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1.  Извод из регистрације предузећа 
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2.  Лиценца одговорног урбанисте  
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3.  Правна основа за израду Плана детаљне регулације је садржана у: 

 

 Закону о планирању и изградњи („Сл. гласник РС“ бр.72/09, 81/09- исправка, 

64/10-УС, 24/11, 121/2012, 42/2013-УС, 50/2013-УС, 98/2013-УС, 132/2014, 145/2014 и 83/2018)  

члан 27, став 1: 

  „ План детаљне регулације се доноси за делове насељеног места, уређење неформалних 

насеља, зоне урбане обнове, инфраструктурне коридоре и објекте и подручја за које је обавеза 

његове израде одређена претходно донетим планским документом“. 

 

 Одлуци о изради Плана детаљне регулације  јужне главне примарне градске 

саобраћајнице („Сл. лист Града Сомбора“ број 8/2018 од 07.05.2018.). 
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 Oпшти услoви за изградњу и урeђeњe планираног прoстoра ћe сe oстварити  примeнoм 

oдрeдби низа Закoна и правилника:  

 Закoна o планирању и изградњи („Сл. гласник РС“ бр.72/09, 81/09- исправка, 64/10-УС, 

24/11, 121/2012, 42/2013-УС, 50/2013-УС, 98/2013-УС, 132/2014, 145/2014 и 83/2018)   

 Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и 

урбанистичког планирања („Сл.гласник РС“ бр. 64/15)  

 Закoна о путeвима („Сл. гласник РС“ бр. 41/18 и  95/18 – др. закон)   

 Закона о безбедности саобраћаја на путевима ("Сл. гласник РС", бр. 41/2009, 53/2010, 

101/2011, 32/2013 - одлука УС, 55/2014, 96/2015 - др. закон, 9/2016 - одлука УС, 24/2018, 

41/2018, 41/2018 - др. закон и 87/2018) 

 Правилника о условима које са аспекта безбедности саобраћаја морају да испуњавају 

путни објекти и други елементи јавног пута ("Сл.гласник РС", бр. 50/2011) 

 Уредбе о категоризацији државних путева („Сл. гласник РС“ број 105/2013, 119/2013, 

93/15) и 

 Референтног система мреже државних путева РС, новембар 2017 

 Закoна o заштити живoтнe срeдинe ("Сл. гласник РС", бр. 135/2004, 36/2009, 36/2009 - 

др. закон, 72/2009 - др. закон, 43/2011 - одлука УС, 14/2016, 76/2018, 95/2018 - др. закон 

и 95/2018 - др. закон) 

 Закона о заштити природе  ("Сл. гласник РС", бр. 36/2009, 88/2010, 91/2010 - испр., 

14/2016 и 95/2018 - др. закон) 

 Закона о заштити ваздуха ("Сл. гласник РС", бр. 36/2009 и 10/2013) 

 Правилника о изградњи станица за снабдевање горивом моторних возила и о 

ускладиштавању и претакању горива (СФРЈ 27/1971-491, 29/1971-581 (исправка), РС 

108/2013-40) 

 „Правилника о условима за несметану и безбедну дистрибуцију природног гаса 

гасоводима притиска до 16 бар“ („Сл. гласник РС“, бр. 86/2015) 

 Закона о санитарном надзору („Сл. гласник РС“ бр. 125/04) 

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

санитарном надзору („Сл. гласник РС“ бр. 47/2006) 

 Правилника о хигијенско-техничким и санитарним условима откупних станица и 

откупних места за куповину пољопривредних производа („Сл. гласник РС “ бр 26/86) 

 Закона о водама ("Сл. гласник РС", бр. 30/2010, 93/2012, 101/2016, 95/2018 и 95/2018 - 

др. закон) 

 Правилником о начину одређивања и одржавања зона санитарне заштите изворишта 

водоснабдевања („Сл. гласник РС “ бр 92/08) 

 Закона о електронским комуникацијама ("Сл. гласник РС", бр. 44/2010, 60/2013 - одлука 

УС, 62/2014 и 95/2018 - др. закон) 

 Правилника о захтевима за утврђивање заштитног појаса за електронске комуникационе 

мреже и припадајућих средстава, радио коридора и заштитне зоне и начину извођења 

радова приликом изградње објеката („Сл. гласник РС “ бр. 16/12) 

 Правилником о техничким и другим захтевима при изградњи пратеће инфраструктуре 

потребне за постављање електронских комуникационих мрежа, припадајућих средстава 

javascript:void(0)
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и електронске комуникационе опреме приликом изградње пословних и стамбених 

објеката („Сл. гласник РС“ бр. 123/12) 

 Закона о енергетици ("Сл. гласник РС", бр. 145/2014 и 95/2018 - др. закон) 

 Законом о цевоводном транспорту  гасовитих и течних угљоводоника („Сл. лист РС “ 

бр.104/09) 

 Правилник о техничким условима за несметан и безбедан транспорт нафтоводима и 

продуктоводима („Сл. лист РС “ бр. 37/13) 

 Правилника о ближим саобраћајно- техничким и другим условима за изградњу, 

одржавање и експлоатацију аутобуских станица и аутобуских стајалишта ("Сл. гласник 

РС", бр. 20/96, 18/2004, 56/2005 и 11/2006) 

 Закoна o прoцeни утицаjа на живoтну срeдину („Сл.гласник РС“ бр.135/04 и 36/09)        

 Закoна o стратeшкoj прoцeни утицаjа на живoтну срeдину  

(„Сл.гласник РС“ бр. 135/04, 88/10)                                                               

 Закoна o културним дoбрима („Сл. гласник РС “ бр. 71/94, 52/11- др. закон и 99/2011 - 

др. закон)        

 Правилника о садржини и обрасцу захтева за издавање водних аката и садржини 

мишљења у поступку издавања водних услова ( „Сл. гласник РС“ бр. 72/2017, 44/2018 - 

др. закон) 

 Закoна o пoљoприврeднoм зeмљишту ("Сл. гласник РС", бр. 62/2006, 65/2008 - др. закон, 

41/2009, 112/2015, 80/2017 и 95/2018 - др. закон) 

 Закoна o жeлeзници ("Сл. гласник РС ", бр. 41/18) 

 Закона о безбедности и интероперабилности железнице ("Сл. гласник РС", бр. 104/2013, 

66/2015 - др. закон, 92/2015, 113/2017 - др. закон и 41/2018 - др. закон) 

 Правилника о пројектовању реконструкције и изградње одређених елемената 

железничке инфраструктуре појединих магистралних железничких пруга ( " Сл. гласник 

РС ", бр. 100/2012) 

 Правилника о начину укрштања железничке пруге и пута, пешачке или бициклистичке 

стазе, месту на којем се може извести укрштање и мерама за осигурање безбедног 

саобраћаја („ Сл. гласник РС“ бр. 89/16) 

 Уредбе о категоризацији железничких пруга ("Сл. гласник РС", бр. 115/2013) 

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

и 101/2016) 

 Закона о интегрисаном спречавању и контроли загађивања животне средине 

(„Сл.гласник РС “ бр. 135/04 и 25/2015) 

 Закона о заштити од буке у животној средини („Сл. гласник РС “ бр. 36/09, 88/10) 

 Законом о заштити од пожара ( „ Сл. гласник РС “ бр. 111/09, 20/2015, 87/2018, 87/2018-

др.закони) 
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4.    Планску основу за израду Плана представљају: 

 

4.1.  Генерални план Града Сомбора 2007-2027 („Сл. лист града Сомбора“  бр. 

