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1.3.ИЗЈАВА ОДГОВОРНОГ УРБАНИСТЕ
У складу са чланом 38. став 3. Закона о планирању и изградњи (''Службени гласник
РС'', бр. 72/09, 81/09-исправка, 64/10 одлука УС, 24/11 и 121/12, 42/13–одлука УС,
50/2013–одлука УС, 98/2013–одлука УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19 и 37/19 др. закон )
и члана 27. став 2. тачка 2. Правилника о садржини, начину и поступку израде
докумената просторног и урбанистичког планирања (“Службени гласник РС”, бр.
32/2019),

Одговорни урбаниста на изради Плана детаљне регулације дела блока 29 у
Сомбору, Велинка Нешић, дипл.простoрни планер, број лиценце 201 1544 16

ИЗЈАВЉУЈЕ

да је плански документ:
1) припремљен у складу са Законом и прописима донетим на основу Закона,
2) припремљен и усклађен са Извештајем о обављеном јавном увиду.

Одговорни урбаниста:
Број лиценце:

Печат:

Велинка Нешић, дипл.просторни планер
201 1544 16

Потпис:_________________________________

Тел./фах: 025/515-0072, E-mail: info@prostorsombor.rs , Web: www.prostorsombor.rs
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II ПОЛАЗНЕ ОСНОВЕ ПЛАНА
1. ПЛАНСКИ И ПРАВНИ ОСНОВ ЗА ИЗРАДУ ПЛАНА
Плански основ за израду Плана је Генерални план града Сомбора („Службени лист
града Сомборa“ 5/2007 и 13/2019).
Правни основ за израду Плана је Закон о планирању и изградњи (''Сл.гласник РС'', бр.
72/2009, 81/2009-исправка, 64/2010–одлука УС, 24/2011, 121/12, 42/2013–Одлука УС,
50/2013–Одлука УС, 98/2013–Одлука УС, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019 и
37/2019 др.закон), Правилник о садржини, начину и поступку израде докумената
просторног и урбанистичког планирања (''Сл.гласник РС'', бр. 32/2019) и Одлука о
изради Плана детаљне регулације дела блока 29 у Сомбору („Службени лист Града
Сомбора'', бр. 16/2019).
Елаборат за рани јавни увид верификован је на 60. седници Комисије за планове Града
Сомбора одржаној 28.11.2019. године.
За потребе израде Плана прибављени су услови и други значајни подаци за израду
планског документа од надлежних органа, посебних организација, ималаца јавних
овлашћења и других институција који су овлашћени да утврђују услове за заштиту и
уређење простора и изградњу објеката у фази израде или измене планских докумената.
Остали прописи са којима су усклађена планска решења:
- Правилник о општим правилима за парцелацију, регулацију и изградњу
("Службени гласник РС" бр. 22/2015);
- Закон о заштити животне средине („Службени гласник РС“, бр. 135/04, 36/09,
36/09-др. закон, 72/09 - др.закон, 43/11- одлука УС, 14/2016, 76/2018, 95/2018др.закон и 95/2018-др.закон)
- Закон о заштити природе (''Сл. гласник РС'', бр. 36/2009, 88/2010, 91/2010 испр
14/2016 и и 95/2018-др.закон)
- Закон о заштити ваздуха (''Сл. гласник РС'', бр. 36/2009, 10/2013);
- Закон о заштити од буке у животној средини (''Сл. гласник РС'', бр. 36/09, 88/10);
- Закон о интегрисаном спречавању и контроли загађивања животне средине (''Сл.
гласник РС'', број 135/04 и 25/2015);
- Закон о стратешкој процени утицаја на животну средину (''Сл. гласник РС'', бр.
135/2004, 88/2010);
- Закон о процени утицаја на животну средину (''Сл. гласник РС'', бр. 135/2004 и
36/2009);
- Закон о локалној самоуправи (''Сл.гласник РС'', бр. 129/07 и 83/2014 др закон
101/2016 др закон 47/2018);

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

Закон о путевима („Сл гласник РС” број 41/2018 и 95/5018-др.закон);
Закон о енергетици (''Сл.гласник РС'', бр. 145/2014 и 95/5018-др.закон);
Закон о електронским комуникацијама(''Сл гласник РС'', број 44/2010 60/2013
одлука УС, 62/2014 и 95/5018-др.закон);
Закон о експропријацији (''Сл.гласник РС'', бр. 53/95, 23/01 - УС ''Сл. лист СРЈ'',
бр.16/2001 – одлука УС и ''Сл. гласник РС'', бр.20/2009, 55/ 2013-Одлука УС и
105/2016-аутентично тумачење);
Закон о културним добрима (''Сл. гласник РС'', бр. 71/94, 52/2011- др. закон и
99/2011 – др. закон);
Закон о заштити од пожара (''Сл. гласник РС'', бр. 111/2009 и 20/2015 87/2018 и
87/2018-др закон);
Закон о смањењу ризика од катастрофа и управљању ванредним ситуацијама (''Сл
гласник РС'' број 87/2018)
Закон о одбрани (''Сл. гласник РС'', бр. 116/2007, 88/2009, 88/2009 – др. закон и
104/2009- др. Закон, 10/2015 и 36/2018);
Правилник о опасним материјама у водама („Сл. гласник СРС“, бр. 31/82);
Други законски и подзаконски акти од значаја за просторна решења на територији
Града Сомбора.

2.ОБАВЕЗЕ, УСЛОВИ И СМЕРНИЦЕ ИЗ ПЛАНСКИХ
ДОКУМЕНАТА ВИШЕГ РЕДА
2.1. ИЗВОД ИЗ ГЕНЕРАЛНОГ ПЛАНА ГРАДА СОМБОРА
Блок бр. 29 је намењен породичном становању и за услужно, производне и
складишне функције. Изградњу и уређење на делу становања вршити на основу
услова из Плана. За појединачне мешовите садржаје радити, по потреби
Урбанистички пројекат.
...
Изградња објеката привредних делатности може се реализовати само на
основу услова Плана даље урбанистичке разраде, тј. на основу услова из Плана
детаљне регулације, односно услова из Урбанистичког пројекта, за делове насеља где
је то прописано. За садржаје чија се изградња у овом тренутку не може прецизно
предвидети, а чији обим изградње или технологија рада то буду захтевали,
такође
је
неопходна
израда Урбанистичког пројекта, који ће дефинисати
урбанистичко решење и услове за изградњу објеката.
При пројектовању и грађењу објеката придржавати се одредби техничких прописа и
услова који конкретну област регулишу.
Врста и намена објекта
Тел./фах: 025/515-0072, E-mail: info@prostorsombor.rs , Web: www.prostorsombor.rs
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У оквиру грађевинске парцеле у радној зони дозвољена је изградња: пословних,
производних и складишних објеката, као и изградња у комбинацијама: пословнопроизводни објекат, пословно-складишни објекат, производно-складишни објекат
или пословно- производно-складишни објекат.
Објекти се могу градити као слободностојећи или објекти у низу, а све у зависности
од техничко-технолошких процеса производње и задовољавања прописаних услова
заштите.
Уз главне објекте на грађевинској парцели у радној зони дозвољена је изградња
помоћних објеката: оставе, типске трансформаторске станице, ограда,
евентуално као прелазно решење бунари, водонепропусне бетонске септичке јаме
итд.
Услови за образовање грађевинске парцеле
Величина парцеле намењене изградњи привредних капацитета мора бити довољна
да прими све садржаје који су условљени конкретним технолошким процесом, као и
пратеће садржаје, уз обезбеђење дозвољеног индекса изграђености и индекса
заузетости земљишта.
Површина грађевинске парцеле износи минимално 500,0 м² са ширином уличног
фронта минимално 20,0 м.
Положај објеката у односу на регулацију и у односу на границе грађевинске парцеле
У зависности од технолошког процеса производње у оквиру конкретног радног
комплекса грађевинска линија се поклапа са регулационом линијом, односно
одмакнута је за минимално 5,0 м. Објекти који се налазе на улазу у радни
комплекс предњом фасадом морају бити грађени на грађевинској линији.
Организацију дворишта радног комплекса теба усмерити ка северној, односно
западној страни. Са тим у вези, грађевинска линија од границе суседне парцеле са
источне односно јужне стране је на 5,0 м. Евентуално, дозвољена је удаљеност на
минимално 1,0 м под условом да су задовољени услови протипожарне заштите, тј.
да је међусобни размак између објеката на две суседне парцеле већи од 4,0 м, тј.
већи од половине вишег објекта.
Грађевинска линија је од границе парцеле са западне, односно северне стране
удаљена 10,0 м. Евентуално је дозвољена удаљеност на минимално 6,0 м ако је на
грађевинској парцели омогућен кружни ток саобраћаја.
Индекс заузетости и индекс изграђености грађевинске парцеле
Максималан дозвољени индекс заузетости на грађевинској парцели у радној
зони са платоима и саобраћајницама је 0,7.
Максималан дозвољени индекс изграђености грађевинске парцеле је 2,1.
Највећа дозвољена спратност објеката
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Објекти су спратности:
пословни: максимално до
П+2+Пк производни:
максимално до П+2+Пк
складишни: П+О
евентуално П+1.
Изградња помоћног објекта-оставе - максималне спратности П+О.
Најмања дозвољена међусобна удаљеност објекат
Објекти могу да се граде као cлободностојећи и у низу.
Изградња објеката у низу може се дозволити ако то технолошки процес производње
захтева и ако су задовољени услови противпожарне заштите.
Међусобни размак слободностојећих објеката је минимално половина висине вишег
објекта, с тим да међусобни размак не може бити мањи од 5,0 м.
Услови за изградњу других објеката на истој грађевинској парцели
На грађевинској парцели у радној зони поред главних и помоћних објеката дозвољена
је изградња пословно-стамбеног објекта са једном стамбеном јединицом.
Висина ограде којом се ограђује радни комплекс не може бити виша од 2,0 м. Ограда
на регулационој линији и ограда на углу мора бити транспарентна, односно
комбинација зидане и транспарентне ограде.
Транспарентна ограда се поставља на подзид висине максимално 0,2 м а код
комбинације зидани део ограде не може бити виши од 0,9 м.
Бочни и задњи део ограде може да се ограђује транспарентном и зиданом
оградом до висине максимално 1,8 м.
Ограда, стубови ограде и капије морају бити на грађевинској парцели која се ограђује.
Функционалне целине је дозвољено преграђивати у оквиру грађевинске парцеле под
условом да висина те ограде не може бити већа од висине спољне ограде и да је
обезбеђена проточност саобраћаја.
Капије на регулационој линији се не могу отварати ван регулационе линије.
Обезбеђивање приступа парцели и простора за паркирање возила
За сваку грађевинску парцелу у оквиру ове зоне мора се обезбедити колски и пешачки
прилаз. Колски прилаз парцели је минималне ширине 4,0 м са минималним
унутрашњим радијусом кривине од 7,0 м. Пешачки прилаз је минималне ширине 1,5
м. У оквиру грађевинске парцеле саобраћајне површине могу да се граде под следећим
условима:
*
минимална ширина саобраћајнице је 3,5 м са унутрашњим радијусом кривине
5,0 м, односно 7,0 м тамо где се обезбеђује проточност саобраћаја због
противпожарних услова,
*
за паркирање возила за сопствене потребе у оквиру грађевинске парцеле
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мора се обезбедити паркинг простор за путничка, односно теретна возила.
Заштита суседних објеката
Изградњом објеката на парцели и планираном делатношћу у оквиру парцеле не сме
се нарушити животна средина.
Испади на објекту не могу прелазити грађевинску линију више од 1,2 м и то на делу
објекта вишем од 2,5 м. Ако је хоризонтална пројекција испада већа од 1,2 онда се
она поставља на грађевинску линију.
Грађевински елементи на нивоу приземља према регулационој линији, могу прећи
грађевинску линију (рачунајући од основног габарита објекта до хоризонталне
пројекције испада) и то:
*
транспарентне конзолне надстрешнице у зони приземне етаже мање од 2,0 м
по целој ширини објекта с висином изнад 2,5 м;
*
платнене надстрешнице мање од 1,0 м од спољне ивице тротоара на висини
изнад 2,5 м;
*
конзолне рекламе мање од 1,2 м на висини
изнад 2,5 м.
Уз западну односно северну границу парцеле формирати ободне зелене површине које
ће у функцији умањивања буке и задржавања издувних гасова и прашине ,
изоловати комплекс од околних суседних парцела.
Од укупне слободне површине грађевинске парцеле зеленило мора да заузима
минимално 30%.
Избор биљних врста одређује се према карактеристикама производње,
концентрацији и карактеру штетних материја, односно њиховим еколошким
функционалним и декоративним својствима. Зеленилом треба да се обезбеди
изолација административних објеката од производних и складишних објеката,
изолација пешачких токова као и заштита паркинг простора од утицаја сунца.
Нивелацијом саобраћајних површина одводњу атмосферских падавина решити у
оквиру парцеле на којој се гради.
Архитектонско,
објекта

односно

естетско

обликовање

појединих елемената

Објекти могу бити грађени од сваког чврстог материјала који је тренутно у
употреби, на традиционалан или савременији начин.
Условљава се израда косог крова, а могу бити једноводни, двоводни и кровови са више
кровних равни.
Кровна конструкција може бити од дрвета, челика или армираног бетона, а кровни
покривач у складу са нагибом крова и у складу са важећим стандардима.
Фасаде објекта могу бити од материјала који задовољава важеће стандарде.
Архитектонским облицима, употребљеним материјалима и бојама мора се тежити
успостављању јединствене естетски визуелне целине у оквиру грађевинске парцеле.
Услови за реконструкцију објеката
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Реконструкција постојећих објеката може да се дозволи под следећим
условима:
*
замена постојећег објекта новим објектом може се дозволити у оквиру услова
датих овим Планом;
*
реконструкција постојећих објеката може се дозволити ако се извођењем
радова на објекту испоштују услови дати овим Планом;
*
ако грађевинска парцела својом изграђеношћу не задовољава услове из овог
Плана, реконструкцијом се не може дозволити доградња постојећег објекта.
Услови заштите животне средине, техничке, хигијенске, заштите од
пожара, безбедносне и друге услове
Заштита животне средине обухвата мере којима ће се заштитити вода, ваздух и
земљиште од деградације.
Изградња објеката, извођење радова, односно обављање производне и складишне
делатности, може се вршити под условом да се не изазову трајна оштећења,
загађење или на други начин деградирање животне средине.
На свакој грађевинској парцели мора се обезбедити простор за постављање
контејнера за комунални отпад, као и простор за отпад настао у току
технолошког процеса, у складу са важећим прописима за прикупљање истог.
Лоцирање бетонираног простора за контејнере на парцели мора да буде тако да се
омогући лак приступ.
Одвођење фекалних вода мора се решити затвореним канализационим системом
који ће се прикључити на насељску канализациону мрежу. Као прелазно решење, до
изградње насељске канализационе мреже, дозвољена је изградња бетонских
водонепропусних септичких јама, које на парцели треба лоцирати минимално 5,0 м
од објеката и границе парцеле.
Отпадне воде настале у технолошком процесу производње, пре упуштања у
насељску канализацију, пречистити на сепаратору уља и масти.
Атмосферске воде са кровова објеката и условно чисте воде са манипулативних
површина (без масноћа) се могу упустити у отворену каналску мрежу положену уз
уличне саобраћајнице.
Сви објекти морају бити изграђени, односно реконструисани у складу са важећим
Законима и Правилницима који регулишу конкретну област. При избору материјала
за градњу објеката мора се имати у виду специфичност функционалне намене
објекта са становишта коришћења, одржавања, односно обезбеђивања санитарнохигијенских услова и противпожарне заштите.
Пословни објекти намењени јавном коришћењу као и прилази до истих морају бити
урађени у складу са Правилником о условима за планирање и пројектовање
објеката у вези са несметаним кретањем деце, старих, хендикепираних и
инвалидних лица.
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Слика бр. 1 – Извод из Генералног урбанистичког плана града Сомбора, План намене површина
и саобраћајне инфраструктуре
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3. ПРЕГЛЕД ПРИКУПЉЕНИХ ПОДАТАКА И УСЛОВА НАДЛЕЖНИХ
ИНСТИТУЦИЈА
УСЛОВИ
НАЗИВ УСТАНОВЕ

Датум пријема

Заведено под
бројем

1.

МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ,
Сектор за материјалне ресурсе

18.11.2019.

П-332/19

2.

МИНИСТАРСТВО УНУТРАШЊИХ
ПОСЛОВА, Сектор за ванредне ситуације

19.11.2019.

П-333/19

3.

ПОКРАЈИНСКИ ЗАВОД ЗА ЗАШТИТУ
ПРИРОДЕ

20.11.2019.

П-334/19

/

/

12.11.2019.

П-335/19

4.
5.

ПОКРАЈИНСКИ ЗАВОД ЗА ЗАШТИТУ
СПОМЕНИКА КУЛТУРЕ
ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА
ЗДРАВСТВО,СОЦ.ПОЛИТИКУ И
ДЕМОГРАФИЈУ

6.

ЕПС ДИСТРИБУЦИЈА СОМБОР

20.11.2019.

П-336/19

7.

ЈКП ''ВОДОКАНАЛ'' СОМБОР

14.11.2019.

П-337/19

8.

ТЕЛЕКОМ СРБИЈА

13.12.2019.

П-355/19

9.

ЈКП ''ПРОСТОР'' Сомбор

06.12.2019.

П-353/19

10.

JKП ''ЧИСТОЋА'' Сомбор

25.10.2019.

П-338/19

11.

ЈКП ''ЗЕЛЕНИЛО'' Сомбор

25.11.2019.

П-339/19

12.

"СОМБОР-ГАС" д.о.о.

15.11.2019.

П-340/19

13.

Одељење за комуналне делатности,
06.12.2019.
П-354/19
имовинско-правне и стамбене послове
Табела бр. 1 - Преглед прикупљених података и услова надлежних институција
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4. ОПИС ГРАНИЦЕ ПЛАНА
Простор обухваћен границом Плана налази се у северном делу грађевинског подручја града
Сомбора. Прелиминарна граница Плана утврђена одлуком о изради Плана детаљне
регулације дела блока 29 у Сомбору („Службени лист Града Сомбора“, бр. 16/2019) је
смањена и из обухвата је избачена зона породичног становања, улица Мите Калића,
Партизанска улица, Коњовићева улица и бензинска станица.
Коначна граница обухвата Плана просторно обухвата парцеле број: 589/6, 589/7, 592/1, 593/1,
593/2, 595, 597/2, 603/2, 605/1, 605/2 и део 10175 К.О. Сомбор 1, укупне површине око 5,3 hа.
Граница Плана почиње на северозападном делу обухвата Плана, у тачки број 1, која се
налази у тромеђи катастарских парцела број 10170/1, 624/2 и 592/1 К.О. Сомбор. Од тачке
број 1, граница обухвата се креће у правцу истока пратећи северну међу катастарских
парцела број 592/1 и 593/1 до тачке број 2, која се налази на тромеђи парцела број 593/1,
623/1 и 619/7. Од тачке број 2, граница се ломи ка југу пратећи источну међу парцеле 593/1
до тачке број 3, која се налази на четворомеђи парцела 593/1, 619/11, 603/2 и 593/2. Oд тачке
број 3, граница се ломи у правцу истока пратећи северну границу парцела 603/2 и 605/2 до
тачке број 4, која се налази на четворомеђи парцела 619/11, 619/9, 619/3 и 605/2. Oд тачке
број 4 граница се ломи у правцу југа пратећи источну међу парцела број 605/2 и 605/1 све до
тачке 5, која представља тромеђу катастарских парцела 605/1, 606 и 607/2. Граница обухвата
даље прати јужну и западну међу катастарске парцеле 605/1, до тачке 6, која се налази на
четворомеђи парцела 603/1, 603/2, 605/1 и 605/2. Граница се ломи у правцу запада, јужном
међом парцела 603/2 и 593/2, до тачке број 7, на тромеђи парцела 593/2, 597/2 и 598. Граница
се наставља источном и јужном границом парцеле 597/2 до тачке 8 на тромеђи парцела 589/7,
597/2 и 596/2. Даље граница прати међу парцеле 589/7 у правцу југа и запада, до тачке 9 на
тромеђи парцела 589/7, 594 и 595. Граница затим у правцу југа прати међу парцеле 595 до
тачке 10, која представља тромеђу парцела 594, 595 и 10175. Граница се ломи у правцу
истока, северном међом парцеле 10175 (улица Војислава Бакића) до тачке 11 која се налази
на тромеђи парцеле 10175, 607/1 и 10176 (улица Мите Калића). Граница затим пресеца
парцелу 10175 правом линијом у правцу југа, ка тачки 12, која се налази на тромеђи парцела
10175, 1100 и 1101/1. Граница затим наставља у правцу запада, прати јужну границу
катастарске парцеле 10175 (ул. Војислава Бакића) до тачке 13 на четворомеђи парцела 10174,
10175, 10170/4 и 589/7. Граница се ломи у правцу севера, и прати западне међе парцела 589/7
и 592/1 и завршава у тачки 1, описаној на почетку текста.
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Слика бр. 2 - Графички приказ предметних катастарских парцела
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5. АНАЛИЗА И ОЦЕНА ПОСТОЈЕЋЕГ СТАЊА
5.1. ПОСТОЈЕЋА НАМЕНА ПРОСТОРА И ОЦЕНА ПОСТОЈЕЋЕГ СТАЊА
Простор обухваћен границом Плана лоциран је на периферији у североисточном делу града и
обухвата простор источно од Коњовићеве улице и бензинске станице „НИС петрол“, северно
од улице Војислава Бакића, јужно од индустријског комплекса „Застава специјални
аутомобили“, и западно од породичног становања у улици Мите Калића.
Комплекс производне зоне у оквиру обухвата Плана део је шире просторне целине радне
зоне на североисточном делу града Сомбора, која, осим дела блока 29, захвата и јужни део
блока 74.
У блоку 29 су заступљене услужне производне и складишне функције и породично
становање.

Слика бр. 3 – Положај блока 29

У северном и источном делу обухвата Плана налази се неизграђено градско грађевинско
земљиште. На југоисточном делу обухвата налази се простор намењен породичном
становању, на катастарским парцелама бр. 595 и 605/1 К.О. Сомбор.
Изграђени објекти на предметном простору у већем делу обухвата су пословно - услужно –
производно – складишне намене, и представљају производни комплекс „ЕБМ - ПАПСТ“
ДОО, који се бави производњом машинских делова (вентилатора, малих мотора и сл.).
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Сви објекти производног комплекса „ЕБМ - ПАПСТ“ ДОО и већи део манипулативних
површина који се виде на ортофото снимку и на геодетској подлози, осим главне производне
хале, су уклоњени у току израде Плана.

Слика бр. 4 – Сателитски снимак Блока 29

На простору обраде не постоје јавне службе.
Обухват Плана тангира Коњовићева улица, која је главна примарна градска саобраћајница, и
протеже се од централне зоне Венац до Суботичког пута. Са југозападне стране предметни
простор се граничи са Партизанском улицом. У јужном делу обухвата Плана налази се улица
Војислава Бакића. У источном делу улице Војислава Бакића, налази се асфалтирани коловоз,
пешачке стазе са обе стране улице, и улично зеленило. У западном делу регулације налази се
јавна зелена површина са утабаним земљаним стазама.
За разлику од Индустријске зоне, ова радна зона је мање површине, окружена је породичним
становањем и захтева другачија правила уређења и грађења.
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5.2 ВЛАСНИШТВО – КОРИСНИШТВО ПРОСТОРА
Власништво
Град Сомбор
Укупно:
Државно
Приватни
корисник

Укупно:
Приватно

Укупно:
Укупно:

Р.б.

Број парцеле

Начин коришћења

Површина (m²)

1.
2.

603/2
део 10175

Њива I класе
Улица (Војислава Бакића)

/ 1.

592/1

Породична стамбена зграда
право кориштења: Застава
специјани аутомобили

1.475
4.293
5.768
917

2.

593/1

3.

593/2

4.

597/2

5.

605/1

6.

605/2

Њива I класе, право
кориштења: Застава
специјани аутомобили
Њива I класе, право
кориштења: Застава
специјани аутомобили
Њива I класе, право
кориштења: Black Horse
FAS
Њива I класе и земљиште
под објектом, право
кориштења: Застава
специјани аутомобили
Њива I класе, право
кориштења: Застава
специјани аутомобили

1.

589/6

2.

589/7

3.

595

Релејна станица; власник
„Агроплус“
Зграде техничких услуга и
трафо станица; власник
„ЕБМ папст“
Породична стамбена
зграда; власник „ЕБМ
папст“

4.354
2.336
253
1.667

2.270
11.797
430
33.982
551
34.963
52,528

Табела бр. 2 – Власништво и корисништво парцела у Обухвату са површинама (преузето са сајта Републичког
геодетског завода)

У обухвату Плана највећи део земљишта – 66,6% је у приватном власништву, док је 22,5%
земљишта у власништву Републике Србије, са правом коришћења правних лица, а око 10,9 %
се налази у власништву Града Сомбора.
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Слика бр. 5 – Графички приказ власништва/корисништва земљишта

Власник /
Корисник

Укупно парцела

Укупна
површина
парцела (м²)

%

Град Сомбор

2

5.768

10,9

Државно / Приватни
корисник

6

11.797

22,5

Приватно

3

34.963

66,6

Укупно:

11

52.528

100

Табела бр. 3 – Удео власништва простора обраде
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5.3. ПОДАЦИ О ИНФРАСТРУКТУРНИМ СИСТЕМИМА

5.3.1. САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА
У обухвату Плана, што се тиче градских саобраћајница је део улице Војислава Бакића до
њеног укрштања са улицом Мите Калића. Улица Војислава Бакића је уска, двосмерна улица
оквирне ширине регулације 12m. У источном делу улице Војислава Бакића, од улице Марка
Краљевића до улице Мите Калића изграђен је асфалтирани коловоз и пешачке стазе са обе
стране пута. У западном делу улице Војислава Бакића, од улице Марка Краљевића према
Партизанској улици, налази се јавна зелена површина преко које се утабаним земљаним
путем приступа стамбеним објектима на катастарској парцели бр. 584 К.О. Сомбор 1, који су
ван обухвата Плана.

Слика бр 6 – Источни део улице Војислава Бакића

Слика бр 7 –Западни део улице Војислава Бакића са
земљаним путем

Ван обухвата Плана, у Коњовићевој улици, поред бензинске станице, налази се
паркинг, са ког се приступа производном комплексу.

јавни
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Слика бр. 8 – Приступ производном комплексу са јавног паркинга у Коњовићевој улици

Поменутом комплексу приступа се и из Партизанске улице, и то са насутог макадамског пута
који прелази преко зелене површине у улици Војислава Бакића.

Слика бр. 9 – Приступ производном комплексу из Партизанске улице

У обухвату Плана нема изграђених бициклистичких стаза, те се бициклистички саобраћај
одвија на површинама намењеним кретању моторних возила или на пешачким стазама.

5.3.2. ВОДОПРИВРЕДНА ИНФРАСТРУКТУРА
Хидротехничке инсталације које се налазе у обухвату плана су:
- водовод-санитарна вода,
- канализација отпадних вода,
- атмосферска канализација.
Водоводна мрежа
Објекти у простору обухвата се снабдевају водом са постојећих траса јавног водовода, које се
налазе у профилу улица Коњовићеве, Партизанске, Мите Калића и Војислава Бакића. У
улици Коњовићева налази се водовод профила АЦ 150
и АЦ 80, ЛИВ 80 и АЦ
150 се налази у Партизанској, АЦ 80 у улици Мите Калића, а у улици Вијислава Бакића
АЦ 80. У току је изградња водовода ПВЦ 150 у улици Коњовића. Извориште „Јарош“ са
кога се простор снабдева водом налази се источно од предметног простора, на удаљености од
око 2.0km. Постојећи корисници простора углавном имају прикључак на градски водовод.
Канализациона мрежа
На предметном простору постоји изграђена канализација за отпадне воде. Траса канализације
Тел./фах: 025/515-0072, E-mail: info@prostorsombor.rs , Web: www.prostorsombor.rs
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за отпадне воде ПВЦ 250 налази се у улицама Коњовићева, Војислава Бакића и Мите
Калића, а ПВЦ 300 и ПВЦ 250 у улици Партизанска. Инсталације су делом у зеленом
појасу, а делом у асфалту. На предметном простору неки корисници су прикључени на
септичке јаме које нису грађене по техничким стандардима и прописима, чиме се непосредно
угрожава животна средина.
Атмосферска канализација
На предметном простору постоји изграђена траса атмосферске канализације. Делом је
изграђена зацевљена, а делом отворена атмосферска канализација. У улици Војислава Бакића
постоје отворени канали атмосферске канализације у облику јаркова. Отворени канали делом
усмеравају воду ка главним реципијентима, док се делом упија у терен.
Атмосферском канализацијом треба омогућити одвођење атмосферских вода са
саобраћајница, кровова и осталих површина унутар посматраног подручја до реципијента.
Хидрографски подаци
У обухвату Плана нема водопривредних објеката.
5.3.3.ЕНЕРГЕТСКА ИНФРАСТРУКТУРА
Електроенергетска инфраструктура
На простору обраде има изграђена електроенергетска инфраструктура као подземна и
надземна. Предметно подручије напаја се електричном енергијом из трафостанице 110/20кВ
„Сомбор 2“ преко 20кВ извода „Гоге“ са могућношћу резервисања преко других 20кВ извода
чиме се омогућава резерно напајање потрошача у случају квара.
На предметном подручју налази се трафостаница ЗТС 20/0,4кВ 400(630)кВА „Коњевићева“
која је у власништву „ЕПС Дистрибуција“. На предметном подручију налази се и
трафостаница 20/0,4кВ 630кВА „Ремонт“ која није у власништву „ЕПС Дистрибуција“.
Поједини потрошачи напајају се из дистрибутивних трафостаница 20/0,4кВ које се не налазе
на предметном подручију.
Поједини потрошачи поседују своје 0,4кВ кабловске изводе за које се не зна тачан положај
инсталација.
Гасна инфраструктура
На предметном подручју изграђен је челични и полиетиленски дистрибутивни гасовод за
снабдевање потрошача природним гасом. Тачан положај инсталација дат је у графичком
прилогу инфраструктуре.
Дубина полагања челичних и полиетиленских цеви је од 700 до 1000 mm надслоја.
Пречник челичне цеви је 250mm
Притисак у челичном гасоводу је p=6 bar
Пречник полиетиленских цеви је 40 и 110 mm
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Притисак у полиетиленском гасоводу је p=2 bar

