобраћајнице, и за смештај комуналне инфраструктуре у 

циљу побољшања услова становања и изградње нових објеката.  

Саобраћајнице су издиференциране према функцији у Граду и ширем окружењу. На основу 
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сагледавања релевантних саобраћајних параметара унутар града као и сагледавања праваца 

у функционалном повезивању простора Сомбор 1 и 2 установљен је следећи хијерархијски 

ниво насељских саобраћајница: 

 

- Државни пут IБ и IIА реда 

- сабирне улице; 

- приступне улице. 

 

Планирано је измештање државних путева из центра града на планирану градску обилазницу 

Нове трасе су већ одређене и дефинисане од стране Путева Србије  и у процесу су 

верификације. 

Постојеће сабирне и приступне улице и пешачке стазе у већини је потребно реконструисати. 

Планирана је изградња бициклистичких стаза у профилу свих саобраћајница, где ширина 

регулације то дозвољава. 

- Комунална инфраструктура  

 

-Хидроинсталације 

 
Водоводна мрежа и снабдевање 

У будућности, могућност снабдевања водом приградских насеља биће  из реонског водовода, 

чија је изградња планирана Просторним планом општине Сомбор, а који предвиђа спајање у 

прстен водоводних мрежа свих насељених места са изворишта ,,Јарош,, и ,,Бездан,,. 

Оптимална дугорочнија оријентација снабдевања водом становништва представља изградњу 

регионалних и међурегионалних водоводних система у који би били интегрисани и постојећи 

водоводни системи. Планирана  су два будућа микрорегионална система водоснабдевања. 

Први је водоводни систем ''Сомбор'' који покрива насеља: Сомбор, Чонопља, Кљајићево, 

Телечка, Светозар Милетић, Алекса Шантић, Стапар и Дорослово. Извориште је ''Јарош'' у 

Сомбору, где је поред проширења изворишта предвиђено и проширење постројења за 

прераду воде (ППВ). Други је водоводни систем ''Бездан'' који покрива насеља: Бездан, 

Бачки Моноштор, Колут, Бачки Брег, Гаково, Растину, Станишић и Риђицу.  

Садашњи капацитет система за водоснабдевање не задовољава потребе потрошача у летњем 

периоду, услед повећане ненаменске потрошње, те долази до пада притиска у водоводном 

систему што се може осети на вишим етажама објеката, као и на рубним деловима града. 

Због тога је неопходно да се капацитети на изворишту прошире, како водозахватни објекти, 

тако исто и постројење за припрему воде за пиће..  

У садашњем тренутку процењује се да ће у наредном периоду бити неопходна  изградња 

нових капацитета на изворишту од 200 л/с, и водозахватних објеката и капацитета за 

прераду воде. Садашња мрежа водовода мораће да се прошири на нове стамбене зоне, а 

такође ће бити неопходна изградња једног или више водоторњева у граду, као и других 

резервоарских капацитета у систему. С обзиром на старост цеви водоводне мреже биће 

потребна реконструкција и замена најлошијих делова мреже. Повећањем капацитета на 

изворишту биће потребно појачати неке  деонице  водоводне мреже. Градски водовод се 

проширује на сва приградска насеља.  Концепција која ће се примењивати биће да ће се у 

уличној линији обезбеђивати потребан притисак од 26 до 30 метара воденог стуба за 

четвороспратне зграде, док се за више објекте морају предвидети повисивачи притиска. 

Посебан проблем који треба решити у будућности и за град Сомбор јесте доследна селекција 

потрошача који треба да се снабдевају водом највишег квалитета из водовода. Ту спада 

становништво, установе, индустрија укомпонована у градско ткиво, прехрамбена индустрија, 

док остале индустрије које не захтевају воду највишег квалитета не треба да су прикључене 

на водоводни систем, већ да своје потребе задовољавају водом нижег квалитета. 
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Атмосферска канализација 

Неопходнa је реконструкција и одржавање постојеће мреже и изградња атмосферске 

канализације у деловима где није изведена.  