5/2007): 

… Планирани  концепт  саобраћајног  система  у  оквиру  простора  захвата  

Генералног плана града Сомбора  је  усклађен са  плановима вишег реда, што се нарочито 

односи  на измештање транзитног саобраћаја   из централне зоне насеља, градске 

територије, изван насеља. … Планом се предвиђа изградња коридора градске обилазнице 

магистралних и регионалних путева- државних путева I и II реда.Концепт изградње 

предметног коридора је дефинисан у духу саобраћајне студије града Сомбора и у складу је са 

захтевима Републичке дирекције за путеве- ЈП Путеви Србије. 

 

 

 

Графички извод из ГП Града Сомбора- 

карта Плана намене површина и саобраћајне инфраструктуре 
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4.2. Планови генералне и детаљне регулације града Сомбора: 

 

 ПГР на простору индустријске зоне у Сомбору, блокови 102, 103,114, 115 и 127-

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

 Измене и допуне ПГР на простору индустријске зоне у Сомбору- ПГР 05  

( „Службени лист Града Сомбора“ 02/2018) 

 ПДР дела блока 81 у Сомбору ( „Службени лист Града Сомбора“ 12/2012) 

 ПДР блокова 76 и 77 у Сомбору ( „Службени лист Града Сомбора“ 02/2014) 

 Измене и допуне ПДР блокова 76 и 77 у Сомбору ( „Службени лист Града 

Сомбора“ 03/2015) 

 ПДР дела блокова 82 и 104 и дела трасе примарне градске саобраћајнице између 

Стапарског и Апатинског пута у Сомбору ( „Службени лист Града Сомбора“ 

02/2008) 

 

5. Описи: 

 

  5.1.  Обухват плана  

 

 Обухват плана се  налази на парцелама у оквиру граница грађевинског подручја Града 

Сомбора, у к.о. СО1 и СО2 и износи око 42 ха у оквиру којих се налази 78 парцела.  Обухват је 

дефинисан по границама парцела (осим тамо где пресеца парцеле канала или пута): 

Граница обухвата плана почиње у тачки 1 која је у четворомеђи парцела бр. 10316/1, 

10253, 9331 и 9332/1, прати северну међу парц.бр. 10316/1, затим пресеца парц. 10253 (пут) у 

правцу јужне међне линије парц.10313/1 (канал 450), до тачке 2 која је у правцу западне међне 

линије парц. 9327/1. 

Од тачке 2 граница се ломи у правцу севера до најјужније тачке парц.бр. 9327/1 у којој 

је тачка 3. 

Од тачке 3 граница се ломи североисточно пратећи јужну међу парц.бр. 9327/1, 9327/2, 

7955/1 до тачке 4 која је у ломној тачки скретања канала 450 (парц. бр. 10313/1) према 

североистоку. 

Од тачке 4 граница се ломи према југоистоку пресецајући парц. 10313/1 (канал 450) 

према тромеђи парцела 10313/1, 7937/2 и 10239/1 у којој је тачка 5. 

Од тачке 5 граница прати  југоисточну међу парц. 7937/2 до тромеђе парц.бр. 7937/2, 

7938/5 и 7934/2 у којој је тачка 6. 

Од тачке 6 граница се ломи до југоисточне тачке парц. бр. 7937/1, где је тачка 7. 

Од тачке 7 граница скреће ка североистоку до најјужније тачке парц.бр. 7938/6 у којој 

је тачка 8. 

Затим се граница ломи у правцу северозапада до тачке 9 која је у најзападнијој тачки 

парц.бр.7938/6. 

Од тачке 9 граница прати  југоисточну међу парц. 7938/4, 7938/3 и 10199 до најјужније 

тачке парц.бр. 7925/2 у којој је тачка 10. 

Од тачке 10 граница ломи у правцу северозапада до тромеђе парц.бр. 7925/4, 7925/2 и 

10199 у којој је тачка 11. 

Од тачке 11 граница прати  југоисточну међу парц. 7925/4 до тромеђе парц.бр. 7925/3, 

7926/2 и 7926/4 где  је тачка 12. 

Од тачке 12 граница се благо ломи према североистоку до тромеђе парц.бр. 7927/7, 
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7927/1 и 10117/1 у којој је тачка 13. 

Од тачке 13 граница се ломи ка југоистоку пратећи североисточну међу парц.бр. 7927/1 

до ломне тачке у којој је тачка 14, која је од тачке 13 удаљена 38м. 

Од тачке 14 граница под правим углом пресеца парц. бр. 10117/1 (жел.пруга) и долази 

до западне међне линије парц.бр. 22014/1, где је тачка 15. 

Од тачке 15 граница се ломи северозападно до тачке 16 која је у тромеђи парц.бр. 

22014/1, 10117/1 и 28184. 

Од тачке 16 граница се ломи ка југоистоку до тачке 17 која је удаљена 26м од тачке 16 

и налази се у правцу међне линије између парц.бр. 21980 и 21983. 

Од тачке 17 граница се ломи према североистоку до петомеђе парц.бр. 21980, 21983, 

21984, 28749 и 28184, где је тачка 18. 

Од тачке 18 граница прати јужне међе парц.бр. 21983, 21987, 21993, 21990, 21996, 

22001/1, 22001/2, 22005 до најјужније тачке парц.бр. 22007 у којој је тачка 19. 

Од тачке 19 граница се ломи ка југозападу до тромеђе парц.бр. 22003, 22008 и 28184 у 

којој је тачка 20. 

Од тачке 20 граница се ломи ка југоистоку до најјужније тачке парц.бр. 22008 где  је 

тачка 21. 

Од тачке 21 граница се ломи ка североистоку до тачке 22 која је у тромеђи парц.бр. 

28185, 28051 и 28747. 

Од тачке 22 граница се ломи према североистоку изломљеном линијом пратећи западну 

међу парц.бр. 28051 приближном дужином 720м, где је тачка 23. 

Од тачке 23 граница пресеца парц.бр. 28051 управно на међну линију  и долази до 

тачке 24 која је у тромеђи парц.бр. 28051, 21927/2 и 21927/1. 

Од тачке 24 граница скреће ка истоку пратећи северну међу парц.бр. 21927/2 до тачке 

25 која је у најисточнијој тачки парц.бр. 21927/2. 

Од тачке 25 граница се ломи ка југозападу до тромеђе парц.бр. 21927/2, 21927/1 и 

21902 у којој је тачка 26. 

Од тачке 26 граница се ломи јужном међом парц.бр. 21927/1 до њене најјужније тачке, 

у којој је тачка 27. 

Од тачке 27 граница се ломи ка северу источном међом парц.бр. 21927/1 и у истом 

правцу пресеца парц.бр.28149 до тачке 28 која је на јужној међној линији парц.бр. 20998. 

Од тачке 28 граница се ломи ка западу до тачке 29 која је у тромеђи парц.бр. 20998, 

28715 и 28149. 

Од тачке 29 граница се ломи ка северу до тачке 30 која је на западној међној линији 

парц.бр. 20998 у правцу јужне међе парц.бр.20993. 