5.3.4. ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНА ИНФРАСТРУКТУРА
На предметној локацији постоје положене ТТ инсталације: оптичке ТТ каблове GPONoптичке мреже Сомбор „Чонопљански пут“ спојни оптички кабел Сомбор-Метро 6, спојни
оптички ТТ кабел: ИС- „Чонопљански пут „ , ИС-„Гоге“ приводни оптички ТТ кабел за
„ЕБМ ПАПСТ“ д.о.о. Сомбор, приводно оптички кабел за мДСЛАМ Сомбор “Коњевићева“ ,
примарне претплатничке ТТ каблове, разводне претплатничке ТТ каблове и празне ПЕ цеви
пречника 40mm месне кабловске мреже Сомбор на кабловском подручију : мДСЛАМ
Сомбор „Коњевићева“ и ДСЛАМ Сомбор “Партизанска“. Све инсталације приказане су на
графичком прилогу инфраструктуре као ТТ инсталације.
Спојни и приводни оптички ТТ каблови су положени у земљу кроз ПЕ цеви пречника 40mm ,
на дубини од око: 0,80 m -1,20 m. За заштиту оптичких каблова целом дужином каблова
положена је опоменска ПВЦ трака „ПАЖЊА ПТТ КАБЕЛ“
Спојни оптички ТТ кабел Сомбор-Метро 6 и спојни оптички ТТ кабел ИС “Чонопљански
пут“- ИС “Гоге“ су положени су у зеленој површини улица , а из истих је приводним
оптичким каблом извршено прикљчење пословног објекта „ЕБМ ПАПСТ“ д.о.о. Сомбор и
приводним оптичким каблом прикључена базна станица БС „Ремонт“ Сомбор. Оптички
каблови су положени у земљу у зеленој површини уличног коридора према стамбеним и
пословним објектима кроз ПЕ цеви пречника 40мм на дубини од око: 0,80m.
Примарни и разводни претплатнички ТТ каблови месне мреже су положени у зеленој
површини улица (поред тротоара) , на дубини од око : 0,60m - 0,80m а на прелазу испод
коловоза претплатнички каблови положени су кроз заштитне ПВЦ цеви пречника
40 mm
или 110 mm , на дубини од око: 0,80m – 1,00m
Примарна приступна мрежа (месна кабловска ТТ мрежа) на кабловским подручијима
мДСЛАМ Сомбор „Коњевићева“ и ДСЛАМ Сомбор „Партизанска“ и оптички ТТ каблови
новоположене GPON-оптичке мреже на подручију ИС „Чонопљански пут“ Сомбор, на делу
граница простора обраде Плана је грађена са подземним претплатничким ТТ кабловима или
оптичким кабловима.
Разводна (секундарна) мрежа грађена је са надземним (ваздушним) самоносивим
претплатничким или надземним оптичким кабловима преко кровних носача или изводних
или разводних ТТ стубова према објектима, а демом са подземним разводним
претплатничким кабловима или подземним оптичким кабловима. Сви претплатнички или
оптички каблови завршавају се на кабловским изводим или прикључним кутијама , на
ст6амбеним или пословним објектима.
У делу улица Војислава Бакића и Мите Калића заједно са примарним претплатничким ТТ
кабловима (по истој траси) положена је и по једна празна ПЕ цев пречника 40mm за будуће
потребе „Телекома“.
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5.4. АНАЛИЗА ЗЕЛЕНИХ ПОВРШИНА
На просторном обухвату постоје неколико врста зеленила:
 Јавна зелена површина;
 Улично зеленило;
 Зеленило радне зоне;
 Зеленило на неизграђеним парцелама.
Јавна зелена површина у улици Војислава Бакића, на укрштању са Партизанском улицом,
која се налази директно испред главне хале производног комплекса је травната површина на
којој се налазе кошаркашки терен и урбани мобилијар (клупе и дечије игралиште). Преко ове
зелене површине, недалеко од укрштања Партизанске и Коњовићеве улице, налази се насути
макадамски пут за приступ производном комплексу. Ову површину од Партизанске улице
одваја канал атмосферске канализације, а простору је могуће прићи и из улице Војислава
Бакића, где је на зеленој површини настао неформални утабани земљани пут којим се
приступа катастарској парцели бр. 584 К.О. Сомбор 1 (ван обухвата Плана). На зеленој
површини засађено је високо и средње растиње. Нема изграђених пешачких стаза у оквиру
овог дела простора, те се пешачко кретање обавља по утабаним земљаним стазама које су
спонтано настале кориштењем простора. Ова зелена површина је неодржавана и недовољно
уређена.

Слике бр. 10 и 11 – Јавна зелена површина у улици Војислава Бакића

Улично зеленило налази се у склопу регулације улице Војислава Бакића у виду зелених
површина између коловоза и пешачких стаза. Улично зеленило подразумева травнате
површине, које садрже и затрављене отворене канале атмосферске канализације, и неплански
сађену високу и ниску вегетацију. Улично зеленило на простору обраде је запуштено и
неодржавано.
Зеленило радне зоне чини важан део простора производно – пословно – услужно –
складишних намена и штити животну средину и одржава здраво окружење, на простору
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обраде је поготово значајно, јер се производни комплекс налази у непосредној близини
породичног становања, које га окружује са чак три стране. Уклањањем објеката у радној зони
оштећене су зелене површине око места где су били некадашњи објекти. По ободу комплекса
и даље постоје неуређене зелене површине.

Слика бр. 12 –Оштећено зеленило у оквиру
производног комплекса

Слика бр. 13 – Зеленило на ободу производног
комплекса

Зеленило на неизрађеним парцелама настало је спонтано на простору у централном и
северном делу обухвата, те су парцеле обрасле високом травом, шибљем и дрвећем.

Слика бр. 14 – Непланско зеленило на неизграђеним парцелама
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5.5. ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
У радној зони су због специфичне намене одређене мере заштите животне средине у виду
начина одлагања отпада производног комплекса, коефицијента изграђености и озелењавања
комплекса, односно формирања заштитних појасева зеленила. Ови параметри су веома
важни, поготово из разлога што се производни комплекс налази у границама градског
грађевинског подручја, и у његовој се околини налазе делови града намењени породичном
становању. Приоритет је очување здравог животног окружења свим становницима града.
Одељење за просторно планирање, урбанизам и грађевинарство Града Сомбора донело је
Решење број: 350-79/2019-V од 03.09.2019. године о неприступању стратешкој процени
утицаја на животну средину за израду Плана детаљне регулације дела блока 29 у Сомбору.
5.6. ПРЕГЛЕД ЕВИДЕНТИРАНИХ И ЗАШТИЋЕНИХ КУЛТУРНИХ И ПРИРОДНИХ
ДОБАРА
Обухваћени простор блока није оптерећен објектима споменичке вредности, нема
евидентираних културних добара нити објеката од градитељског, културног или историјског
значаја, за које би било потребно расписати мере заштите.

6. ЦИЉ ИЗРАДЕ ПЛАНА







Циљ израде Плана детаљне регулације дела блока 29 је:
Преиспитивање обухвата зоне услужно производно складишних функција датих
Генералним планом за парцеле у Блоку 29;
Утврђивање нових правила грађења на парцелама у обухвату;
Планирање нових капацитета инфраструктуре у обухвату и прилагођавање новим
потребама;
Усклађивање свих планираних интервенција са условима ЈКП и надлежних служби и
предузећа;
Унапређење и заштита животне средине.

7. ПОДЛОГE ЗА ИЗРАДУ ПЛАНА
За потребе израде Плана коришћени су:
 катастарско топографски план, у размери 1:1.000 израђен од стране геодетског бироа
МЕРИДИЈАНПРОЈЕКТ „Сомбор“ (24.05.2019. године).
 копија плана са подземним инсталацијама израђена од стране РГЗ СКН Сомбор
(18.12.2019. године)
 расположива ортофото подлога са интернет сајта www.geosrbija.rs.
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III ПЛАНСКИ ДЕО
ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА
1. КОНЦЕПЦИЈА УРЕЂЕЊА И ПОДЕЛА ГРАЂЕВИНСКОГ ПОДРУЧЈА
НА УРБАНИСТИЧКЕ ЦЕЛИНЕ
У границама Плана се формирају три урбанистичке целине:
 Јавнe површинe (улични коридор и парковски уређен сквер )
 Радна зона
 Базна станица
У оквиру обухвата, највећи део површине припада радној зони.
Радна зона се проширује на катастарску парцелу бр. 595 К.О. Сомбор 1 и неизграђено
земљиште које нема излаз на јавну површину и налази се у централном делу блока 29 (кат.
парц.бр. 603/2, 605/1, 605/2 и 597/2 К.О. Сомбор 1).
Радна зона дели се у просторном и функционалном смислу на две зоне за које се прописују
различита правила грађења прилагођена конкретним условима на терену:
 Производна зона
 Непроизводна зона
У радној зони се по ободу комплекса мора подићи заштитни појас зеленила где год то
просторне могућности дозвољавају, а посебно у контактним појасевима радне зоне са зоном
становања.

2. ОПИС ДЕТАЉНЕ НАМЕНЕ ПОВРШИНА И ОБЈЕКАТА СА
БИЛАНСОМ ПОВРШИНА
2.1. ПОВРШИНЕ ЈАВНЕ И ОСТАЛЕ НАМЕНЕ
У границама Плана се формирају:


Површине јавне намене
o улични коридор – од дела кат. парцеле бр. 10175;
o парковски уређен сквер – од дела дела кат. парцеле бр. 10175.



Површине за остале намене
o базна станица – налази се на кат. парцели бр. 589/6
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o радна зона
- производна зона је планирана на катастарским парцелама бр. 595, 589/7, 592/1,
593/1.
- непроизводна зона је планирана на катастарским парцелама бр. 597/2, 593/2,
603/2, 605/1 и 605/2.
2.2. БИЛАНС ПОВРШИНА У ОБУХВАТУ ПЛАНА

Намена површина
ОБУХВАТ ПЛАНА
1. Површине јавне намене
- улични коридор
- парковски уређен сквер
2. Површине за остале намене
- производна зона
- непроизводна зона
- Базна станица
УКУПНО:

Површина
земљишта
P (ha)
%
5.25
100
0.43
8.2
0.26
5
0.17
3.2
4.82
91.8
3.98
75.8
0.80
15.2
0.04
0.8
100%

Табела бр.4 Биланс површина

3. ПЛАН РЕГУЛАЦИЈЕ
НИВЕЛАЦИЈОМ

ПОВРШИНА

ЈАВНЕ

НАМЕНЕ

СА

3.1. ПЛАН РЕГУЛАЦИЈЕ ПОВРШИНА ЈАВНЕ НАМЕНЕ
Површинe јавнe намене су:
o улични коридор
o парковски уређен сквер
Разграничење грађевинског земљишта јавне намене (улични коридор и парковски уређен
сквер) од површина остале намене (радне зоне) дефинисано је постојећом регулационом
линијом и приказано на графичком прилогу бр.5 „План саобраћајне инфраструктуре са
елементима регулације и нивелације”.
Разграничење грађевинског земљишта одређене јавне намене (улични коридор) од других
јавних намена (парковски уређен сквер) дефинисано је планираним регулационим линијама
парковски уређеног сквера и приказано на графичком прилогу бр.5 „План саобраћајне
инфраструктуре са елементима регулације и нивелације”.
Планиране регулационе линије јавне намене су дефинисане преломним тачкама, а преломне
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тачке су даље дефинисане аналитичко-геодетским подацима (координатама).
Број
преломне
тачке
Р1
Р2
Р3
Р4

x

y

6587509.2100
6587512.4022
6587462.8900
6587407.1600

5071572.5400
5071589.9728
5071572.0100
5071610.4000

Табела бр. 5 Аналитичко-геодетски подаци (координате) за обележавање граница грађевинског земљишта
јавне намене – парковски уређен сквер

Потребно је израдити пројекте парцелације и препарцелације ради одвајања површина
одређене јавне од површина друге јавне намене.
Број
преломне
тачке
Т0
Т1

x

y

6587560.8253
(уклапање)
6587511.1324

5071571.7297
(уклапање)
5071580.7222

Табела бр. 6 Аналитичко-геодетски подаци (координате) за обележавање темена осовине саобраћајнице

Темена осовине су задата координатама: T0 као пресек осовина постојећег коловоза улицâ
Војислава Бакића и Марка Краљевића, а Т1 као крајња тачке осовине планираног коловозапродужетка улице Војислава Бакића до краја кат.парц. 584 К.O. Сомбор 1. У току израде
техничке документације овог продужетка и тачног геодетског снимања терена у ту сврху,
могуће је незнатно померање координата ових тачака.
3.2. ПЛАН НИВЕЛАЦИЈЕ
Грађевинско подручје обухваћено планом налази се на надморској висини од 87,05 m до
87,78 m.
Решење нивелације површина у оквиру комплекса дефинисаће се детаљнијом разрадом, кроз
пројектну документацију, задавањем апсолутних кота карактеристичних тачака. Интерне
саобраћајнице, друге саобраћајне и манипулативне површине треба планирати у оквиру
комплекса подужним и попречним падовима тако да се обезбеди ефикасно одводњавање
површинских вода са њих, а објекти заштите од штетног утицаја атмосферских падавина.
Истовремено, све површине је потребно ускладити са котама терена суседних парцела тако
да одвођење атмосферских вода буде у оквиру сопствене парцеле, тј. не смеју се подизањем
висинских кота грађевинског комплекса угрозити суседне парцеле. Такође се колски прилази
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и пешачки улази у комплекс морају уклопити нивелационо са постојећом уличном
инфраструктуром (уклапање у коловоз пута и излаз на тротоар без његове денивелације у
подужном или попречном смислу).

3.3. ПЛАН УРБАНИСТИЧКЕ РЕГУЛАЦИЈЕ
Положај објеката у односу на регулациону линију дефинише се грађевинском линијом која
представља линију до које се објекат може градити.
Грађевинске линије приказане су на графичком прилогу бр. 5 ''План саобраћајне
инфраструктуре са елементима регулације и нивелације''.