 

Канализациона мрежа 

Изградња мреже канализације подразумева и изградњу препумпних станица. Код планирања 

и изградње препумпних станица неопходно је предвидети да оне буду шахтног  типа,  а само 

изузетно  код великих капацитета  препумпних станица, може се дозволити изградња 

станица пужног типа и то искључиво  ван централне зоне града.  

 Као што је речено, све индустрије са штетним или токсичним отпадним водама морају 

имати предтретмане и бити прикључене  на канализациони систем. 

 Даљим просторним развојем града и  ширењем  грађевинског реона намеће се питање 

функционалности низводних колектора како фекалне канализације тако и атмосферске, 

односно ове промене су изазвале потребу за проширењем капацитета неких колектора, па и 

преоријентацију појединих деоница, што се мора узети у обзир приликом израде главних 

пројеката, како би се новопланирани делови насеља функционално уклопили са постојећим 

стањем и актуелним идејним решењима. Канализациону мрежу пројектовати тако да је 

могуће вршити етапну реализацију. 

 Водопријемник пречишћених отпадних вода је канал  Мостонга. Прописани квалитет 

воде канала одговара карактеристикама за II класу водотока. 

ЈКП ''Чистоћа'' је почела организовано сакупљање отпада и одвозе га на депонију код 

Ранчева где се одлаже. 

 
ЈКП ''Чистоћа'' организовано сакупља отпад и одвози га на депонију код Ранчева где се 

одлаже.  

 

-Енергетска инфраструктура 

 

Електроенергетска мрежа  

Изградњом енергетских објеката  400 кВ далековода - деоница Суботица-Сомбор као и  ТС 

400/110 кВ Сомбор 3 значајно су побољшане  електроенергетске прилике града Сомбора.  

За евентуално прикључење већих нових потрошача неопходна је изградња нових 

електроенергетских објеката – дистрибутивних трафостаница одговарајуће снаге. 

Треба се унапредити, реконструисати и осавременити систем јавног осветљења према 

потребама и карактеру простора, применом нових технологија и решења постићи ефикасност 

и рационалност истог. 

Планирана је изградња нове ТС 110/20kV „Сомбор 4“ 

 

Гасна инфраструктура 

Реализација гасификације је усклађена са Генералним планом гасне мреже и са 

идејним пројектом гасификације. 

Генерални план града Сомбора у потпуности подржава сва планска решења ГП гасне 

мреже Града Сомбора и врши имплементацију у планска решења. 

Од гасних инсталација изграђена је дистрибутивна гасна мрежа ниског притиска од 

полиетиленских цеви у скоро свакој улици, ГМРС  у индустријској зони и МРС у Јамама.   

 Телекомуникациона инфраструктура 

 
Концепција развоја електронских комуникација подразумева увођење најсавремених 

технологија у овој области, модернизацију постојеће инфраструктуре и објеката, изградњу 

сигурне широкопојасне мреже на свим нивоима, закључно са локалним, уз употребу 

најсавремених медијума преноса, потпуну дигитализацију свих система електронских 
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комуникација (фиксна, мобилна, интернет, радио-комуникација, КДС) уз обезбеђење довољно 

капацитета, равномерног развоја и целокупне покривености простора уз обезбеђивање 

подједнаке доступности свим оператерима. 
Телекомуникацијски саобраћај ће се у наредном периоду квалитетно одвијати проширењем 

постојећих капацитета са заменом кроз централе са савременом дигиталном централом, 

односно у реализацији децентрализације месне мреже уз постављање нових истурених 

степена. 

Постојеће разводне ТТ мреже каблираће се у целости у наредном планском периоду. 

Кабловски дистрибутивни систем даљом изградњом омогући ће квалитетан пријем, 

дистрибуцију земаљских, сателитских, радио и ТВ сигнала, као и ефикасно пружање 

интернет услуга. 

Потребно је планирати и мрежу мобилне телефоније са покривеношћу на целој територији 

Града што ће захтевати постављање опреме на постојеће објекте (силосе, ватрогасне 

торњеве итд. или изградњу посебних антенских стубова). 