Од тачке 30 граница се ломи у правцу запада пресецајући парц. 28715, 28050 и 28714, 

прати јужне међе парц.бр. 20993 и 20992, наставља у истом правцу пресецајући парц.бр. 

28713/1 (улица) до тромеђе парц.бр. 20982, 28713/1 и 20979/1 у којој је тачка 31. 

Од тачке 31 граница се ломи ка југу пресецајући парц.бр. 28713/1 (улица) до тачке 32 

која је 14.5м удаљена од тачке 31.  

Од тачке 32 граница се ломи ка југоистоку до тачке 33 која је на планираној 

регулационој линији (према ПДР блока 76 и 77) дефинисана координатама  X 6590010.39, Y 

5070047.75. 

Од тачке 33 граница се ломи ка југу у дужини од 23м до северне међне линије парц. 

28712, где је тачка 34 која је на планираној регулационој линији (према ПДР блока 76 и 77) 

дефинисана координатама  X 6590013.91, Y 5070024.60. 

Од тачке 34 граница се ломи ка западу северном међом парц.бр. 28712 до тромеђе 

парц.бр. 20944/2, 20944/1 и 28712  у којој је тачка 35. 

Од тачке 35 граница се ломи ка југу пресецајући  парц.бр.28149 до тромеђе парц. 

28149, 21938 и 21933/1, одакле прати благо изломљену западну међну линију парц.бр.21938 до 
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тачке 36 која је у тромеђи парц.бр. 21933/1, 21938 и 21944. 

Од тачке 36 граница се ломи према истоку пратећи јужну међу парц.бр. 21938 до тачке 

37 која је у тромеђи парц.бр. 21938, 22002/2 22002/1. 

Од тачке 37 граница се ломи ка југозападу западном међом  парц.бр. 22002/2, затим 

неправилном кривом линијом  прати јужне међе парц.бр. 22002/1, 21995, 21994, 21986/2, 21982, 

21979, 21976 и 21973 до најсеверније тачке  парц.бр. 28749 у којој је тачка 38. 

Од тачке 38 граница се ломи ка југозападу до најјужније тачке парц. 21968, где је тачка 

39. 

Од тачке 39 граница се ломи ка југу пресецајући парц.10117/1 (жел.пруга) до 

најјужније тачке парц. 7919, у којој је тачка 40. 

Од тачке 40 граница се ломи ка северозападу пратећи југозападне међе парц. 7919, 

7918/8, 7918/7, 7918/10, 7918/9, до тачке 41 која је у најзападнијој тачки парц. 7918/9. 

Граница се даље ломи до тачке 42 која је у најзападнијој тачки парц. 10237/3. 

Од тачке 42 граница се ломи ка југоистоку пратећи североисточне међе парц.бр. 7921, 

7922 и 7924 до тромеђе парц.бр. 7924, 7925/1 и 10237/3, где је тачка 43. 

Од тачке 43 граница се ломи ка југозападу пратећи северозападну међу парц.бр. 7925/1, 

у истом правцу пресеца парцелу 10199 и долази до најисточније тачке парц.бр. 7939/1 у којој је 

тачка 44. 

Од тачке 44 граница прати северозападну међу парц.бр. 7938/2 до тромеђе парц.бр. 

7938/2, 7939/2 и 10313/2, одакле се ломи ка северу до тачке 45 која је у тромеђи парц.бр. 

10313/2, 7939/5 и 7939/2. 

Од тачке 45 граница се ломи ка северозападу до четворомеђе парц. 7954/2, 7954/1, 

10313/4 и 10313/2, где је тачка 46. 

Од тачке 46 граница прати јужну међу парц.бр. 7954/2 до тачке 47 која је у најјужнијој 

тачки парц. 7953/2. 

Од тачке 47 граница се ломи ка југозападу до најјужније тачке парц. 7953/1, где је тачка 

48. 

Од тачке 48 граница се ломи ка северозападу пратећи североисточне међе парц.бр. 

7955/1, 7956, 7957 и 7958 до тромеђе парц.бр. 7958, 7959 и 7962/1 у којој је тачка 49. 

Од тачке 49 граница се ломи ка југозападу пратећи северозападну међу парц.бр. 7958 

до тромеђе парц.бр. 7958, 7959 и 9328, затим у истом правцу долази до североисточне међе 

парц.бр. 9327/2 на којој је тачка 50. 

Од тачке 50 граница прати југозападну међу парц.бр. 9328 до најсеверније тачке парц. 

9327/1 у којој је тачка 51. 

Од тачке 51 граница се ломи ка југозападу до најзападније тачке парц. 9327/1, у којој је 

тачка 52. 

У наставку  граница прати  западну међу парц.бр. 9327/1 дужином од 80,7м где је тачка 

53. 

Из тачке 53 граница се ломи у правцу међне линије између парц.бр. 7984/2 и 9321/4 до 

тачке 54 која је у четворомеђи парц.бр. 7984/2, 9321/4, 9320/2 и 7984/1. 

Од тачке 54 граница се ломи ка југу до најјужније тачке парц. 9320/2, у којој је тачка 

55. 

Од тачке 55 граница се ломи ка југозападу пратећи северозападну међу парц.бр. 9321/3 

и на удаљености од 52,1м од најисточније тачке парц.бр. 9325/3 долази до тачке 56. 

Од тачке 56 граница пресеца парц.бр. 9321/3 управно на њене међне линије и долази до 

тачке 57. 

Од тачке 57 граница се ломи ка североистоку до тачке 58 која је у најсевернијој тачки 

парц.бр. 9321/1. 

Од тачке 58 граница прати  источну међу парц.бр. 9321/1 до тачке 59 која је у тромеђи 

парц.бр. 9321/3, 9321/13 и 9321/1.  
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Од тачке 59 граница се ломи ка југу пратећи источну међу парц.бр.9321/1, у наставку 

истим правцем пресеца парц.бр. 9331 до њене јужне међне линије на којоој је тачка 60. 

Од тачке 60 граница се ломи ка североистоку пратећи северозападну међу парц.бр. 

9332/1, до тачке 1. 

 

 

 5.2.  Попис катастарских парцела у обухвату плана 

 

 Биланс према власничкој структури 

 

 У обухвату плана се налази 78 парцела укупне површине око 36.5 хектара чији су 

власници, односно корисници Град Сомбор, Република Србија, Аутономна Покрајина 

Војводина, ЈВП „ Западна Бачка“, ЈП „ Путеви Србије“, Железнице Србије а.д. и приватна лица 

са односом и процентуалним учешћем према обухвату у следећој табели: 

 

 ОБУХВАТ 

Власник/корисник 
број  

парцела 

ук.  

П (ha,a, m
2
 )  

% обухвата 

Град Сомбор-јавна својина 33 22 ha 53a 53 m
2
 61,780 

Државно-приватни корисник 14 3ha 17a 83 m
2
 8,713 

АПВ-јавна својина 1 0ha 05a 32 m
2
 0,146 

ЈП „ Путеви Србије“ 2 0ha 73a 10 m
2
 2,004 

Железнице Србије а.д. 1 0ha 20a 02 m
2
 0,549 

ЈВП „ Западна Бачка“ 4 0ha 55a 21 m
2
 1,146 

Својина приватна  23 9ha29a 66 m
2
 25,294 

УКУПНО: 78 36ha 47a 67 m
2
 100.00 % 

 

 

 Попис и површина катастарских парцела које се налазе у обухвату: 

 

 

Р.б. Власништво / Корисник 
Број 

парцеле 
К.О. 