4. УРБАНИСТИЧКИ И ДРУГИ УСЛОВИ ЗА УРЕЂЕЊЕ И ИЗГРАДЊУ
ИНФРАСТРУКТУРЕ
4.1. САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА
Од саобраћајне инфраструктуре у обухвату Плана налази се улица Војислава Бакића на кат.
парцели број 10175 К.О. Сомбор 1. а са западне стране предметни простор се граничи са
Коњовићевом улицом. Имајући у виду тренутни начин употребе простора и реалне потребе
корисника, планира се издвајање дела парцеле на западној страни улице за парковски уређен
сквер. Имајући у виду да се стамбеном објекту изван обухвата на катастарској парцели број
584 К.О. Сомбор 1 приступа утабаним земљаним путем који улази на зелену површину,
планира се изградња саобраћајне инфраструктуре која недостаје – слепа саобраћајница са
окретницом за приступање поменутој парцели. Дужина планираног коловоза је око 50.5 m.
Планира се проширење већ постојеће пешачке стазе.
Због формирања парковски уређеног сквера привремени колски прилаз из Партизанске улице
се укида.
Интерне саобраћајнице
У оквиру грађевинског комплекса потребно је изградити интерне саобраћајнице које
омогућавају приступ до свих садржаја у комплексу и манипулативне површине. Могућа је
изградња гаража за возила и опрему.
У оквиру комплекса, саобраћајнице могу да се граде под следећим условима:
 минимална ширина саобраћајнице за једносмерни саобраћај износи 3,5m,
 минимална ширина саобраћајнице за двосмерни саобраћај износи 6,0m,
 унутрашњи полупречник кривине за путничка возила износи мин.5,0m,
 унутрашњи полупречник кривине за теретна возила износи мин 7,0m, односно према
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полупречнику окретања меродавног теретног возила.
За потребе запослених и корисника у оквиру комплекса потребно је обезбедити одговарајући
број паркинг места за путничка возила као и потребан број паркинг места за стационирање
терених возила у складу са специфичном технологијом рада. Димензије паркинг места су:
 паркинг за путничка возила минималних димензија 2,3m х 4,8m.
 паркинг за теретна возила минималних димензија 3,0m х 6,0m, односно димензија
прилагођених величини меродавног теретног возила.
Пешачки саобраћај на парцели решити у складу са функционалном организацијом
комплекса.
Елементи интерних саобраћајница и манипулативних површина ће бити дефинисани у даљој
разради планског решења кроз пројектну документацију.
4.2. КОМУНАЛНА ИНФРАСТРУКТУРА
Хидротехничке инсталације које се планирају услучају потребе у обухвату плана су:
 водовод-санитарна вода,
 канализација отпадних вода,
 атмосферска канализација.
Планирању и грађењу водопривредне инфраструкуре приступити на основу урaђених
Идејних пројеката за снабдевање водом и одвођење сувишних отпадних и атмосферских
вода.
4.2.1. ВОДОВОДНА МРЕЖА
Планирану водоводну мрежу прикључити на градску водоводну мрежу, према претходно
прибављеним условима и сагласностима од стрене надлежног комуналног предузећа.
На мрежи предвидети максимални број деоничних затварача, ваздушних вентила и муљних
испуста. Дистрибутивну мрежу везивати у прстен са што је могуће мање слепих водова. За
потребе одржавања квалитета воде у мрежи као и за потребе противпожарне заштите на
јавној водоводној мрежи уградити хидранте на прописаним растојањима. Хидранте, у
принципу, уградити као надземне.
Јавна водоводна мрежа не сме бити пречника мањег од 100mm. Цевни материјал
дистрибутивне мреже усвојити према важећим прописима и стандардима.
Трасе водовода водити у јавној зеленој повшини где год расположива ширина уличног
профила то дозвољава.
Пролазак испод саобраћајница и укрштање са осталим уличним инсталацијама обезбедити
челичном заштитном цеви.
Дубина укопавања не би смела да је плића од 1.0 m – 1.20 m од нивелете терена, због зоне
мржњења и саобраћајног оптерећења. Дубина укопавања мора да обезбеди најмање 1.0m
слоја земље изнад цеви.
Водоводном мрежом потребно је обезбедити снабдевање свих објеката и корисника простора
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потребним количинама квалитетне воде за пиће. Основна намена санитарног водовода је
снабдевање питкoм водом свих потрошача.
Планирану водоводну мрежу повезати преко постојеће водоводне мреже у близини са
водозахватом цевоводом одговарајућег капацитета и квалитета у складу са резултатима
добијеним из хидрауличког прорачуна.
Радове на изради пројектно-техничке документације и извођењу на водоводној мрежи
потребно је извести према претходно прибављеним условима и сагласностима надлежног
предузећа које управља водоводом.
Израдити главне пројекте за реконструкцију постојеће и изградњу нове јавне водоводне
мреже и на основу њих вршити изградњу, реконструкцију и доградњу магистралне и
дистрибутивне водоводне мреже.
Примењивати израђени елаборат зона и појасева заштите објеката за снабдевање водом за
пиће (Елаборат о зонама заштите изворишта Јарош, који је урађен од стране Грађевинског
факултета из Београда).
Вода из јавне водоводне мреже може се користити за санитарне и технолошке потребе као и
противпожарну зашиту.
Није дозвољено коришћење воде из водоводне мреже за прање и заливање зелених
површина. За зaдовољавање тих потреба користити воду из првог водоносног слоја путем
сопствених плитких бунара или из површинских вода-водозахватом.
Није дозвољена изградња објеката изнад водоводних линија, као и у појасу дуж
магистралних цевовода, од по 2,50 m са сваке стране мерено од осовине цеви. Забрањено је
вршење било којих радњи које могу на било који начин загадити воду за пиће, или угрозити
стабилност цевовода. Притисак који влада у уличној водоводној мрежи варира у зависности
од годишњег доба и доба дана и обично се креће од 2,50 до 3,00 bar-a.
4.2.2.КАНАЛИЗАЦИОНА МРЕЖА
Канализацију радити по сепаратном систему. Фекалном канализацијом ће се омогућити
одвођење употребљење санитарне воде преко постојећих колекторских праваца до ,,Уређаја
за пречишћавање отпадних вода,, (УПОВ) и након прераде отпадних вода одводити до
коначног реципијента.
Планирана канализациона мрежа може се прикључити на постојеће колекторе у непосредној
близини. Системом канализације отпадних вода покрити цело подручје у обухвату Плана и
обезбедити прикључке за све зоне.
Пречишћавање фекалних отпадних вода вршити на градском уређају за пречишћавање
отпадних вода (УПОВ).
Пре упуштања отпадних вода у канализацију, обезбедити њихов предтретман до потребног
квалитета отпадне воде који неће угрозити рад УПОВ-а и сам реципијент. Минималне падове
колектора одредити у односу на усвојени цевни материјал, према важећим прописима и
стандардима (не препоручују се бетонске цеви).
Планиране нове канализационе прикључке пројектовати на основу прорачуна отпадних вода
које планирају да се евакуишу. Потребно је поштовати прописе о упуштању отпадних вода у
градску канализацију, посебно размотрити случајеве, ако ће отпадне воде имати специфично
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прекогранично загађење (Одлука о припреми и дистрибуцији воде за пиће, одвођењу и
пречишћавању употрбљених вода и одвођењу атмосферских вода на подручју општине
Сомбор, Сл. лист општине Сомбор, бр. 15/2006).
Приликом прикључења нових канала на постојеће укључење извести тако да кота дна новог
канала буде виша од коте дна канала на који се прикључује. Препоручује се прикључење у
горњој трећини.
Цевоводе и препумпне станице предвидети на јавним површинама како би се омогућио
несметан приступ истима, ради одржавања или евентуалних интервенција.
Изградња јавне канализационе мреже у принципу мора да претходи изградњи коловоза,
уколико постоје технички услови за прикључење канализације на припадајући слив.
Јавну канализациону мрежу градити у осовини планираног коловоза за регулационе ширине
до 30m. За регулационе ширине веће од 30m канализациону мрежу градити двострано ( са
обе стране коловоза) у зеленом појасу.
Потребно је уградити водонепропусна ревизиона окна - шахтове, на свим прикључцима,
преломима и правим деоницама канала на међусобно прописаним растојањима (највећи
допуштени размак између шахтова је 160xD), са поклопцима за тешко саобраћајно
оптерећење и отвором од 60см. За објекте који немају могућност прикључака на шахтовима,
предвидети косе прикључне рачве са огранком профила 160мм и са чепом на огранку.
Дубина укопавања мора да обезбеди најмање 1.0m слоја земље изнад цеви.
Израдити идејне и главне пројекте колекторске и секундарне канализационе мреже за
подручја која нису обухваћена досадашњом прорачунском шемом за димензионисање
канализационе мреже и на основу њих вршити изградњу, реконструкцију и доградњу свих
потребних објеката за потребе одвођења отпадних вода.
4.2.3. АТМОСФЕРСКА КАНАЛИЗАЦИЈА
Атмосферском канализацијом треба омогућити одвођење атмосферских вода са
саобраћајница, кровова и осталих површина унутар посматраног подручја до реципијента,
односно најближег улива у уличну атмосферску канализацију.
Ако се атмосферска вода прикупља у упојне јаме, исте је потребно поставити на прописаним
растојањима од суседних парцела и објеката на њима као и објеката унутар саме парцеле на
којој се планира изградња. Уколико су загађене лаким течностима исте се морају одвојити од
сепаратора масти, уља и лаких нафтиних деривата. Уграђени сепаратор треба да је
водонепропусан, заштићен од корозије и постављен унутар границе грађевинске парцеле.
Трасе зацевљене атмосферске канализације водити у зеленом појасу дуж саобраћајнице
(претходне трасе отворених канала) или уз ивицу коловоза. Атмосферске воде у зависности
од порекла упустити у реципијент након адекватног третмана. Тако ће се зауљене
атмосферске воде упустити у реципијент тек након третирања на одговарајућем уређају.
Извршити механичко пречишћавање атмосферских вода пре упуштања у реципијент.
Сливнике радити са таложницима за песак или предвидети таложнице за песак пре улива у
сепаратор масти и уља.
У циљу заштите од поплава од високих нивоа подземних вода и од вишка атмосферских вода
потребно је редовно одржавати канале и пропусте дуж отворених јаркова атмосферске
канализације.
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Атмосферска канализација ће се конципирати за меродавне услове (временски пресек,
урбанизованост простора, рачунска киша итд.), а етапно реализовати тако да се рационално
уклапа у будуће решење.
До изградње атмосферске канализације у делу где није изведена, одвођење атмосферских
вода са коловоза решити риголама и упојним јарковима.
Минималне падове одредити у односу на усвојени цевни материјал према важећим
прописима и стандардима приликом израде пројектно техничке документације. Кота дна
канализационог испуста пројектовати тако да буде 0.5м изнад реципијента.
Ако је потребно, прибавити податке и услове од надлежних водопривредних покрајинских и
републичких органа. Пре почетка свих напред наведених активности препоручује се
инвеститору да извршити геотехничке истражене радове.
Насипање површине до висине датих кота извршити песком. Пре почетка насипања уклонити
сво растиње и хумус. У том циљу спровести претходне теренске геотехничке истражне
радове.
Приликом пројектовања и изградње јавне водоводне и канализационе мреже придржавати се
прописаних хоризонталних и вертикалних растојања од других комуналних инсталација.
У улицама и на местима где није успостављена планирана регулациона ширина, пре
изградње инфраструктурних објеката извршити регулацију на планирану ширину.
Дуж саобраћајница биће положене инсталације водовода и канализације унутар или ван
коловозне конструкције на одговарајућем међусобном одстојању. Међусобно растојање
фекалне канализације и магистралног водовода треба да буде мин. 2.0m , док од секундарног
водовода хоризонтално растојање треба да буде мин. 1.5m. Међусобно хоризонтално
растојање кишне канализације од фекалне канализације треба да буде минимум 0.4m, а од
водовода 1.50m.
Висински, све подземне инсталације треба да су међусобно усклађене и то фекална
канализација обавезно испод водовода и атмосферске канализације.
Кота пода приземља свих објеката минимално је издигнута изнад коте тротоара на јавној
површини 0,20m.
Израдити идејне и главне пројекте атмосферске канализационе мреже за посматрано
подручје.
4.3. ЕНЕРГЕТСКА МРЕЖА
4.3.1. ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКА ИНФРАСТРУКТУРА
Према будућим захтевима потрошача предвиђа се реконструкција постојећих и по пореби
изградња нових трафостаница на простору обраде. У делу плана намењеном за индустрију
потребно је изградити све потребне електроенергетске објекте како би се објекат електронске
индустрије могао несметано прикључити на електроенергетску мрежу.
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Правила уређења и грађења електроенергетске мреже
Електроенергетски водови се трасирају тако:
 да не угрожавају постојеће или планиране објекте, као и планиране намене коришћења
земљишта;
 да се подземни простор и грађевинска површина рационално користе;
 да се поштују прописи који се односе на друге инфраструктурне објекте;
 да се води рачуна о геолошким особинама тла, подземним и питким водама.
 Електроенергетски водови се полажу обострано, а где то није могуће једнострано.
 Високонапонску преносну и нисконапонску мрежу у обухвату плана градити подземно.
Док се не стекну реални економски услови као прелазно решење постоји могућност
изградње надземне електроенергетске мреже;
 Висина најнижих ваздушних проводника од тла мора бити најмање 6,0 m.
 При полагању подземне електроенергетске мреже у уличном коридору морају се
поштовати следећи услови:
 Електроенергетске каблове полагати у земљаном рову или кабловској канализацији на
дубини од најмање 0,8 m;
 Електроенергетску мрежу полагати минимално 1,0 m од темеља објеката и од
саобраћајница, а од осе дрвореда 2,0 m;
 При укрштању енергетских и телекомуникационих каблова угао укрштања треба да буде
90°. На прелазима испод саобраћајница предвидети механичку заштиту (челичне или
бетонске цеви).
 При паралелном вођењу енергетских и телекомуникационих каблова најмање растојање
мора бити 0,50 m за каблове напона до 1 kV, односно 1,0 m за каблове напона преко 1 kV.
Угао укрштања треба да буде 90°. Ако се ово не може постићи, енергетски кабл потребно
је поставити у проводну цев;
 Није дозвољено полагање електроенергетских каблова изнад телефонских, сем при
укрштању, при чему минимално вертикално растојање мора бити 0,5 m;
 Паралелно полагање електроенергетских каблова и цеви водовода и канализације
дозвољено је у хоризонталној равни при чему хоризонтално растојање мора бити веће од
0,50 m;
 Није дозвољено полагање електроенергетског кабла изнад или испод цеви водовода или
канализације;
 При укрштању електроенергетских каблова са цевоводом гасовода вертикално растојање
мора бити веће од 0,3 m, а при приближавању и паралелном вођењу 0,50 m.
Електроенергетску мрежу и трафостанице градити у складу са важећим законским
прописима и нормативима из ове области.
Код индивидуалних потрошача мерно место може да буде на граници парцеле у засебном
орману или на фасади објекта (Техничке препоруке бр. 13 и 13а).
Број и тип планираних 20/0,4 kV трафостаница, као и ангажована снага зависиће од
потенцијалних потрошача.
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Трафостанице градити као монтажне бетонске, зидане или стубне. Трафостаница се може
градити на јавној површини или у склопу комплекса.
СТС се може градити у линији постојећег надземног вода или ван њега на парцели власника
(корисника), најмање 3,0 m од стамбених и других објеката.
Удаљеност енергетског трансформатора од суседних објеката мора износити најмање 3,0 m.
 Ако се трафостаница смешта у просторију у склопу објекта, просторија мора испуњавати
услове грађења из важећих законских прописа пре свега "Правилника о техничким
нормативима за заштиту електроенергетских постројења и уређаја од пожара"
 Трафостанице градити за рад на 20 kV напонском нивоу.
 Код избора локације ТС водити рачуна о следећем:
 да буде постављена што је могуће ближе тежишту оптерећења (где је могуће обавезан
приступ са јавне површине);
 да прикључни водови буду што краћи, а расплет водова што једноставнији;
 о могућности лаког прилаза ради монтаже и замене опреме;
 о могућим опасностима од површинских и подземних вода и сл.;
 о присуству подземних и надземних инсталација у окружењу ТС;
 о утицају ТС на животну средину.
Уз саобраћајнице је потребно планирати јавну расвету:
 Светиљке јавне расвете поставити на стубове поред саобраћајница на мин. растојању од
0,5 m. - ван слободног профила саобраћајнице.
 За расветна тела користити одговарајуће светиљке како би се добио одговарајући ниво
осветљености саобраћајница у складу са препорукама СКО-а (Српски комитет за
осветљење).
4.3.2. ГАСОВОДНА ИНФРАСТРУКТУРА ИЛИ ТЕРМОЕНЕРГЕТСКА МРЕЖА
Правила уређења и грађења гасоводне мреже
Приликом изградње гасоводне мреже потребно је придржавати се следећих услова:
1. За дистрибутивну гасну мрежу поштовати услове који су дати у ''Правилнику о условима
за несметану и безбедну дистрибуцију природног гаса гасоводима притиска до 16 bar-а''
(''Службени гласник РС'', бр. 86/2015).
2. Минимална дозвољена хоризонтална растојања подземних гасовода од стамбених
објеката, објеката у којима стално или повремено борави већи број људи (од ближе ивице
цеви до темеља објекта) су:
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МОР≤4 bar (m)
Гасовод од челичних цеви

1

Гасовод од полиетиленских цеви

1

МОР≤4 bar (m) 4 bar<МОР≤10 bar (m)

10 bar<МОР≤16 bar (m)
3

Гасовод од
челичних
цеви

1

2

Гасовод од
полиетиленс
ких цеви

1

3

-

3. Минимална дозвољена растојања спољне ивице подземних челичних и ПЕ
(полиетиленских) гасовода МОР < 4 bar са другим гасоводима, инфраструктурним и
другим објектима су:
Укрштање
(m)

Паралелно
вођење (m)

Гасоводи међусобно

0,2

0,4

Водовод и канализација

0,2

0,4

Вреловод и топловод

0,3

0,5

Проходни канали вреловода и топловода

0,5

1,0

0,2

0,4

Телекомуникациони и оптички каблови

0,2

0,4

Водови хемијске индустрије и технолошких флуида

0,2

0,6

-

5,0

Минимална дозвољена растојања

Ниско и високонапонски електро каблови

Резервоари (до његовог габарита) и други извори опасности
станице за снабдевање горивом превозних средстава у друмском
саобраћају, мања пловила, мањи привредни и спортски
ваздухоплови
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Извори опасности постројења и објеката за складиштење
запаљивих и горивих течности укупног капацитета највише 3 m3

-

3,0

Извори опасности постројења и објекти за складиштење
запаљивих и горивих течности укупног капацитета више од 3 m3
а највише 100 m3