6.4. Планиране јавне зелене површине 

Зеленило је битан чинилац у стварању здраве животне средине, са обзиром да има видну 

улогу у одбрани од природно створених агресија као што су ветар, екстремне температуре, 

атмосферских деловања, као и вештачки створених агресија као што је бука, вибрације, 

разне хемикалије и сл. Све зелене површине на простору обраде, зависно од намене и 

положаја сврстане су у следеће групе: 

 - Улично зеленило 

 - Заштитно зеленило 

 - Парк 

Формирати једностране и двостране дрвореде и засаде у свим улицама у којима дрвореди 

нису формирани и у којима постоји довољна ширина уличног коридора. У ширим уличним 

профилима могуће је формирати групе садница, допуњавањем постојећег зеленог фонда. За 

сваку улицу у којој не постоји дрворед потребно је изабрати по једну аутохтону врсту дрвећа 

и тиме обезбедити индивидуалност улице. При томе треба водити рачуна о карактеру улице, 

правцу доминантног ветра, као и о естетском стварању пејзажа. Цветне саднице планираноно 

је да се поставе у близини станице јавног саобраћаја, код пешачких прелаза, на 

раскрсницама и око културних објеката како би се оплеменио животни простор.  

Посебну пажњу обратити на планирање нових паркова, посебно у новим деловима Града, да 

би се створио континуитет зелених површина и квалитет  ваздуха. 

Планирана је израда Плана генералне регулације зелених површина, којим би се детаљно 

одредила врста, распоред, зелених површина у Граду. Такав План је неопходан, због значаја 

зеленила, а посебно бођоша као заштитног знака, да би се задржао карактер Града. 

Заштитно зеленило предвидети на свима местима на којима се становање граничи са радним 

зонама. 

 

7. ОЧЕКИВАНИ ЕФЕКТИ ПЛАНИРАЊА У ПОГЛЕДУ УНАПРЕЂЕЊА 

КОРИШЋЕЊА ПРОСТОРА 

 
Дугорочна пројекција позитивних ефеката планирања у погледу унапређења коришћења 

простора се првенсвено односи на: 

- дефинисање и заштиту општег интереса у области планирања и уређења простора, 

- заштиту животне средине у најширем могућем смислу, при чему Генерални 

урбанистички план   план Града Сомбора, кроз  одговарајућу намену простора пре свега, 

делује као превенција, 

- интервенцију  у постојећем насељском ткиву (у смислу промене намене, замена 

постојећих објеката, просторну регулацију нових улица), 
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- системско решавање проблема саобраћаја, уз услов етапне реализације, 

- обезбеђивање просторних услова  за развој делатности са великим просторним 

захтевима (индустрија, складишта, саобраћајни капацитети...), или са специфичним  

просторним захтевима (загађивачи, депоније, гробља...), 

- обезбеђивање просторних услова за развој друштвеног центра (комерцијалне, 

пословне административне и друге услуге), 

- обезбеђивање просторних услова за развој спорта и  рекреације (капацитети 

насељског ранга, капацитети у склопу установа, капацитети који прате становање), 

- обезбеђивање просторних услова за развој пољопривредних домаћинстава   која 

захтевају веће парцеле (робни произвођачи), 

- обезбеђивање просторних услова за развој јединственог система насељског зеленила у 

циљу побољшања квалитета животне средине и амбијенталних вредности насеља, 

- обезбеђење просторног развоја инфраструктурних система, 

- активирање уређења неизграђеног грађевинског земљишта, 

- максимално уклапање стечених урбанистичких обавеза. 

- Заустављање негативних тенденција у погледу кретања укупног броја становника и 

просечне величине домаћинстава захтеваће утврђивање и спровођење одговарајућих мера 

демографске и социјалне политике, однoсно одговарајуће мере финансијске подршке кој би 

омогућиле и позитивну реализацију. 

 

Основне претпоставке развоја чине следећи стратешки принципи: 

 

- Заустављање бесправне изградње, уклапањем у плански основ 

- Проширење грађевинског земљишта на оправданим  и логичним потезима за даљи 

развој планираних ресурса 

- Флексибилност у условљавању планираних функција посебно у привредним 

капацитетима 

- Проширење свих категорија инфраструктурне обезбеђености 

- Планско омогућавање ефикаснијег саобраћајног система у свим видовима у циљу 

квалитетне интеграције у државни  систем 

- Омогућавање планске изградње у новим зонама   
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