Површина 

(m²) 

1. Град Сомбор-јавна својина 7926/4 

Сомбор 

1 

 

240 

2. Град Сомбор-јавна својина 7927/7 1.112 

3. Град Сомбор-јавна својина 7937/1 3.303 

4. Град Сомбор-јавна својина део 7937/2 2.642 

5. Град Сомбор-јавна својина 7938/1 4.316 

6. Град Сомбор-јавна својина 7955/1 74.231 

7. Град Сомбор-јавна својина 7956 7.120 

8. Град Сомбор-јавна својина 7957 11.389 

9. Град Сомбор-јавна својина 7958 24.497 

10. Град Сомбор-јавна својина 9320/2 947 

11. Град Сомбор-јавна својина део 9321/3 3.465 

12. Град Сомбор-јавна својина део 9325/2  91 

13. Град Сомбор-јавна својина 9327/1 45.192 
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14. Град Сомбор-јавна својина 9327/2 11.646 

15. Град Сомбор-јавна својина део 9328 540 

16. Град Сомбор-јавна својина део 10199  1.251 

17. Град Сомбор-јавна својина 10237/3 6.436 

18. Град Сомбор-јавна својина 10237/10 222 

 Површина земљишта у својини Града у к.о. Сомбор 1:     198.640,00 m
2
 

 

 

Р.б. Власништво / Корисник 
Број 

парцеле 
К.О. 

Површина 

(m²) 

1. Град Сомбор-јавна својина 21929 

Сомбор 

2 

13.256 

2. Град Сомбор-јавна својина 21974 134 

3. Град Сомбор-јавна својина 21983 870 

4. Град Сомбор-јавна својина 21996 2.774 

5. Град Сомбор-јавна својина 22001/1 1.169 

6. Град Сомбор-јавна својина 22001/2 1.477 

7. Град Сомбор-јавна својина део 28184 410 

8. Град Сомбор-јавна својина део 28712 111 

9. Град Сомбор-јавна својина део 28713/2 200 

10. Град Сомбор-јавна својина део 28714 1.109 

11. Град Сомбор-јавна својина део 28715 80 

12. Град Сомбор-јавна својина 28746 1.213 

13. Град Сомбор-јавна својина 28747 3.413 

14. Град Сомбор-јавна својина 28749 417 

15. Град Сомбор-јавна својина 28750 80 

 Површина земљишта у својини Града у к.о. Сомбор 2:       26.713,00 m
2
 

     

Р.б. Власништво / Корисник 
Број 

парцеле 
К.О. 

Површина 

(m²) 

1. 
РС-државна својина/  

„Агросавез“ ад-корисник 
7938/2 

Сомбор 

1 

 

1.862 

2. 
РС-државна својина /   

Корисник физичко лице 
7954/1 2.437 

3. 
РС-државна својина /  „Дунав 

осигурање“ ад-корисник 
7955/6 2.696 

4. 
РС-државна својина /   

Корисник физичко лице 
7955/7 2.529 

5. 
РС-државна својина /  

„Војводиналек“ доо-корисник 
7955/8 2.844 

6. 

РС-државна својина /  „Златни 

лав“ апотека-корисник   и 

„Гумпласт“ – корисник 

7955/9 3.055 

7. 
РС-државна својина /   

Корисник физичко лице 
7955/10 2.803 

8. 
РС-државна својина /  „Акатон 

пропертис“ д.о.о -корисник 
део 9321/1 

 
248 

9. РС-државна својина /  „Акатон 9321/13  86 
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пропертис“ д.о.о -корисник 

10. 

РС-државна својина /  Град 

Сомбор-корисник   и физичко 

лице- корисник 

9327/3 6.664 

11. 
РС-државна својина /   

„Продукткомерц“ – корисник    
9327/7 2.497 

12. 

РС-државна својина /  „Ауто 

мото савез Србије-корисник   и 

„АМС Осигурање“ ад-корисник 

9327/10 3.588 

13. 
РС-државна својина /  „Акатон 

пропертис“ д.о.о -корисник 
део 9329 293 

14. 
РС-државна својина /  „Акатон 

пропертис“ д.о.о -корисник 
део 9330 181 

  Површина земљишта у својини РС у к.о. Сомбор 1:           31.783,00 m
2
 

 

 

Р.б. 
Власништво / Корисник 

Број 

парцеле 
К.О. 

Површина 

(m²) 

1. 
РС-јавна својина/ ЈП„Путеви 

Србије“ - корисник 
део 10253  

Сомбор 

1 
4.594 

 Површина земљишта у својини РС/  

ЈП„Путеви Србије“ – корисник у к.о. Сомбор 1:                     4.594,00 m
2
 

 

1. 
РС-јавна својина/ ЈП„Путеви 

Србије“ - корисник 
део 28149 

Сомбор 

2 
2.716 

 Површина земљишта у својини РС/  

ЈП„Путеви Србије“ – корисник у к.о. Сомбор 2:                     2.716,00 m
2
 

 

1. 

РС-јавна својина / 

„Инфраструктура Железнице 

Србије“ ад - корисник 

део 10117/1 
Сомбор 

1 
2.002 

 Површина земљишта у својини РС/„Инфраструктура 

 Железнице Србије“ ад - корисник у к.о. Сомбор 1:                2.002,00 m
2
 

 

1. 
РС - јавна својина / ВДП 

„Западна Бачка“ - корисник 
део 10313/1 Сомбор 

1 

 

3.595 

2. 
РС - јавна својина / ВДП 

„Западна Бачка“ - корисник 
10313/4 797 

 Површина земљишта у својини РС/  

ВДП „Западна Бачка“ - корисник у к.о. Сомбор 1:                4.392,00 m
2
 

  

1. 
РС - државна својина / ВДП 

„Западна Бачка“ - корисник 
део 28050 

Сомбор 

2 

112 

2. 
РС - државна својина / ВДП 

„Западна Бачка“ - корисник 
део 28051 1.017 

 Површина земљишта у својини РС/  

ВДП „Западна Бачка“ - корисник у к.о. Сомбор 2:                1.129,00 m
2
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1. АПВ-јавна својина 21980 Сомбор 2 532 

 Површина земљишта у својини АПВ у к.о. Сомбор 2:           532,00 m
2
 

 

 

1. 
Сусвојина приватна, више 

физичких лица  
7925/1 

Сомбор 

1 

 

12.155 

2. 
Сусвојина приватна, више 

физичких лица  
7925/3 8.169 

3. 
Сусвојина приватна, више 

физичких лица  
7925/4 5.366 

4. 
Сусвојина приватна, више 

физичких лица  
7938/3 5.210 

5. 
Сусвојина приватна, више 

физичких лица  
7938/4 11.666 

6. 
Својина приватна једног 

физичког лица 
9326 503 

 Површина земљишта у својини физичких 

 лица у к.о. Сомбор 1:                                                                  43.069,00 m
2
 

Р.б. Власништво / Корисник 
Број 

парцеле 
К.О. 