-

6,0

Извори опасности постројења и објекти за складиштење
запаљивих и горивих течности укупног капацитета преко 100 m3

-

15,0

Извори опасности постројења и објекти за складиштење
запаљивих гасова укупног капацитета највише 10 m3

-

5,0

Извори опасности постројења и објекти за складиштење
запаљивих гасова укупног капацитета већег од 10 m3 а највише
60 m3

-

10,0

Извори опасности постројења и објекти за складиштење
запаљивих гасова укупног капацитета преко 60 m3

-

15,0

0,2

0,3

-

1,5

Шахтови и канали
Високо зеленило

4. Минимална дозвољена растојања спољне ивице подземних челичних и ПЕ
(полиетиленских) гасовода 4bar<МОР≤10 bar са другим гасоводима, инфраструктурним и
другим објектима су:
Укрштање
(m)

Паралелно
вођење (m)

Гасоводи међусобно

0,2

0,6

Водовод и канализација

0,2

0,4

Вреловод и топловод

0,3

0,5

Проходни канали вреловода и топловода

0,5

1,0

ниско и високонапонски електро каблови

0,3

0,6

Минимална дозвољена растојања
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Телекомуникациони и оптички каблови

0,3

0,5

Водови хемијске индустрије и технолошких флуида

0,2

0,6

Резервоари (до његовог габарита) и други извори
опасности станице за снабдевање горивом превозних
средстава у друмском саобраћају, мањих пловила, мањих
привредних и спортских ваздухоплова

-

5,0

Извори опасности постројења и објеката за складиштење
запаљивих и горивих течности укупног капацитета
највише 3 m3

-

3,0

Извори опасности постројења и објекти за складиштење
запаљивих и горивих течности укупног капацитета више
од 3 m3 а највише 100 m3

-

6,0

Извори опасности постројења и објекти за складиштење
запаљивих и горивих течности укупног капацитета преко
100 m3

-

15,0

Извори опасности постројења и објекти за складиштење
запаљивих гасова укупног капацитета највише 10 m3

-

5,0

Извори опасности постројења и објекти за складиштење
запаљивих гасова укупног капацитета већег од 10 m3 а
највише 60 m3

-

10,0

Извори опасности постројења и објекти за складиштење
запаљивих гасова укупног капацитета преко 60 m3

-

15,0

0,2

0,3

-

1,5

Шахтови и канали
Високо зеленило

5. Минимална дубина укопавања гасовода средњег притиска и дистрибутивног гасовода је
80 cm мерено од горње ивице гасовода.
6. Минимална дубина укопавања челичних и ПЕ гасовода, мерена од горње ивице цеви, код
укрштања са другим објектима је:
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Објекат

Минимална дубина укопавања
(cm)
А

Б*

До дна одводних канала путева и пруга

100

60

До дна регулисаних корита водених токова

100

50

До горње коте коловозне контрукције пута

135

135

До горње ивице железничке пруге

150

150

До горње ивице прага индустријске и железничке пруге

100

100

До дна нерегулисаних корита водених токова

150

100

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

7. Приликом укрштања гасовода са путевима, водотоковима, каналима, далеководима,
нафтоводима, продуктоводима и другим гасоводима, гасовод се по правилу води под правим
углом. Уколико то није могуће, угао између осе препреке и осе гасовода може бити од 60° до
90°.
8. Ако се гасовод поставља испод путева и пруга бушењем по правилу се поставља у
заштитну цев одговарајуће чврстоће. За гасоводе пречника већег од 100 mm пречник
заштитне цеви мора бити најмање 100 mm већи од спољашњег пречника гасовода.


Крајеви заштитне цеви која се поставља на прелазу испод пута морају бити удаљени
минимално 1 m од линија које чине крајње тачке попречног профила јавног пута ван
насеља, мерено на спољну страну и минимално 3 m са обе стране од ивице крајње
коловозне траке.



Крајеви заштитне цеви која се поставља на прелазу испод градских саобраћајница морају
бити удаљени минимално 1 m од ивице крајње коловозне траке.



Крајеви заштитне цеви која се поставља на прелазу испод железничке пруге морају бити
удаљени минимално 5 m обе стране од оса крајњих колосека, односно 1 m од ножица
насипа.



Крајеви заштитне цеви морају бити херметички затворени.



Ради контролисања евентуалног пропуштања гаса у међупростор заштитне цеви и
гасовода на једном крају заштитне цеви мора да се угради одушна цев пречника најмање
50 mm.
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Минимално растојање одушне цеви мерено од линија које чине крајње тачке попречног
профила јавног пута ван насеља, на спољну страну мора бити најмање 5 m, односно
најмање 10 m од осе крајњег колосека железничке пруге.



Минимално растојање одушне цеви мерено од ивице крајње коловозне траке градских
саобраћајница, на спољну страну мора бити најмање 3 m. У случају ако је удаљеност
регулационе линије од ивице крајње коловозне траке градских саобраћајница мања од 3 m
одушна цев се поставља на регулациону линију али не ближе од 1 m.



Отвор одушне цеви мора бити постављен на висину од 2 m изнад површине тла и
заштићен од атмосферских утицаја.

9. Минимална хоризонтална растојања подземних гасовода од надземне електро мреже и
стубова далековода су:



Називни напон (kV)

При укрштању (m)

При паралелном
вођењу (m)

1 kV≥U

1

1

1kV<U≤20kV

2

2

20kV<U≤35kV

5

10

35kV<U

10

15

Минимално хоризонтално растојање се рачуна од темеља стуба далековода, при чему се
не сме угрозити стабилност стуба.

10. Мерно - регулационе станице (МРС) се по правилу смештају у засебне објекте или
металне ормане на посебним темељима.


Минимална хоризонтална растојања МРС, МС и РС од стамбених објеката и објеката у
којима стално или повремено борави већи број људи су:
МОР на улазу
Капацитет m3/h

До 160

МОР≤4bar(m)
Уз објекат (отвори
на објекту морају
бити ван зона
опасности)

4bar<МОР≤10bar(m)

10bar<МОР≤16ba
r(m)

3 m или уз објекат (на 5 m или уз објекат
зид или према зиду без (на зид или према
отвора)
зиду без отвора)
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Од 161 до 1500

3 m или уз објекат
(на зид или према
зиду без отвора)

5 m или уз објекат (на
зид или према зиду без
отвора)

8m

Од 1501 до 6000

5m

8m

10 m

Од 6001 до 25000

8m

10 m

12 m

Преко 25000

10 m

12 m

15 m

Подземне
станице

1m

2m

3m

Растојање се мери од темеља објекта до темеља МРС, МС, односно РС.
11. Минимална хоризонтална растојања МРС, МС и РС од осталих објеката су:
МОР на улазу
Објекат

МОР≤4bar(m) 4bar<МОР≤10bar(m)

10bar<МОР≤16b
ar(m)

Железничка или
трамвајска пруга

10 m

15 m

15 m

Коловз градских
саобраћајница

3m

5m

8m

Локални пут

3m

5m

8m

Државни пут

8m

8m

8m

Аутопут

15 m

15 m

15 m

Интерне саобраћајнице

3m

3m

3m

Јавна шеталишта

3m

5m

8m

Извори опасности
станице за снабдевање

10 m

12 m

15 m
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горивом превозних
средстава у друмском
саобраћају, мањих
пловила, мањих
привредних и спортских
ваздухоплова
Извори опасности
постројења и објеката за
складиштење запаљивих
и горивих течности и
запаљивих гасова

10 m

12 m

15 m

Трансформаторска
станица

10 m

12 m

15 m

Надземни електро водови

0 bar<МОР≤16 bar
1 kV≥U

Висина стуба +3 m*

1kV<U≤110kV

Висина стуба +3 m**

110kV<U≤220k
V

Висина стуба +3,75 m**

400kV<U

Висина стуба +5 m**

* Али не мање од 10 m.
** али не мање од 15 m. Ово растојање се може смањити на 8 m за водове код
којих је изолација вода механички и електрично појачана.



Минимално хоризонтално растојање МРС, МС и РС од железничких и трамвајских
пруга мери се од ближе шине, а растојање од јавних путева мери се од ивице коловоза.
 За зидане или монтажне објекте МРС, МС и РС минимално хоризонтално растојање се
мери од зида објекта.
 За објекте МРС, МС и РС постављене на отвореном простору, са или без
надстрешнице, растојање се мери од најближег потенцијалног места истицања гаса.
12 Простор на коме се подиже МРС мора бити ограђен мрежом или неком другом врстом
ограде. Ова удаљеност између ограде и спољних зидова МРС представља заштитну
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зону и мора бити минимално 3 m. Ограда мора бити висока најмање 2 m и мора да
обухвати зоне опасности.
13 Приликом извођења било каквих радова потребно је да се радни појас формира тако
да тешка возила не прелазе преко гасовода на местима где није заштићен.
14 Забрањено је изнад гасовода градити, као и постављати, привремене, трајне, покретне
и непокретне објекте.
15 У близини гасовода ископ вршити ручно. У случају оштећења гасовода, гасовод ће се
поправити о трошку инвеститора.
16 Евентуална измештања гасовода вршиће се о трошку инвеститора.
17 Евентуална раскопавања гасовода ради утврђивања чињеничног стања, не могу се
вршити без одобрења и присуства представника ЈП „Србијагас“. Најмање 3 дана пре
почетка радова на делу трасе који се води паралелно или укршта са гасоводом
обавезно је обавестити ЈП ''Србијагас''.

4.4. ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНА ИНФРАСТРУКТУРА
Минимално вертикално растојање (приликом укрштања инсталација) и минимално
хоризонтално растојање (приликом паралелног вођења инсталација), између трасе свих
наведених ТТ инсталација „Телеком-а“ и трасе свих других планираних подземних
инсталација
(водовода,
атмосферске
канализације,
фекалне
канализације,
електроенергетских каблова за напоне до 1кV, инсталације КДС-а, гасовода средњег и
ниског притиска), мора бити: 0,50m.
Минимално хоризонтално растојање између трасе ТТ инсталација „Телеком-а“ и ивице
шахти свих других планираних подземних инсталација (водовода, атмосферска
канализација, фекална канализација, електроенергетских каблова инсталације КДС-а,
гасовода, мора бити: 0,50m.
Преко трасе постојеђих подземних телекомуникационих објеката: оптичких ТТ каблова,
претплатничких ТТ каблова, кабловских наставака на оптичком и претплатничким ТТ
кабловима, није дозвољена изградња индустријских и стамбених објеката, путева и
елекотроенергетских постројења (трафо- станица...).
Минимална вертикална удаљеност (приликом укрштања инсталација) трасе планираних
високонапонских 20 кV електроенергетских каблова у односу на трасе постојеђих ТТ
инсталација, мора бити: 0,50м.
Уколико се прописано растојање не може одржати каблове на месту укрштања треба
поставити у заштитне цеви у дужини од око: 2,00м-3,00м, а вертикална удаљеност не сме
бити мања од: 0,30 м. Заштитне цеви за електроенергетске каблове треба да буде од добро
проводљивог материјала, а за ТТ каблове од лоше лроводљивог материјала.
Минимална хоризонтална удаљеност трасе планираних високонапонских 20 кV (за напоне
преко 1 кV) електроенергетских каблова (на деоници паралелног вођења ) у односу на трасе
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постојећих ТТ инсталација, мора бити: 1,00m.
Уколико се прописана удаљеност у односу на ТТ инстапације не може постићи, на тим
местима неопходно је 20 kV електроенергетски кабл поставити у гвоздене цеви, ВН 20 кV
електроенергетски кабл треба уземљити и то на свакој спојници деонице приближавања, с
тим да уземљивач мора да буде удаљен од ТТ инсталација најмање: 2,00 м.
На местима укрштања све планиране подземне инсталације, обавезно положити испод
наведених постојећих ТТ инсталација, а угао укрштања треба да буде што ближе 90
степени, али не сме бити мањи од 46 степени.
Уколико се у непосредној близини траса подземних ТТ каблова, планирају колски прилази,
коловози, индустријски путеви, паркинг простори, или неке друге површине са тврдим
застором, ивица истих мора бити на минимапном хоризонталном растојању у односу на
трасе ТТ инсталација од: 1,00м.
Приликом нивелације земљишта у току изградње било ког планираног тврдог застора
(асфалтног коловоза, тротоара, поплочаних површина...). све наведене телекомуникационе
инсталације, морају остати на већ датим положеним дубинама. Уколико планирани
коловози, колски прилази, паркинг простори или неке друге површине са тврдим застором
прекривају трасу наведених постојећих ТТ каблова, исти морају бити израђен од
решеткастих „МЕ-БА“ елемената да би се омогућио стални приступ ТТ кабловима, или се
на целој дужини ТТ кабла коју прекрива коловоз, колски прилаз, паркинг простор..., мора
планирати полагање празне заштитне ПВЦ цеви пречника 110 мм (поред трасе постојећег
кабла на дубини од око: 0,80m-1,00m). Дужина празних положених ПВЦ цеви мора бити
таква да излази са сваке стране коловоза, колског прилаза, паркинг простора или неке друге
површине са тврдим застором за око: 0,50m, и исте морају бити затворене са заштитним
чеповима са обе стране.
На месту наставка графички означеним са тачком: ПН(Р1), на спојном оптичком ТТ каблу,
је остављена резерва кабла, а наставак је прекривен песком, армирано- бетонским плочама
и прекривен земљом. Наставак је на лицу места обележен Т- стубићем плаве боје.
Око свих рачвастих кабловских наставака се налази резервни круг кабла у пречнику од око:
1,00m.
Наставак на оптичком ТТ каблу, рачвасти или прави кабловски наставци на
претплатничким ТТ кабловима морају остати видљиви, доступни и на минималном
хоризонталном одстојању од планираних коловоза, приступних путева, паркинг простора,
тротоара, или других подлога од тврдог застора и свих планираних подземних инсталација
од: 1,00m.
ИРО (стојећи изводно-разводни орман), ОДО-оптички дистрибутивни орман, изводни и
разводни ТТ стубови морају остати доступни и на минималном хоризонталном одстојању
од планираних коловоза, приступних путева, паркинг простора, тротоара, или других
подлога од тврдог застора, и свих планираних подземних инсталација од: 1,00m.
У случају да је хоризонтално растојање ИРО-а, (стојећег изводно-разводног ормана),
ОДО-стојећег оптичког дистрибутивног ормана у односу на планиране коловозе
приступне путеве, паркинг просторе, или друге тврде засторе мање од: 1,00m, исти морају
бити заштићен са обе стране са гвозденим стубићима.
Положај постојећег антенског стуба базне станице мобилне телефоније “Телеком Србија“,
БС“Ремонт“Сомбор, на предметном обухвату Плана, је означен на достављеној ситуацији
трасе у прилогу.
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Сва наведена постојећа телекомуникациона инфраструктура „Телеком-а“, је довољног
капацитета да се изврши прикључење на електронску комуникациону мрежу свих будућих
објеката обухваћено границом простора Плана намењеној радној зони и породичном
становању.
Постојећи објекат базне станице се задржава уколико je усклађен са свим важећим
законским прописима, уредбама и правилницима. Планиране објекте градити на безбедној
удаљености од базне станице у складу са законском регулативом за дату област.

5. ПРАВИЛА И УСЛОВИ УРЕЂЕЊА ЗЕЛЕНИХ ПОВРШИНА
Зеленило у простору обраде дели се на две категорије: зелене површине јавних намена и
зелене површине у оквиру радне зоне. Уређење зелених површина базира се првенствено на
поставци заштитне вегетације, као и декоративне вегетације уз неопходно коришћење
елемената партерне архитектуре.
Озелењавање ускладити са подземном и надземном инфраструктуром и техничким
нормативима за пројектовање зелених површина. У односу на инфраструктуру, дрвеће се
може садити на следећој удаљености од осовине цеви:
- водовода
1,5 m
- канализације
1,5 m
- електрокабла
2,0 m
- ЕК и кабловске мреже
1,5 m
- гасовода
1,5 m
- коловоза
2,5 m
- објекта
5,0 m
Приликом озелењавања:
 Избегавати примену инвазивних врста: Asclepais syriaca (циганско перје), Acer negundo
(јасенолисни јавор), Ailanthus glandulosa (кисело дрво), Amorpha fruticosa (багремац),
Celtis occidentalis (западни копривић), Eleagnus angustifolia (дафина), Fraxinus
pennsylvanica (пенсилвански длакави јасен), Gledichia trichantos (трновац), Lycium
halimifolium (жива ограда), Parthenocissus inserta (петолисни бршљан), Prunus serotina
(касна сремза), Reynouria syn. Fallopia japonica (јапанска фалопа), Robinia pseudoacacia
(багрем), Ulmus pumila (сибирски брест).
 Избегавати примену отровних и алергених врста.
 Забрањено је садити воћарске врсте.
Садни материјал који се користи при озелењавању простора треба да је квалитетан и да има
одговарајућу старост.
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5.1. ЗЕЛЕНЕ ПОВРШИНЕ ЈАВНИХ НАМЕНА
У категорију зелених површина јавних намена у простору обухвата спада улично зеленило и
парковски уређен сквер.
5.1.1. УЛИЧНО ЗЕЛЕНИЛО
Основна намена уличног зеленила је изоловање колског саобраћаја од пешачког, стварање
бољег микроклимата улице и побољшање естетског изгледа уличног коридора.
Улично зеленило у простору обраде односи се на озелењене површине између саобраћајних
површина – постојећих и планираних коловоза и пешачких стаза. Улично зеленило налази се
у регулацији улице Војислава Бакића, на делу катастарске парцеле број 10175, који се одваја
за намену уличног коридора.
Приликом формирања зелених површина у уличном коридору, потребно је обратити пажњу
на просторне могућности, то јест да улично зеленило не сме да омета нормално кретање
пешака, хендикепираних лица и саобраћаја.
Основу уличног зеленила чини травњак, а у зависности од присутних надземних и подземних
инсталација и профила улице, саде се стабла и шибље. Са обзиром на уску регулацију улице
Војислава Бакића и присутност подземних и надземних инсталација, препоручује се садња
шибља, нижег дрвећа и калемљених врста стабала која формирају мале крошње и чији
коренов систем не угрожава подземне инсталације.
Врсте дрвећа које су погодне за сађење у уским уличним профилима су:








Acer platanoides „Globosum“ (кугласти јавор)
Prunus fruticosa „Globosa“ (кугласта трешња)
Fraxinus excelsior „Nana“ (кугласти јасен)
Catalpa bignioides „Globosa“ (кугласта каталпа)
Betula pendula (жалосна бреза)
Fraxinus excelsior „Pendula“ (жалосни бели јасен)
Laburnum anagiroides (жута киша), и друге.

Шибље које се препоручује за сађење у уличном коридору је оно које добро подноси штетне
гасове. То су следеће врсте:







Spirea vanhouttei
Rosa rugosa
Tamarix tetrandrа
Hibiscus siriacus
Forsythia intermedia
Philadelphus coronarius
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Pyracantha coccinea
Spirea bumalda, и друге.

5.1.2. ПАРКОВСКИ УРЕЂЕН СКВЕР
На западном делу катастарске парцеле 10175 К.О. Сомбор 1 формира се јавна зелена
површина парковски уређен сквер. Простор већ функционише на тај начин, али му је
потребно додатно уређивање и озелењавање.
Парк треба да задовољи потребе за одмор, игру деце и рекреацију. Концепт хортикултурног
уређења парка обухвата декоративну обраду на делу парка за одмор, док је пејзажно уређење
адекватно за простор дечије игре и рекреације. Травњаци треба да буду отпорни на гажење у
делу за рекреацију и дечје игре. Парк је потребно уредити, формирати мрежу пешачких стаза,
платое, места за одмор и опремити га урбаним мобилијаром.
Доминантна функција захтева одређен садржај, уз поштовање расположивог капацитета
простора. Узевши у обзир могуће функције, Планом је дефинисан дозвољени могући садржај
парковски уређеног сквера:
 површине за комуникацију (стазе, платои, бициклистичке стазе по ободу…);
 отворени терени за рекреацију (дечија игралишта, отворени терени за активну и пасивну
рекреацију, теретане на отвореном…);
 мобилијар и опрема (клупе, столови, жардињере, корпе за отпатке, канделабри, опрема за
дечја игралишта, пешчаник, опрема за терене за рекреацију…)
Најмање 70% површина намењених парку треба да буде под зеленилом, а 30% од укупне
површине парка остали садржаји.
На предметном простору су засађена стабла пауловније и јавора.
Врсте дрвећа које су погодне за сађење су:
 коерлеутерија (Koelruteria paniculata);
 каталпа (Catalpa bignonioides);
 хиспида(Robinia hispida);
 јудино дрво (Cercis siliquastrum);
 албиција (Albizia julibrissin).
Препоручују се следеће врста шибља за сађење:
 лоницера (Lonicera sp.);
 јасмин (Jqasminum nudiflorum);
 суручица (Spiraea sp.);
 деуција (Deutzia sp.);
 бисерак (Symphoricarpos sp.).
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5.2. ЗЕЛЕНЕ ПОВРШИНЕ У ОКВИРУ РАДНЕ ЗОНЕ
Зелене површине у оквиру радне зоне обухватају заштитни појас зеленила и партерно
уређене зелене површине.
За потребе подизања заштитног појаса зеленила, неопходно је следеће:
 Ширина зеленог појаса треба да износи 5-20 m у зависности од суседних намена и
просторних могућности.
 Зелене површине повезати у целовит систем зеленила, уз обезбеђење разноврсности врста
и физиогномије, тј. спратовности дрвенасте вегетације;
 У саставу сађеног зеленила дати предност аутохтоним врстама, које су највише
прилагођене локалним педолошким и климатским условима:
o Стабла: јавор (Acer sp.), багрем (Robinia pseudoacacia);
o Шибље: форзиција (Forsythia) и спираеа (Spiraaea sp.).
Партерно уређене зелене површине предвиђене су на слободним површинама, око
планираних објеката, интерних саобраћајница и манипулативних површина. Формирање
зеленила око објеката првенствено подразумева формирање украсних средње високих и
ниских форми дрвећа и ливадског травњака. Композиција зеленила на овим површинама
мора бити једноставна и лака за одржавање.
Позиције стабала и шибља, односно њихова удаљеност од објеката, као и међусобни размак
биће одређене према законским одредбама, а у зависности од одабране врсте.
Зелене површине потребно је повезати у целовит систем зеленила, уз обезбеђење
разноврсности врста и физиогномије, тј. спратовности дрвенасте вегетације, и тиме смањити
негативне утицаје вештачких површина на еко-климу локалитета.

6. УСЛОВИ ЗАШТИТЕ ПРОСТОРА

6.1. МЕРЕ ЗАШТИТЕ ПРИРОДНИХ И КУЛТУРНИХ ДОБАРА
У обухвату плана нема заштићених подручја.
Очуване и планиране зелене површине је потребно повезати у целину.
Препоручене врсте су у складу са Конвенцијом о биолошкој разноврсности (Сл. лист СРЈ
Међународни уговори, бр. 11/2001).
Приликом озелењавања избегавати примену инвазивних врста: Asclepais syriaca (циганско
перје), Acer negundo (јасенолисни јавор), Ailanthus glandulosa (кисело дрво), Amorpha
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fruticosa (багремац), Celtis occidentalis (западни копривић), Eleagnus angustifolia (дафина),
Fraxinus pennsylvanica (пенсилвански длакави јасен), Gledichia trichantos (трновац), Lycium
halimifolium (жива ограда), Parthenocissus inserta (петолисни бршљан), Prunus serotina (касна
сремза), Reynouria syn. Fallopia japonica (јапанска фалопа), Robinia pseudoacacia (багрем),
Ulmus pumila (сибирски брест).
Пронађена геолошка и палеонтолошка документа (фосили, минерали, кристали и др.) која би
могла представљати заштићену природну вредност, налазач је дужан да пријави надлежном
Министарству у року од осам дана од дана проналаска, и предузме мере заштите од
уништења, оштећивања или крађе.
На предметној локацији нема археолошких налаза, али уколико се у току извођења
грађевинских и других радова наиђе на археолошко налазиште или археолошке предмете,
извођач радова је дужан да одмах, без одлагања прекине радове и о томе обавести
Покрајински завод за заштиту споменика културе и да предузме мере да се налази не униште
или не оштете и да се сачувају на месту и у положају у коме су откривени.
Ако постоји непосредна опасност оштећења археолошког налазишта или предмета, надлежни
Завод за заштиту споменика културе привремено ће обуставити радове док се на основу
Закона о културним добрима не утврди да ли је односна непокретност културно добро или
није.
6.2. МЕРЕ ЗАШТИТЕ ЖИВОТА И ЗДРАВЉА ЉУДИ
На предметном простору спроводиће се мере заштите и одбране од елементарних непогода.
Под елементарним непогодама које настају деловањем природних сила подразумевају се:
земљотреси, поплаве, нагомилавање леда на водотоцима, олујни ветрови, град, снежни
наноси, суша, одроњавање и клизање земљишта, поледице и сличне појаве које могу
угрозити животе становништва и нанети материјалне штете већег обима. Са елементарним
непогодама, уколико су већих размера, изједначују се и следеће катастрофе: експлозије,
пожари, епидемије, хемијска и радиоактивна загађења ваздуха, воде и намирница и сл.
На основу сеизмолошке карте, на предметној локацији је максимални интензитет очекиваног
земљотреса MSK скале, за повратни период од 500 година, VIII степена. На сеизмолошкој
карти публикованој 1987. године за повратне периоде 50, 100, 200, 500, 1000 и 10 000 година
која приказује очекивани максимални интензитет земљотреса, са вероватноћом појаве 63 %,
подручје Сомбора се на олеати за повратни период од 500 година налази у зони 8°
Меркалијеве скале. Мере заштите од земљотреса подразумевају адекватан избора локације за
изградњу објеката, поштовање ограничења која се односе на степен изграђености и
искоришћености земљишта, поштовање дозвољене спратности објеката, побољшање
квалитета стамбеног и грађевинског фонда у насељима уз већи степен опремљености
одговарајућом инфраструктуром, као и обавезну примену прописа о техничким нормативима
за изградњу објеката у сеизмичким подручјима код изградње нових односно реконструкције
постојећих објеката.
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Према вредностима годишње учесталости праваца ветрова може се закључити да највећу
учесталост јављања имају северни ветрови и северозападни ветар. Основне мере заштите од
јаког ветра су дендролошке мере, које су планиране као заштитни појасеви око насеља
одговарајуће ширине. Потребно је поштовати и грађевинско-техничке мере при
пројектовању, постављањем дуже стране објекта у правцу дувања ветра где је то могуће.
Услед града и леда може да дође до великих штета у пољопривреди, до уништавања усева,
воћа и винограда, до знатних оштећења стамбених објеката, што све може да доведе до
великих материјалних штета. За одбрану од града изграђене су противградне станице на
подручју Града Сомбора које се налазе у оквиру Система одбране од града Републичког
хидрометеоролошког завода са којих се током сезоне одбране од града испаљују
противградне ракете.
Oбавезе, мере и начини деловања, проглашавања и управљања у случају настанка
елементарне непогоде утврђене су Законом о ванредним ситуацијама.
У погледу мера заштите од пожара сходно Закону о заштити од пожара, потребно је, поред
услова прописаних посебним законом:
- да извориште снабдевања водом и капацитет водоводне мреже обезбеђују довољне
количине воде за гашење пожара;
- утврдити одговарајућу удаљеност између зона предвиђених за стамбене објекте и
објекте јавне намене и зона предвиђених за индустријске објекте и објекте специјалне
намене;
- обезбедити приступне путеве и пролазе за ватрогасна возила до објеката;
- одредити безбедносне појасеве између објеката којима се спречава ширење пожара;
- могућност евакуације и спасавања људи.
6.3. МЕРЕ ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
Ради очувања и унапређења квалитета животне средине, у складу са Законом о заштити
животне средине, реализацијa планских решења подразумева спречавање свих видова
загађења. Мере које ће се предузети за смањење или спречавање штетних утицаја на животну
средину обухватају мере предвиђене тим законом и другим прописима, нормативима и
стандардима, мере које ће се предузети за случај удеса, планове и техничка решења заштите
животне средине и примену услова добијених од надлежних органа и институција. У циљу
спречававања угрожавања животне средине потребно је oбезбедити мера заштите од буке у
складу са Законском регулативом.
Објекте градити у складу са наменом уз поштовање свих важећих прописа из области
заштите животне средине, заштите од пожара, санитарне заштите, безбедоносним и другим
прописаним условима и посебним условима у складу са специфичношћу објекта.
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Забрањено је упуштање непречишћених или делимично пречишћених отпадних вода у
крајњи реципијент. Након прикупљања зауљених отпадних амосферских вода системом
непропусних дренажних цеви и пречишћавања на сепаратору уља и масти, квалитет
пречишћеног ефлуента мора задовољавати прописане критеријуме за упуштање у
реципијент. Обезбедити могућност прикључења на канализациону инфраструктуру или
систем за индивидуално пречишћавање отпадних вода. Квалитет пречишћеног ефлуента
мора задовољавати критеријуме за упуштање у канализацију насеља, односно крајњи
реципијент у складу са правилима одвођења и пречишћавања отпадних вода, као и према
захтевима Уредбе о граничним вредностима емисије загађујућих материја у воде и роковима
за њихово достизање („Сл. гласник РС“, бр. 67/11, 48/12 и 1/16).
Обезбедити пречишћавање продуката емисије на свим местима потенцијалног ризика од
емисије честичних испарљивих и других загађујућих материја у спољашњу средину сагласно
Уредби о граничним вредностима емисија загађујућих материја у ваздух („Сл. гласник РС“,
бр 71/10 и 6/11). Правна лица и предузетници дужни су да примењују техничке мере у циљу
смањења емисије загађујућих материја уз складишних и других објеката, а у складу са
Законом о заштити ваздуха („Сл. гласник РС“, бр. 36/09 и 10/13). Обезбедити неопходне мере
заштите у фазама у којима постоји ризик од негативног дејства загађујућих материја (нпр.
фреон, емитован из уређаја за хлађење, спада у супстанце за које се мора вршити контрола)
Услов за изградњу укопаних складишта је да се њихово дно налази изнад коте максималног
нивоа подземне воде, уз примену грађевинско-техничких решења којим се обезбеђује
спречавање испуштања загађујућих материја у околни простор. Уколико се на предметном
простору планира подземно складиштење горива, обезбедити потпуну изолацију складишта
од околног земљипта постављањем двоструког плашта, а динамику контроле угрожавајућих
параметара у подземним водама планирати у складу са осетљивошћу подручја на загађивање.
Пиезометре поставити у складу са смером, висином и правцем кретања подземних вода.
Планиране су површине заштитног појаса зеленила где год су то просторне могућности
дозволиле, а посебно према породичном становању у блоку 29.
Неопходна је израда Студије о процени утицаја за пројекте на простору обраде који имају
значајан утицај на животну средину, у складу са важећом Законском регулативом.
Одлагање комуналног отпада мора бити у складу са важећим прописима.

7. МЕРЕ ЕНЕРГЕТСКЕ ЕФИКАСНОСТИ ИЗГРАДЊЕ
Основни циљ реформе енергетског система је успостављање квалитетно нових услова рада,
пословања и развоја производних енергетских сектора и сектора потрошње енергије, који ће
подстицајно деловати на привредни развој града и заштиту животне средине. Ради испуњења
наведених циљева односно сигурности и економичног снабдевања привреде и становништва
енергијом, потребно је:
 технолошка модернизација постојећих енергетских производних система;
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рационална употреба енергената и повећања енергетске ефикасности у секторима
производње и потрошње енергије;
улагања у изградњу нових енергетских објеката;
коришћење нових обновљивих извора енергије (биомаса, мале хидроелектране,
геотермална енергија, енергија ветра и сунчевог зрачења);
снижавање интензитета штетних емисија из сектора производње и потрошње енергије.