Површина 

(m²) 

1. 
„ГРП ЦЕНТАР“  доо – својина 

приватна 
7955/11  4.747 

2. 
„ТЕРБОИНОКС“ доо – својина 

приватна 
9327/6 

Сомбор 

1 

 

2.376 

3. 
„СОФОРЕБОКОМЕРЦ“доо – 

својина приватна 

9327/9 2.984 

4. 
„ Трговине Босо“д.о.о-  својина 

приватна 
9331 404 

 Површина земљишта у својини правних 

 лица у к.о. Сомбор 1:                                                                  10.511,00 m
2
 

 

1. 
Својина приватна, једног 

физичког лица 
део 20945/2 

Сомбор 

2 

 

789 

2. 
Сусвојина приватна, више 

физичких лица  
21927/1 13.247 

3. 
Сусвојина приватна, више 

физичких лица  
21928 599 

4. Својина приватна – физичко лице 21977 363 

5. Својина приватна – физичко лице 22002/2 1.787 

6. 
Сусвојина приватна – два 

физичка лица 
22005 2.002 

7. 
Сусвојина приватна – два 

физичка лица 
22006 482 

8. Својина приватна-физичко лице 22007 2.284 

9. Својина приватна-физичко лице 22008 7.727 

     

 Површина земљишта у својини физичких 

 лица у к.о. Сомбор 2:                                                                  29.280,00 m
2
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21930 

Сомбор 

2 

 

2.385 
1. 

„КООНЦЕРНФАРМАКОМ“ – 

својина приватна 

2. 
„КООНЦЕРНФАРМАКОМ“ – 

својина приватна 
21931 2.212 

3. 
„КООНЦЕРНФАРМАКОМ“ – 

својина приватна 
21987 347 

4. 
„КООНЦЕРНФАРМАКОМ“ – 

својина приватна 
21990 523 

5. 
„КООНЦЕРНФАРМАКОМ“ – 

својина приватна 
21993 3.939 

 Површина земљишта у својини правних 

лица у к.о. Сомбор 2:                                                                  9.406,00 m
2
 

 

 

 

 

РЕКАПИТУЛАЦИЈА ПОВРШИНЕ ЗЕМЉИШТА У ОБУХВАТУ 

 

Власник / 

Корисник 

Укупно 

парцела 

Сомбор 1 Укупна 

површина 

парцела (m²) 

Сомбор 1(m²) 
% 

Сомбор 2 Сомбор 2(m²) 

Град Сомбор 

јавна својина 
33 

18 
225.353 

198.640 
61,780 

15   26.713 

Државно / 

Приватни 

корисник 

14 
14 

31.783 
31.783 

8,713 
0 0.00 

АПВ  јавна 

својина 
1 

0 
532 

0.00 
0,146 

1 532 

ЈП „ Путеви 

Србије“ корисник 
2 

1 
7.310 

4.594 
2,004 

1 2.716 

Железнице 

Србије корисник 
1 

1 
2.002 

2.002 
0,549 

0 0.00 

ЈВП „Западна 

Бачка“ корисник 
4 

2 
5.521 

4.392 
1,514 

2 1.129 

Приватна својина 

физичких лица 
14 

6 
72.349 

43.069 
19,834 

8 29.280 

Приватна својина 

правних лица 
9 

4 
19.917 

10.511 
5,460 

5 9.406 

Укупно: 
78 

парцела 

Површина земљишта 

 у обухвату                           364.767 m
2 100 % 
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5.3.  Постојеће стање 
 

 Простор који се планира за изградњу саобраћајнице припада катастарским општинама 

Сомбор1 и Сомбор2, све у грађевинском подручју града Сомбора. 

На траси планиране саобраћајнице, на првих око 1180 м постоји изграђена 

саобраћајница која има ранг државног пута 1.Б реда кроз насељено место, са пословно 

услужним садржајима са њене десне ( јужне ) стране и објектом хиподрома са северне стране. 

Постојећа саобраћајница ( траса државног пута 1.Б реда број 15) се завршава на трокракој 

раскрсници са индустријским путем. Наставак трасе ( и каснија промена правца државног пута) 

се планира одатле, на исток, кроз сада оранице, преко некатегорисаног пута (старог Сивачког) 

и  демонтиране железничке пруге Сомбор-Стапар- Оџаци, повратком на државни пут 1.Б реда 

број 15. Планирана саобраћајница пролази кроз блокове 79, 80, 81, 101,102, 103, према подели 

из Генералног плана Града Сомбора, намењеним услужно, производно складишним и 

сервисним функцијама и становању. 

У обухвату Плана постоје два мелиоративна канала за прикупљање сувишних вода са 

околних површина и регулисања хидролошког статуса простора  ( канали 450 и 261). 

 

  5.3.1  Мрежа саобраћајне и водне инфраструктуре 

 

На простору који је у обухвату  плана постоји саобраћајница изграђена од Стапарског до 

индустријског пута (Југ 3 који је део државног пута 1.Б реда број 15 ), као и два некатегорисана 

пута: индустријски пут и  „ стари Сивачки пут“. 

Коридор железничке пруге Сомбор- Стапар- Оџаци коју пресеца планирана примарна 

саобраћајница је укинут 1979. године, од када је пруга неактивна и демонтирана. Плановима 

пословања „ Инфраструктуре железнца Србије“ и Просторним планом Републике Србије није 

предвиђена за обнову.  

Јужна главна примарна градска саобраћајница је планирана као наставак државног пута 1.Б 

реда број 15 правцем изван стамбеног подручја, повезивањем постојеће раскрснице- чвора 

државних путева 1.Б реда број 12 и 15 са раскрсницом на Кљајићевском путу. 

       Постојећу, изграђену, инфраструктуру јавне водоводне мреже на делу обухвата чине 

цевоводи:  

- магистрални АЦ Ø 500 mm, у статусу једног од главних дистибутивних  цевовода Града, 

који између осталог опслужује и индустријску зону Града. Преметни цевовод у једном 

делу је у инфраструктурном коридору индустријског пута и  укршта се са планираном 

примарном градском саобраћајницом на раскрсници са индустријским путем, 

- дистрибутивни цевовод АЦ 400 mm, који је у инфраструктурном коридору Стапарског 

пута укршта се из смера града, са изграђеним делом саобраћајнице (Југ 3) на раскрсници 

са Стапарским путем. Предметни цевовод је доводник до чворишта лоцираног уз 

саобраћајницу Југ3-јужна страна, од којег се гранају цевоводи за снабдевање 

санитарном водом објеката услужне зоне дуж правца пружања саобраћајнице Југ 3 и то: 

цевовод  ПВЦ 110 за снабдевање бензинске станице КНЕЗПЕТРОЛ и цевовод  дуж 

правца пружања саобраћајнице (Југ 3-јужна страна)  који је различитог пречника, 

почетно ПВЦ 150, завршно ПВЦ 80, који се слепо заршава у чворишту. Чвориште је 

лоцирано код планиране раскрснице саобраћајнице Југ 3 и планираним саобраћајним 

прикључком из зоне хиподрома са једне стране и  прикључком из правца индустријске 

зоне,са друге стране; 

- дистрибутивни цевовод ПВЦ 110 који се налази у инфраструктурном коридору 

Кљајићевског пута и служи за снабдевање санитарном водом  локалитета Мала Босна. 
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Цевовод се укршта из правца града са планираном примарном саобраћајницом на 

планираном кружном току. 