Ради повећања енергетске ефикасности, приликом пројектовања, изградње и касније
експлоатације објеката, као и приликом опремања енергетском инфраструктуром, потребно
је применити следеће мере:
 приликом пројектовања водити рачуна о облику, положају и повољној орјентацији
објеката;
 користити класичне и савремене термоизолационе материјале приликом изградње
објеката (полистирени, минералне вуне, полиуретани, комбиновани материјали, дрво,
трска и др.);
 у инсталацијама осветљења у објектима и у инсталацијама јавне и декоративне расвете
употребљавати енергетски ефикасна расветна тела;
 постављати соларне панеле (фотонапонске модуле и топлотне колекторе) као фасадне и
кровне или самостојеће елементе где техничке могућности то дозвољавају;
 размотрити могућност искоришћења геотермалне енергије бушењем бунара и употребом
топлотних пумпи за пренос енергије од извора до циљног простора ;
 код постојећих и нових објеката размотрити могућност уградње аутоматског система за
регулисање потрошње свих енергетских уређаја у објекту.
Објекти морају бити пројектовани, изграђени, коришћени и одржавани на начин којим се
обезбеђују прописана енергетска својства. Ова својства се утврђују издавањем сертификата о
енергетским својствима који чини саставни део техничке документације која се прилаже уз
захтев за издавање употребне дозволе.

8. ПОСЕБНИ УСЛОВИ КОЈИМА СЕ ПОВРШИНЕ И ОБЈЕКТИ ЈАВНЕ
НАМЕНЕ ЧИНЕ ПРИСТУПАЧНИМ ЛИЦИМА СА ПОСЕБНИМ
ПОТРЕБАМА
Површине јавне намене, објекти пословне намене морају се пројектовати и градити тако да
се особама са посебним потребама, деци и старим особама омогући приступ, кретање,
боравак и коришћење у складу са Правилником о техничким стандардима планирања,
пројектовања и изградње објеката, којима се осигурава несметано кретање и приступ особама
са инвалидитетом, деци и старим особама ("Службени гласник РС" број 22/15). Обавезни
елементи приступачности су:
- Елементи приступачности за савладавање висинских разлика;
- Елементи приступачности кретања и боравка у простору – објекти за јавно
Тел./фах: 025/515-0072, E-mail: info@prostorsombor.rs , Web: www.prostorsombor.rs

60

-

коришћење;
Елементи приступачности јавног саобраћаја.

У том смислу треба обезбедити следеће услове:
- Пешачке прилазе и прелазе извести са обореним ивичњацима да би се елиминисала
висинска разлика;
- Прилазе пословним објектима решити изградњом спољних или унутрашњих рампи за
кретање помоћних средстава инвалидних и лица са посебним потребама;
- У оквиру гаража и паркинга се морају резервисати и обележити места за управно
паркирање превозних средстава инвалида и лица са посебним потребама;
- Улични мобилијар чији типски елементи имају намену разграничавања јавне пешачке
површине од коловоза, бициклистичке стазе и/или паркиралишта, визуелно вођење
корисника, а може бити различитог облика и друге примарне намене;
- Маневарске површине потребне за кретање;
- Осветљење јавних површина и постављање одговарајуће саобраћајне сигнализације и
опреме.

9. МИНИМАЛНИ СТЕПЕН КОМУНАЛНЕ ОПРЕМЉЕНОСТИ
ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА
Пре издавања локацијске и грађевинске дозволе за изградњу објеката на Планом
дефинисаном подручју потребно је да сe обезбеди минимални степен комуналне
опремљености грађевинског земљишта. Основни услови за прикључење планираних објеката
на комуналну инфраструктуру су:
- приступ оформљеној јавној саобраћајној површини, односно интерној саобраћајници,
- могућност прикључења на водоводну мрежу,
- могућност прикључења на електроенергетску мрежу.
За сва прикључења на комуналну инфраструктуру неопходно је прибавити услове и
сагласности надлежних предузећа.
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ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА
Правила грађења примењују се за све зоне обухваћене овим планом. Основна намена
простора у обухвату Плана је радна зона.
Радна зона се дели у просторном и функционалном смислу на две зоне за које се прописују
различита правила грађења прилагођена конкретним условима на терену:
 Производна зона
 Непроизводна зона
Број
преломне
тачке
Г1
Г2
Г3
Г4
Г5
Г6
Г7

x

y

6587667.9901
6587637.5700
6587624.5000
6587621.9900
6587621.2200
6587618.2400
6587617.9801

5071728.3100
5071733.0401
5071659.3201
5071659.6200
5071647.7401
5071647.8501
5071642.5300

Табела бр. 7 Аналитичко-геодетски подаци (координате) за обележавање границе производне и непроизводне
зоне у радној зони

Распоред намена везује се за могућности и ограничења простора у обухвату Плана и његовог
окружења. Планирана је таква организација радне зоне којом се постиже заштита породичног
становања (које се налази ван обухвата Плана) од негативног утицаја производних процеса.
Између производне зоне и породичног становања планиране су две прелазне наменeнепроизводна зона и заштитни појас зеленила.
У складу са тим могу се уочити разлике између производне зоне која је удаљенија од
породичног становања и непроизводне зоне која се налази у непосредној близини зоне
породичног становања. Производна зона има наглашену намену производње, а у
непроизводној зони због близине објеката породичног становања ниje дoзвoљeнa прoизвoдњa
и планиране су намене које су еколошки повољније и пратеће су уз производњу.
У контактном појасу радне зоне са зоном породичног становања планиран је заштитни појас
зеленила да би се, поред визуелно-естетског и психолошког значаја и физички изоловала
зона породичног становања. Ширина овог појаса је различита и износи 5-20 m у зависности
од просторних могућности.
Радна зона представља грађевински комплекс који се састоји од међусобно повезаних

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

62

функционалних целина, односно катастарских парцела које имају различиту намену.
Катастарске парцеле се задржавају, с тим што је могуће услед будуће фазности изградње
постепено спајати парцеле, а могуће је и спајање свих поменутих катастарских парцела и
формирање једне грађевинске парцеле. У оквиру комплекса планиране су интерне
саобраћајнице које омогућавају приступ до свих садржаја у комплексу.
ФАЗНОСТ У РЕАЛИЗАЦИЈИ КОМПЛЕКСА
Реализација ће се одвијати у фазама према приоритетним потребама и финансијским
могућностима инвеститора. Све фазе морају бити пројектоване тако да се могу уклопити у
јединствену целину комплекса. При изради техничке документације, мора се водити рачуна о
усклађивању решења за све садржаје са специфичним условима који произилазе из фазне
реализације.
У првој фази је планирана изградња у производној зони – зона А у којој мора бити изграђен
минимум садржаја за несметано обављање основне функције производње. Извођење објеката
по фазама није ограничено овим ПДР-ом, односно није прецизно дефинисан број фаза
изградње нити садржаји појединачних фаза, већ се утврђивати потребама развоја делатности
на комплексу. Неопходно је да изградњу објеката у планираним фазама прати и изградња
потребних саобраћајних површина и инфраструктурних објеката и мреже која је неопходна
за функционисање објеката изграђених у одређеној фази.
ОГРАЂИВАЊЕ КОМПЛЕКСА
Комплекс се према регулацији може ограђивати транспарентном оградом или комбинацијом
зидане и транспарентне ограде максималне висине 2,0 m.
Транспарентна ограда се поставља на парапет висине максимално 0,3 m, а код комбинације
зидане и транспарентне ограде, зидани део ограде не може бити виши од 0,9 m.
Бочни и задњи део парцеле може да се ограђује транспарентном, комбинованом или зиданом
оградом до висине од максимално 2,0 m.
Дозвољено је преграђивање функционалних целина у оквиру комплекса уз услов да висина
те ограде не може бити већа од висине спољне ограде.
Ограда и стубови ограде постављају се тако да морају бити на катастарским парцелама
комплекса који се ограђује. Врата и капије не могу се отварати ван граница парцела која се
ограђују.
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1.ПРОИЗВОДНА ЗОНА
1.1.

ВРСТА И НАМЕНА ОБЈЕКАТА КОЈИ СЕ МОГУ ГРАДИТИ

У оквиру производне зоне дозвољена је изградња следећих објеката:
 Главни објекти: објекти за: производњу, складиштење, администрацију, услужне
делатности, сервисне услуге и пословање.





Пратећи објекти
o портирница или објекти за надзор.



Помоћни објекти
o гараже за путничка и теретна возила, бицикларници
o оставе,
o котларнице,
o ограде,
o бунари.

Објекти техничке инфраструктуре
o Саобраћајни објекти – интерне саобраћајнице, паркинзи, манипулативни платои и сл;
o Трансформаторске станице,
o Уређаје за пречишћавање отпадних вода и све објекте који служе технолошком
процесу,
o Објекти и водови остале инфраструктуре.

Дозвољена је изградња више главних објеката и више пратећих и помоћних објеката у
функцији главних објеката.
У оквиру посматраног простора није дозвољена изградња:
 објеката становања
 других објеката чија би основна намена била угрожена претежном наменом целине
(здравство, образовање, култура, угоститељство, спорт и рекреација и слично) осим
објеката који су намењени радницима.
Објекти треба да су позиционирани, функционално и просторно обједињени у складу са
технолошким потребама. Диспозиција свих објеката ће се дефинисати у Ситуацином приказу
у склопу Идејног решења због технолошке сложености функционасања самог процеса који
ће се одвијати унутар комплекса.
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1.2.УСЛОВИ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ ГРАЂЕВИНСКЕ
ДОЗВОЉЕНИ ИНДЕКС ЗАУЗЕТОСТИ

ПАРЦЕЛЕ

И

НАЈВЕЋИ

Производна зона - зона А се састоји од више међусобно повезаних катастарских
парцела:592/1, 593/1, 595 и 589/7 К.О. Сомбор 1, које представљају грађевински комплекс и
које се задржавају с тим што је могуће услед будуће фазности изградње постепено спајати
парцеле. Могуће је и спајање свих поменутих кат. парцела и формирање једне грађевинске
парцеле.
Грађевинска парцела (зона) намењена за грађење треба по правилу да има облик који
омогућава изградњу објеката у складу са Планом и да има директан приступ јавној
површини.
Највећи дозвољени индекс заузетости износи 70%. У максималан дозвољени индекс
заузетости улазе објекти и манипулативне површине – интерене саобраћајнице и платои
намењени кретању возила.
Слободне површине заузимају минимум 30%. Слободним површинама се сматрају површине
под зеленилом, површине под растер плочама и пешачке стазе.
Проценат учешћа зеленила износи минимум 20% од укупне површине. У проценат зеленила
улази и заштитни појас зеленила.
1.3.

ДОЗВОЉЕНА СПРАТНОСТ ИЛИ ВИСИНА ОБЈЕКАТА

Максимална спратност објеката:
 Административни објекти: П+2
 Производни, услужни, пословни и сервисни објекти: П+1
 Складишни, пратећи и помоћни објекти: П+0
Дозвољена је изградња и подземних етажа уколико нема сметњи геотехничке или
хидротехничке природе. У подземној етажи дозвољени су: магацини, гараже, оставе,
котларнице и сличне техничке просторије.
Дозвољена је изградња објеката са високим приземљем као и приземљем са галеријом.
Максимални надзидак таванске етаже је 0,6 m.
На кровним конструкцијама могу се постављати сунчани колектори, соларне ћелије и сл. који
се не урачунавају у висину објекта, али водећи рачуна о укупном обликовању објекта.
1.4. ПОЛОЖАЈ ОБЈЕКАТА У ОДНОСУ НА РЕГУЛАЦИЈУ И У ОДНОСУ НА
ГРАНИЦЕ ГРАЂЕВИНСКЕ ПАРЦЕЛЕ
Регулациона линија Коњовићеве улице и улице Војислава Бакића се задржава.
Положај објекта према регулацији дефинисан је грађевинскoм линијом која представља
линију до које је дозвољено да се објекат гради.
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Узевши у обзир концепцију плана и обавезу подизања заштитног појаса зеленила и,
удаљеност грађевинске линије од регулационе линије и границе суседних парцела је
различита и износи 4 - 30 m, како је приказано на графичком прилогу бр.5 „План саобраћајне
инфраструктуре са елементима регулације и нивелације”.
При изградњи портирница, регулациона и грађевинска линија могу да се поклопе.
Положај објеката треба да буде такав да омогући несметано повезивање интерних
саобраћајница између две суседне зоне. Минимално удаљење објеката од ивице коловоза
интерних саобраћајница у оквиру зоне ће се разрешавати пројектима и зависиће од
технологије која се буде примењивала у моменту привођења намени, као и од услова за
неометано обављање саобраћаја транспортним средствима намењеним врсти делатности у
оквиру конкретне зоне.
Планиране објекте градити на безбедној удаљености од базне станице у складу са законском
регулативом за дату област.

1.5.МЕЂУСОБНА УДАЉЕНОСТ ОБЈЕКАТА
Објекти у оквиру парцеле могу да се граде као слободностојећи објекти или објекти у низу.
Изградња објеката у низу, када међусобна удаљеност објеката износи 0,0 m, тј. ширину
дилатације, може се дозволити ако то захтева технолошки процес и ако су задовољени
услови противпожарне заштите.
Минимална међусобна удаљеност слободностојећих објеката је половина висине вишег
објекта, с тим да међусобна удаљеност не може бити мања од 5,0 m. Висина објекта је
растојање од нулте коте објекта (тачка пресека линије терена и вертикалне осе објекта) до
коте слемена (за објекте са косим кровом), односно до коте венца (за објекте са равним
кровом).
1.6. УСЛОВИ ЗА УТВРЂИВАЊЕ КОТЕ ПРИЗЕМЉА
Кота пода приземља планираних објеката утврђена је у односу на коту нивелете јавног или
приступног пута.
Кота пода приземља административних и пословних објеката мора бити минимално +0,10 m.
у односу на планирану нивелету.
Кота приземља производних, складишних, услужних, сервисних, пратећих и помоћних
објеката мора бити минимално +0,05 m у односу на планирану нивелету.
Максимална кота приземља је +1,50 m у односу на планирану нивелету.
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1.7. ПРАВИЛА ЗА АРХИТЕКТОНСКО ОБЛИКОВАЊЕ ОБЈЕКАТА
Објекти морају бити пројектовани за конкретну намену унутар комплекса, у складу са
важећим стандардима, нормативима и прописима. Објекте градити од материјала који
захтева технолошки поступак. Могућа је примена монтажних елемената и објеката.
Обликовање објеката треба да одликује модеран архитектонски израз, савремени материјали
и колорит прикладан амбијенту. Кровови могу бити равни или коси. Могуће је озелењавање
равног крова објекта која се екстензивно или интензивно одржава. Зеленило на крову не
улази у проценат зеленила на парцели.
1.8.УСЛОВИ ЗА ОБНОВУ И РЕКОНСТРУКЦИЈУ ОБЈЕКАТА
Објекти се могу реконструисати и дограђивати у циљу постизања сигурности и стабилности
објекта, реконструкције постојећих инсталација и побољшања услова коришћења до
максималних параметара прописаних овим Планом.