- Постојећу јавну инфраструктуру каналске мреже за прихват атмосферских вода у 

коридору планиране примарне градске саобраћајнице чини део мелиорационог канала у 

ознаци број 261 који у обухват улази преко Мале Босне, укршта се са Кљајићевским 

путем код планиране кружне раскрснице и паралелно води уз регулацију саобраћајнице, 

до одвајања саобраћајнице од канала.   Канал 450 се укршта са државним путем ( 

изграђена саобраћајница Југ 3). 

 

5.3.2.  Постојеће трасе комуналне и енергетске инфраструктуре  

 

Електроенергетска инфраструктура  

Преко предметне локације прелазе следећи водови: 0,4 kV, 110 kV, 20 kV- ваздушни 

водови, као и подземни 20 kV и 0,4 kV водови. Два ваздушна високонапонска 20 kV вода који 

пресецају постојећу саобраћајницу на око 380 м од Стапарског пута планирају се за каблирање. 

Такође се планирана саобраћајница укршта на два места на потезу од индустријског пута до 

пруге са постојећим 20 кВ електро подземним водом. На потезу од пруге до улице Филипа 

Кљајића пут се укршта са постојећим ваздушним 20 кВ електро водом и постојећим 110 кВ 

далеководом. 

 

 

Телекомуникациона инфраструктура 

На предметном подручју се налазе следећи објекти телекомуникација:  

магистрални оптички ТТ кабл на релацији: Сомбор-Стапар-Оџаци-Нови Сад 2, приводе 

оптичке ТТ каблове: 

Сомбор ‘‘Метро 4“,  

Сомбор “Метро 5“,  

празне ПЕ цеви пречника 40 мм,  

примарне претплатничке ТТ каблове и разводне претплатничке ТТ каблове месне мреже 

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

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

појасу улице Стапарски пут, поред пута Сомбор-Стапар кроз заштитну ПЕ цев пречника 40 мм. 

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

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

дубини са магистралним оптичким ТТ каблом: Сомбор-Стапар-Оџаци-Нови Сад 2. 

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

индустријског пута према пословним објектима: „Гума-С“, „Царина“, а приводни оптички ТТ 

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

„Југ 3“, до пословног објекта „Регенерација". Приводни оптички ТТ каблови су положени кроз 

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

За заштиту магистралног оптичког ТТ кабла и приводних оптичких ТТ каблова целом 

дужином каблова је положена опоменска ПВЦ трака ”ПАЖЊА ПТТ КАБЈ1”, а дуж трасе 

каблова на већим скретањима, променама праваца оптичких каблова као и укрштања са 

значајним објектима (приступним путевима, саобраћајницама, итд.) постављени су бетонски 

(ТО) стубићи за обележавање трасе каблова и исти су видљиви и обојени црвеном бојом. 

На местима прелаза испод коловоза, приступних путева и других важнијих објеката 

оптички каблови се полажу у заштитне ПВЦ цеви пречника 110 мм или ПЕХД цеви пречника 

110 мм. Примарни и разводни претплатнички ТТ каблови месне мреже су положени поред 

постојећег пута обилазница-„Југ 3“ према пословни објектима: „Грандпром", 
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„Продукткомерц", „Магнет” и поред индустријског пута према пословним објектима „Царина", 

„НИС-Петрол", у зеленој површини, на дубини од око: 0,60м- 0,80м, а на прелазу преко 

коловоза претплатнички каблови су положени кроз заштитне ПВЦ цеви пречника 110 мм, на 

дубини од око: 0,80м-1,00м. 

 

 

 Гасоводна инфраструктура 

На предметној локацији (улица ЈУГ-3) имамо изведен улични дистрибутивни гасовод 

(полиетиленски гасовод пречника ДН 90 [mm]), као и прикључене потрошаче природног гаса, 

на тој локацији постоји могућност за прикључење нових потрошача, 

На раскрсници трасе Јужне главне примарне саобраћајнице са улицом Индустријски пут 

дуж којег имамо изведен дистрибутивни гасовод (челични гасовод пречника ДН 250 [mm]), ће 

доћи до укрштања са њим. 

 
                                  

                         

 5.3.3.  Постојеће стање зеленила 

 

 Уз трасу планиране јужне примарне градске саобраћајнице и Кљајићевског пута, постоји 

парцела зеленила површине око 5 хектара као заштита од штетног утицаја и загађења из 

оближњих индустријских објеката. Другог зеленила, осим спорадично, стихијски израслог 

шибља, нема, јер се на неизграђеном делу трасе ради о обрађиваном земљишту. 
 

 5.3.4.  Стање животне средине 

 

 Планирана јужна примарна градска саобраћајница пролази кроз зону плановима 

предвиђену и делимично већ изграђену објектима пословно, услужно, складишних функција, 

који не представљају загађиваче животне средине ( ваздуха, воде, земљишта). Једини такав 

објекат је фабрика акумулатора, на крају трасе код Кљајићевског пута. У таквом окружењу 

пролазак планиране саобраћајнице не представља оптерећење за околну средину. Напротив, 

њеном изградњом траса државног пута која је водила кроз стамбени део града изместиће 

транзитни и теретни саобраћај из њега, те на тај начин смањити загађења која су се јављала 

кретањем и заустављањем возила у градском језгру. 

  

         

 5.3.5 . Евидентирани и заштићени објекти, споменици културе и природна добра 

 

 У обухвату плана се не налазе просторне целине од значаја за очување биолошке 

разноврсности, као што евиденцијом и рекогнисцирањем тог терена нису констатовани 

површински трагови археолошких локалитета. 
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2.  ПЛАНСКИ ДЕО 
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    2.1 ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА 

 

2.1.1.Планиране намене земљишта у оквиру обухвата Плана 

 

 2.1.1.1. Грађевинско земљиште јавне намене  

 

 Планом је потребно издвојити јавне површине за објекат нискоградње-пут којим се 

планира повезивање Стапарског и Кљајићевског пута у Сомбору и то трасом:  

- од раскрснице Стапарски пут- обилазница, до индустријског пута, већ изграђеном 

саобраћајницом у дужини од око 1180 м ( постојећим државним путем 1.Б реда број 15)  

и 

- планираним коридором од индустријског пута, преко трасе демонтиране железничке 

пруге и некатегорисаног пута „ стари Сивачки“, до поновног  изласка на државни пут 

1.Б реда број 15 према Кљајићеву, код насеља „ Мала Босна“, у дужини још око 1400 м. 

 Овим планом детаљне регулације се дефинишу јавне површине за саобраћајне објекте 

јавне намене у оквиру регулационих линија:  

o за путно земљиште за изградњу планираног пута са свим пратећим елементима  

( банкине и јаркови), променљиве ширине; 

o за јавне површине за изградњу сервисних саобраћајница и бициклистичко- пешачких 

стаза, променљиве ширине које не би било у оквиру појаса државног пута 

o за јавна водна добра- водно земљиште, канале 450 и за измештање канала број 261 који 

би се изградњом саобраћајнице и кружне раскрснице на Кљајићевском путу нашао 

испод њега, као и њему пратеће инспекцијске стазе 

o за јавну површину железничког земљишта. 

Тако би се овим различитим регулационим линијама одвојила земљишта- путног- за примарну 

саобраћајницу од: 

 путног за сервисне саобраћајнице и бициклистичке стазе, 

 водног за потребе канала и 

 железничког. 

 

        2.1.1.2.  Земљиште које се не планира као јавна површина  

             ( земљиште остале намене) 

 

 Намена површина унутар обухвата  које се овим Планом  не дефинишу у оквиру 

регулационих линија као наведене јавне површине, се не мењају и остају у оквиру Планова  

Града Сомбора којима су планиране њихове намене, услови и правила градње. Овде су то: 

 Генерални план Града Сомбора 2007-2027 („Сл. лист града Сомбора“  бр. 5/2007); 

 План генералне регулације на простору индустријске зоне у Сомбору, блокови 102, 

103,114, 115 и 127-ПГР 05 ( „Службени лист Града Сомбора“ 06/2013) и његове 

 Измене и допуне  на простору индустријске зоне у Сомбору- ПГР 05 ( „Службени лист 

Града Сомбора“ 02/2018) и 

 Планови детаљне регулације: 
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o дела блока 81 у Сомбору ( „ Сл. лист Града Сомбора 12/2012) 

o блокова 76 и 77 у Сомбору ( „Службени лист Града Сомбора“ 02/2014) и 

њихове измене и допуне ( „Службени лист Града Сомбора“ 03/2015); 

o дела блокова 82 и 104 и дела трасе примарне градске саобраћајнице 

између Стапарског и Апатинског пута у Сомбору ( „Службени лист Града 

Сомбора“ 02/2008). 

 

2.1.2.  Попис и површине парцела планираних за јавне намене 

 

Списак катастарских парцела и њихових површина које се планирају за јавну површину-

у регулацијама, дат је следећом табелом: 

 

Р.бр

. 

Власништво / 

Корисник 

Број 

парцеле 
К.О. 

Јавна површина (m²) 

ЈП 

„Путеви 

Србије“ 

град 

Сомбор 

ВД 

„Западна 

Бачка“ 

Укупно 

1. Град Сомбор 7926/4 

Сомбор 1 

 

 

240 0 0 240 

2. Град Сомбор 7927/7 1.112 0 0 1.112 

3. Град Сомбор део 7937/2 28 80 0 108 

4. Град Сомбор део 7938/1 4.219 0 0 4.219 

5. Град Сомбор део 7955/1 16.886 13.666 0 30.552 

6. Град Сомбор део 7956 982 460 0 1.442 

7. Град Сомбор део 7957 1.445 106 0 1.551 

8. Град Сомбор део 7958 620 0 0 620 

9. Град Сомбор део 9320/2 255 0 0 255 

10. Град Сомбор део 9321/3 3.465 0 0 3.465 

11. Град Сомбор 9325/2 91 0 0 91 

12. Град Сомбор део 9327/1 8.074 9.974 0 18.048 

13. Град Сомбор део 9327/2 2.379 5.363 0 7.742 

14. Град Сомбор део 9328 190 244 0 434 

15. Град Сомбор део 10199  1.034 0 0 1034 

16. Град Сомбор 10237/10 222 0 0 222 

 Укупно:          41.242 29.893 
 

 71.135 

1. Град Сомбор  21929 

Сомбор 2 

12.596 660 0 13.256 

2. Град Сомбор 21974 134 0 0 134 

3. Град Сомбор 21983 870 0 0 870 

4. Град Сомбор 21996 2.774 0 0 2.774 

5. Град Сомбор 22001/1 1.169 0 0 1.169 

6. Град Сомбор 22001/2 1.477 0 0 1.477 

7. Град Сомбор 28184 0 410  410 

8. Град Сомбор део 28712  311 0 0  311 

9. Град Сомбор део 28713/2 571 0 0 571 

10. Град Сомбор део 28714 1.109 0 0 1109 

11. Град Сомбор део 28715 80 0 0 80 

12. Град Сомбор део 28746 704 509 0 1.213 

13. Град Сомбор 28747 9 3.405 0 3.414 
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14. Град Сомбор 28749 417 0 0 417 

  Укупно: 22.221 4.4984 0 27.205 

 

1. 

Државно/ 

Приватни 

корисник 

део 7954/1 

Сомбор 1 

 

103 0 0 103 

2. 
Државно/приват

ни корисник 
7938/2 225 0 0 225 

3. 
Државно/приват

ни корисник 
део 9321/1 248 0 0 248 

4. 
Државно/приват

ни корисник 
9321/13 86 0 0 86 

5. 
Државно/приват

ни корисник 
део 9329 293 0 0 293 

6. 
Државно/приват

ни корисник 
део 9330 181 0 0 181 

Укупно: 1.136 0 0 1.136 

1. АПВ-својина 21980 Сомбор 2 532 0 0 532 

Укупно: 532 0 0 532 

1. ЈП„Путеви 

Србије“ 
део 10253 Сомбор 1 3.396 0 0 3.396 

Укупно:          3.396 0 0 3.396 

1. ЈП„Путеви 

Србије“ 
део 28149 Сомбор 2 3.926 0 0 3.926 

Укупно:          3.926 0 0 3.926 

1. 
Железнице 

Србије ад 
део 10117/1 

Сомбор 1 

(право 

службенос

ти) 

1.013 0 0 1.013 

Укупно:          1.013 0 0 1.013 

      

1. Западна Бачка део 10313/1 Сомбор 1 

(право 

службено

сти) 

1.802  67 0 1.869 

 

2. Западна Бачка  
 

део 10313/4 

 

225 

 

0 

 

0 

 

 225 

Укупно:          2.027 67 0 2.094 

1. Западна Бачка  део 28050 Сомбор 2 

(право 

службено

сти) 

0 0 112 112 

 

2. Западна Бачка  део 28051 864 0 153 1.017 

Укупно:             864 0 265 1.129 

1. Приватно део 7925/1 

Сомбор 1 

 

421 0 0 421 

2. Приватно 7938/4 1.293 0 0 1.293 

3. Приватно 7925/3 8.169 0 0 8.169 

4. Приватно део 7925/4 1.573 0 0 1.573 

5. Приватно део 7938/3 3.102 0 0 3.102 

6. Приватно део 9331 404 0 0 404 

Укупно:        14.962 0 0 14.962 

1. Приватно део 20945/2 Сомбор 2 789 0 0 789 
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2. Приватно део 21927/1  1.013 0 1.909 2.922 

3. Приватно 21928 599 0 0 599 

4. Приватно 21930 2.385 0 0 2.385 

5. Приватно део 21932/1 227 0 0 227 

6. Приватно део 21932/2 197 0 0 197 

7. Приватно део 21938 241 0 0 241 

8. Приватно 21977 363 0 0 363 

9. Приватно 21987 347 0 0 347 

10. Приватно 21990 523 0 0 523 

11. Приватно 21993 3.939 0 0 3.939 

12. Приватно део 22002/2 250 0 0 250 

13. Приватно 22005 2.002 0 0 2.002 

14. Приватно 22006 482 0 0 482 

15. Приватно 22007 2.284 0 0 2.284 

16. Приватно део 22008 0 1.679 0 1.679 

Укупно: 15.641 1.679 1.909 19.229 

 

 

 

 

 2.1.3.    Нумерички показатељи- биланс површина за јавне намене 

 

Власник / 

Корисник 

Укупно 

парцела 

Сомбор 1 Укупна 

површина 

парцела (м²) 

Сомбор 1(м²) 
% 

Сомбор 2 Сомбор 2(м²) 