1.9.УСЛОВИ ЗА УРЕЂЕЊЕ ЗЕЛЕНИХ И СЛОБОДНИХ ПОВРШИНА
Слободним површинама се сматрају површине под зеленилом, површине под растер плочама
и пешачке стазе. Слободне површине заузимају минимум 30%.
У проценат зеленила улазе заштитни појас зеленила и партерно уређене зелене површине у
оквиру предметне намене. Проценат озелењавања треба да буде минимум 20 % од укупне
површине.
Ради максимално могућег смањења негативног утицаја планираних активности на породично
становање од значаја је подизање вишеспратног заштитног зеленила ободним делом
комплекса према околним садржајима где дозволе просторне могућности. Ширина заштитног
појаса зеленила је различита и износи 5-10 m и приказан је на на графичком прилогу бр.5
„План саобраћајне инфраструктуре са елементима регулације и нивелације”. Заштитно
зеленило треба бити формирано у више редова, са сменом висине биљака (шибље и стабла).
Позиције стабала и шибља, односно њихова удаљеност од објеката, као и међусобни размак
биће одређене према законским одредбама, а у зависности од одабране врсте.
Партерно уређене зелене површине предвиђене су на свим слободним површинама, око
планираних објеката, интерних саобраћајница и манипулативних површина. Ово зеленило за
разлику од заштитног појаса зеленила има пасивну улогу. Његова основна улога је естетска, а
онда санитарно-хигијенска. Формирање зеленила око објеката првенствено подразумева
формирање украсних средње високих и ниских форми дрвећа и ливадског травњака.
Композиција зеленила на овим површинама мора бити једноставна и лака за одржавање.
Потребно је предвидети, бетонирати и уредити места за одлагање комуналног отпада. За
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смештај контејнера потребно је осигурати посебан простор на скровитом, ограђеном месту,
приступачном возилу за одвожење отпада, са чврстом подлогом приступне саобраћајнице,
пожељно ограђеном и оивиченом зеленилом и да буду ван главних токова кретања. Одлагање
других врста отпада потребно је уредити у складу са законским прописима, зависно од врсте
отпада.
1.10.ПРИСТУП ПАРЦЕЛИ И ПАРКИРАЊЕ ВОЗИЛА
За грађевински комплекс – радну зону морају се обезбедити колски и пешачки прилази са
јавног пута. Из Коњовићеве улице су дозвољена два колска прилаза и додатни
противпожарни прилаз из улице Војислава Бакића минималне ширине 4,0 m, максималне 7,5
m са најмањим унутрашњим радијусом кривине 7,0 m.
Паркинг простор за путничка и теретна возила за сопствене потребе у оквиру грађевинског
комплекса мора бити обезбеђен под следећим условима:
 Једно паркинг место или гаража за путничко возило на 70,0 m2 корисног простора
административних објеката и трговина.
 Једно паркинг место или гаража за путничко возило на 200,0 m2 корисног простора
складишта, производних, сервисних и услужних објеката или број паркинг места за
половину броја запослених у првој смени.
 превозна средства, радне машине и доставна возила која су неопходна у процесу рада,
паркирати у границама комплекса уз поштовање норми организације и уређења парцеле,
 потребно је обезбедити најмање једно место за паркирање тешко покретних и
непокретних лица.
 уколико се радна зона сагледава као јединствена целина потребан број паркинг места
могуће је распоредити у било ком делу зоне.
Паркинг за бицикле организовати унутар парцеле. Потребно је обезбедити довољну
површину за смештај бицикала једнак броју трећине запослених у првој смени.
1.11.УСЛОВИ ЗА ПРИКЉУЧЕЊЕ ОБЈЕКТА НА МРЕЖУ ИНФРАСТРУКТУРЕ
Техничке услове и начин прикључивања објеката на комуналну и осталу инфраструктуру
одређује надлежно предузеће у складу са важећим законима и прописима из те области, а на
основу правила дефинисаних овим Планом у поглављу 4. Урбанистички и други услови за
уређење и изградњу инфраструктуре.
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2.НЕПРОИЗВОДНА ЗОНА
2.1.ВРСТА И НАМЕНА ОБЈЕКАТА КОЈИ СЕ МОГУ ГРАДИТИ
У оквиру непроизводне зоне дозвољена је изградња следећих објеката:
 Главни објекти: објекти за складиштење, администрацију, услужне делатности,
сервисне услуге и пословање.





Пратећи објекти
o портирница или објекти за надзор.



Помоћни објекти
o гараже за путничка и теретна возила, бицикларници
o оставе,
o котларнице,
o ограде,
o бунари.

Објекти техничке инфраструктуре
o Саобраћајни објекти – интерне саобраћајнице, паркинзи, манипулативни платои и сл;
o Трансформаторске станице,
o Уређаје за пречишћавање отпадних вода и све објекте који служе технолошком
процесу,
o Објекти и водови остале инфраструктуре.

Дозвољена је изградња више главних објеката и више пратећих и помоћних објеката у
функцији главних објеката.
У оквиру посматраног простора није дозвољена изградња:
 објеката становања
 других објеката чија би основна намена била угрожена претежном наменом целине
(здравство, образовање, култура, угоститељство, спорт и рекреација и слично) осим
објеката који су намењени радницима.
Објекти треба да су позиционирани, функционално и просторно обједињени у складу са
технолошким потребама. Диспозиција свих објеката ће се дефинисати у Ситуацином приказу
у склопу Идејног решења због технолошке сложености функционасања самог процеса који
ће се одвијати унутар комплекса.

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

69

2.2.УСЛОВИ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ ГРАЂЕВИНСКЕ
ДОЗВОЉЕНИ ИНДЕКС ЗАУЗЕТОСТИ

ПАРЦЕЛЕ

И

НАЈВЕЋИ

Непроизводна зона се састоји од више међусобно повезаних катастарских парцела: 593/2,
597/2, 603/2, 605/1, 605/2 К.О. Сомбор 1, које представљају грађевински комплекс и које се
задржавају с тим што је могуће услед будуће фазности изградње постепено спајати парцеле.
Могуће је и спајање свих поменутих кат. парцела и формирање једне грађевинске парцеле.
Грађевинска парцела (зона) намењена за грађење треба по правилу да има облик који
омогућава изградњу објеката у складу са Планом и да има приступ јавној површини преко
интерне саобраћајнице.
Највећи дозвољени индекс заузетости износи 70%. У максималан дозвољени индекс
заузетости улазе објекти и манипулативне површине – интерене саобраћајнице и платои
намењени кретању возила.
Слободне површине заузимају минимум 30%. Слободним површинама се сматрају површине
под зеленилом, површине под растер плочама и пешачке стазе.
Проценат учешћа зеленила износи минимум 20% од укупне површине. У проценат зеленила
улази и заштитни појас зеленила.
2.3.ДОЗВОЉЕНА СПРАТНОСТ ИЛИ ВИСИНА ОБЈЕКАТА
Максимална спратност објеката:
 Административни објекти: П+2
 Услужни, пословни и сервисни објекти: П+1
 Складишни, пратећи и помоћни објекти: П+0
Дозвољена је изградња и подземних етажа уколико нема сметњи геотехничке или
хидротехничке природе. У подземној етажи дозвољени су: магацини, гараже, оставе,
котларнице и сличне техничке просторије.
Дозвољена је изградња објеката са високим приземљем као и приземљем са галеријом.
Максимални надзидак таванске етаже је 0,6 m.
На кровним конструкцијама могу се постављати сунчани колектори, соларне ћелије и сл. који
се не урачунавају у висину објекта, али водећи рачуна о укупном обликовању објекта.
2.4.ПОЛОЖАЈ ОБЈЕКАТА У ОДНОСУ НА РЕГУЛАЦИЈУ И У ОДНОСУ НА
ГРАНИЦЕ ГРАЂЕВИНСКЕ ПАРЦЕЛЕ
Положај објекта дефинисан је грађевинскoм линијом која представља линију до које је
дозвољено да се објекат гради.
Узевши у обзир концепцију плана и обавезу подизања заштитног појаса зеленила, удаљеност
грађевинске линије од границе суседних парцела је различита и износи 6-21m како је
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приказано на графичком прилогу бр.5 „План саобраћајне и остале инфраструктуре са
елементима регулације и нивелације”.
Положај објеката треба да буде такав да омогући несметано повезивање интерних
саобраћајница између две суседне зоне. Минимално удаљење објеката од ивице коловоза
интерних саобраћајница у оквиру зоне ће се разрешавати пројектима и зависиће од
технологије која се буде примењивала у моменту привођења намени, као и од услова за
неометано обављање саобраћаја транспортним средствима намењеним врсти делатности у
оквиру конкретне зоне.
2.5.МЕЂУСОБНА УДАЉЕНОСТ ОБЈЕКАТА
Објекти у оквиру парцеле могу да се граде као слободностојећи објекти или објекти у низу.
Изградња објеката у низу, када међусобна удаљеност објеката износи 0,0 m, тј. ширину
дилатације, може се дозволити ако то захтева технолошки процес и ако су задовољени
услови противпожарне заштите.
Минимална међусобна удаљеност слободностојећих објеката је половина висине вишег
објекта, с тим да међусобна удаљеност не може бити мања од 5,0 m. Висина објекта је
растојање од нулте коте објекта (тачка пресека линије терена и вертикалне осе објекта) до
коте слемена (за објекте са косим кровом), односно до коте венца (за објекте са равним
кровом).
2.6.УСЛОВИ ЗА УТВРЂИВАЊЕ КОТЕ ПРИЗЕМЉА
Кота пода приземља планираних објеката утврђена је у односу на коту нивелете јавног или
приступног пута.
Кота пода приземља административних и пословних објеката мора бити минимално +0,10 m.
у односу на планирану нивелету.
Кота приземља складишних, услужних, сервисних, пратећих и помоћних објеката мора бити
минимално +0,05 m у односу на планирану нивелету.
Максимална кота приземља је +1,50 m у односу на планирану нивелету.
2.7.ПРАВИЛА ЗА АРХИТЕКТОНСКО ОБЛИКОВАЊЕ ОБЈЕКАТА
Објекти морају бити пројектовани за конкретну намену унутар комплекса, у складу са
важећим стандардима, нормативима и прописима. Објекте градити од материјала који
захтева технолошки поступак. Могућа је примена монтажних елемената и објеката.
Обликовање објеката треба да одликује модеран архитектонски израз, савремени материјали
и колорит прикладан амбијенту. Кровови могу бити равни или коси. Могуће је озелењавање
равног крова објекта која се екстензивно или интензивно одржава. Зеленило на крову не
улази у проценат зеленила на парцели.
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2.8.УСЛОВИ ЗА ОБНОВУ И РЕКОНСТРУКЦИЈУ ОБЈЕКАТА
Објекти се могу реконструисати и дограђивати у циљу постизања сигурности и стабилности
објекта, реконструкције постојећих инсталација и побољшања услова коришћења до
максималних параметара прописаних овим Планом.
2.9.УСЛОВИ ЗА УРЕЂЕЊЕ ЗЕЛЕНИХ И СЛОБОДНИХ ПОВРШИНА
Слободним површинама се сматрају површине под зеленилом, површине под растер плочама
и пешачке стазе. Слободне површине заузимају минимум 30%.
У проценат зеленила улазе заштитни појас зеленила и партерно уређене зелене површине у
оквиру предметне намене. Проценат озелењавања треба да буде минимум 20 % од укупне
површине.
Ради максимално могућег смањења негативног утицаја планираних активности на породично
становање од значаја је подизање вишеспратног заштитног зеленила ободним делом
комплекса према околним садржајима где дозволе просторне могућности. Ширина заштитног
појаса зеленила је различита и износи 5-20 m и приказан је на графичком прилогу бр.5 „План
саобраћајне инфраструктуре са елементима регулације и нивелације”. Заштитно зеленило
треба бити формирано у више редова, са сменом висине биљака (шибље и стабла). Позиције
стабала и шибља, односно њихова удаљеност од објеката, као и међусобни размак биће
одређене према законским одредбама, а у зависности од одабране врсте.
Партерно уређене зелене површине предвиђене су на свим слободним површинама, око
планираних објеката, интерних саобраћајница и манипулативних површина. Ово зеленило за
разлику од заштитног појаса зеленила има пасивну улогу. Његова основна улога је естетска, а
онда санитарно-хигијенска. Формирање зеленила око објеката првенствено подразумева
формирање украсних средње високих и ниских форми дрвећа и ливадског травњака.
Композиција зеленила на овим површинама мора бити једноставна и лака за одржавање.
Потребно је предвидети, бетонирати и уредити места за одлагање комуналног отпада. За
смештај контејнера потребно је осигурати посебан простор на скровитом, ограђеном месту,
приступачном возилу за одвожење отпада, са чврстом подлогом приступне саобраћајнице,
пожељно ограђеном и оивиченом зеленилом и да буду ван главних токова кретања. Одлагање
других врста отпада потребно је уредити у складу са законским прописима, зависно од врсте
отпада.
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2.10.ПРИСТУП ПАРЦЕЛИ И ПАРКИРАЊЕ ВОЗИЛА
У оквиру предметне намене планиране су интерне саобраћајнице које омогућавају приступ
до свих садржаја и манипулативне површине које обухватају и паркинге, гараже за возила,
постројења и опрему.
Паркинг простор за путничка и теретна возила за сопствене потребе у оквиру грађевинског
комплекса мора бити обезбеђен под следећим условима:


Једно паркинг место или гаража за путничко возило на 70,0 m2 корисног простора
административних објеката и трговина.
 Једно паркинг место или гаража за путничко возило на 200,0 m2 корисног простора
складишта, сервисних и услужних објеката или број паркинг места за половину броја
запослених у првој смени.
 превозна средства, радне машине и доставна возила која су неопходна у процесу рада,
паркирати у границама комплекса уз поштовање норми организације и уређења парцеле,
 потребно је обезбедити најмање једно место за паркирање тешко покретних и
непокретних лица.
 уколико се радна зона сагледава као јединствена целина потребан број паркинг места
могуће је распоредити у било ком делу зоне.
Паркинг за бицикле организовати унутар парцеле. Потребно је обезбедити довољну
површину за смештај бицикала једнак броју трећине запослених у првој смени.
2.11.УСЛОВИ ЗА ПРИКЉУЧЕЊЕ ОБЈЕКТА НА МРЕЖУ ИНФРАСТРУКТУРЕ
Техничке услове и начин прикључивања објеката на комуналну и осталу инфраструктуру
одређује надлежно предузеће у складу са важећим законима и прописима из те области, а на
основу правила дефинисаних овим Планом у поглављу 4. Урбанистички и други услови за
уређење и изградњу инфраструктуре.

3.ОЧЕКИВАНИ ЕФЕКТИ ПЛАНИРАЊА У ПОГЛЕДУ УНАПРЕЂЕЊА
КОРИШЋЕЊА ПРОСТОРА
Очекивани ефекети планирања у погледу унапређења коришћења простора који ће се
постићи овим Планом су:
 Проширивање обима производно – пословно – услужно – складишних намена
омогућава се изградња нових објеката, те постизање унапређења рада и повећање
капацитета радне зоне у обухвату;
 Утврђивањем нових правила грађења и уређења, прилагођавањем урбанистичких
параметара, постиже се боља функционалност и економска исплативост;
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Повећањем капацитета и унапређивањем постојеће саобраћајне инфраструктуре у
обухвату, постиже се боља функционалност простора обраде;
Уређивањем јавних зелених површина и озелењавањем радне зоне, садњом заштитног
зеленила, чува се здраво и пријатно окружење и штити животна средина.

4.СПРОВОЂЕЊЕ ПЛАНА
Етапе реализације планa
Реализација планираних садржаја може бити фазна, по зонама које обухватају одређен број
(једна или више) процесних (технолошких) целина.
Остали елементи за спровођење плана
Овај План представља основ за извршење потребних радњи до грађевинске дозволе, а у
складу са Законом о планирању и изградњи.
Након усвајања Плана од стране Скупштине Града, План детаљне регулације ће се
спроводити кроз поступак:
- издавања информација о локацији и локацијских услова за грађевинске парцеле за
потребе изградње на парцелама према условима датим у Плану;
- парцелације и препарцелације грађевинских парцела у циљу издвајања грађевинског
земљишта намењеног за површине и објекте јавне намене, као и формирања
грађевинских парцела према утврђеној намени и условима датим у Плану, а у складу
са Законом о планирању и изградњи;
- изузимања планираног грађевинског земљишта за јавну намену из поседа корисника
тог земљишта и његово одређивање за површину јавне намене, на основу Пројеката
парцелације и препарцелације.
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ГРАФИЧКИ ДЕО
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