Град Сомбор 30 
16 

98.340 
71.135 

67,469 
14 27.205 

АПВ-својина 1 
0 

532 
0 

0,365 
1 532 

Државно / 

Приватни 

корисник 

6 
6 

1.136 
1.136 

0,779 
0 0 

ЈП „Путеви 

Србије“ 
2 

1 
7.322 

3.396 
5,023 

1 3.926 

Железнице 

Србије 
1 

1 
1.013 

1.013 
0,695 

0 0 

Западна Бачка 4 
2 

3.223 
2.094 

2,211 
2 1.129 

Приватно 22 
6 

34.191 
14.962 

23,458 
16 19.229 

Укупно: 66  145.757 100 
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 2.1.4. План регулације и нивелације површина јавне намене 

 

 Коридор планиране саобраћајнице задат је у оквиру регулационих линија унутар којих 

се дефинише јавна површина. Тачке својих прелома и пресека регулационих линија са 

парцелама дате су кооординатама њихових тачака следећом табелом, а графички на цртежима 

број 5 у Графичком делу Плана;  

 регулациона линија која дефинише површине за планирану саобраћајницу ( тачке 

назване од 1 до 163), 

 регулациона линија која дефинише са једне стране јавна површине за сервисне и 

бициклистичке стазе, а са друге земљиште за друге намене ( тачке од 164 до 207 ),  

 регулациона линија која одваја јавну површину за пут од јавне површине за водно 

земљиште ( тачке од 204 до 207) и 

 регулациона линија која дефинише железничко земљиште ( тачке од 208-210). 

 

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

подаци из графичког прилога број 5- План регулације и нивелације. 
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2.1.5.  Траса и коридор саобраћајнице 

 

 Траса првог дела планиране јужне градске примарне саобраћајнице ( државног пута) 

одређена је њеним већ изграђеним коловозом, док је други део трасе у дужини око 1400 м 

дефинисан у хоризонталном смислу планираним коридором задатим оријентационо плановима 

вишег реда ( ГП и ПГР). Парцеле на тој траси ширине од око 30 м су једним делом већ 

формиране управо за коридор ове саобраћајнице, па План прати њихов положај кроз осовину 

задату координатама својих темена. Тако  почетно ( Т1) и крајње теме ( Т6) представљају тачке 

уклапања планиране саобраћајнице са једне стране на сада четворокраку раскрсницу са 

индустријским путем, а са друге стране на планирану кружну раскрсницу са Кљајићевским 

путем и дате су својим координатама следећом табелом: 

 

Број темена Y X 

T2 589263.45 69303.23 

T3  589750.68 69434.74 

T4 589992.71 69925.53 

T5 590048.05 69964.95 

T6 590065.68 70011.84 

 

 Темена осовине су овде задата координатама, али је могуће, када се она тачно 

дефинише, у оквиру израде техничке  документације, њихово померање. 

 Траса целе саобраћајнице започиње на постојећој семафоризованој, четворокракој 

раскрсници улица Стапарски пут и обилазнице Апатински- Стапарски пут, Уредбом о 

категоризацији државних путева ( „ Сл.гласник РС“ бр. 105/13, 119/13, 93/15) и пратећим 

Референтним системом мреже државних путева РС ( новембар 2017.) дефинисаном као 

укрштај- раскрсница два државна пута, у чвору 1205 Сомбор ( индустријска зона):  

❀ државног пута 1.Б реда број 12 ( Суботица- Сомбор- Оџаци- Бачка Паланка- Нови Сад- 

Зрењанин- Житиште- Нова Црња- државна граница са Румунијом ( гранични прелаз 

Српска Црња) на деоници број 01206, у чвору 1205  на стационажи км 60+346 и 

❀ државног пута 1.Б реда број 15 ( државна граница са Мађарском ( гранични прелаз 

Бачки Брег)- Бездан- Сомбор- Кула- Врбас- Србобран- Бечеј- Нови Бечеј- Кикинда- 

државна граница са Румунијом ( гранични прелаз Наково), деоница 01503, од истог 

чвора 1205 код км 30+984 до крајњег чвора 1503 ( Светозар Милетић- код км 37-118). 

У обухвату Плана се овај државни пут налази од км 30+984 до око км 34+170. 

Ова раскрсница је планирана да се реконструише у кружну, пречника уписане кружнице 

50 м, са две возне траке у кругу и улазно- излазним правцима. Постојећи коловоз даље трасе у 

правцу истока треба да се уклопи кроз пројекте положајно и висински са овом кружном 

раскрсницом. Траса се наставља изграђеним коловозом ширине 7.70 правцем, источно. На 

стационажи државног пута 1.Б-15 око км 31+695 се планира четворокрака раскрсница са 

одвојеним тракама за лево и десно скретање са пута ( лево- према комплексу хиподрома, а 

десно према индустријској зони, преко планиране саобраћајнице П2). Даље траса прелази канал 

број 450 на оријентационој стационажи км 31+927 и њен изграђени део завршава на трокракој 
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раскрсници са индустријски путем ( стац.км 32+67). До ове тачке је пут представљао државни 

пут 1.Б реда број 15, који одавде скреће на север, у правцу града. Наставак пута се планира 

право, према истоку, чиме се ова раскрсница претвара у четворокраку, такође са одвојеним 

левим и десним скретањима. Тачна геометрија ових раскрсница ће бити дата кроз техничку 

документацију, уз најоптималнији избор пројектних елемената. Даље траса иде кроз четири 

хоризонталне кривине ( већег и мањег радијуса) све до прикључења на Кљајићевски пут, тј. 

повратка на државни пут 1.Б-15, оквирне стационаже км 34+170, где се планира кружна 

раскрсница пречника уписане кружнице 44 м са једном кружном траком. Канал број 261 који 

сада пролази испод пута, планира се за измештање. 

 Ранг пута ( државни пут првог реда), ради обезбеђивања услова и безбедности вожње на 

њему кроз насељено место,  условљава изградњу саобраћајнице која би обезбеђивала приступ 

околним садржајима без њиховог изласка на државни пут. Зато се паралелно са државним 

путем у дужини од око 800 м планира сервисна саобраћајница ширине 5.5 м за саобраћај 

корисника пословно сервисно услужне зоне која ту постоји. Уз њу се планира бициклистичко 

пешачка стаза ширине 2.5 м које ће се протезати и даље, целом дужином саобраћајнице, све до 

прикључења на Кљајићевски пут. Пошто се планирана примарна саобраћајница  предвиђа као 

наставак правца пружања државног пута 1. реда, планира се и друга сервисна саобраћајница, 

обострано, од старог сивачког пута, са једне стране у дужини око 500 м, због постојања 

породичног становања на том потезу и са друге стране у дужини од  740 м. Све ове сервисне 

саобраћајнице ( дате у графичким прилозима 4 и 5) немају директне прикључке на државни 

пут, већ се преко мреже некатегорисаних и планираних путева прикључују на њега ( на стац. 

31+695 на пут према индустријској зони и према П2; на постојеће некагорисани путеве –„ 

стари Сивачки“ са северне стране и „ индустријски пут“ са јужне). 

 На целој траси планиране саобраћајнице се на стационажама државног пута 1.Б реда 

број 15 предвиђају следеће раскрснице: 

o км 30+984- постојећа четворокрака, семафоризована, са програмом левих и десних 

скретања, се реконструише у кружну, пречника уписане кружнице 50 м са две возне 

траке; 

o км 31+695 четворокрака ( веза са хиподромом са једне и индустријском зоном са друге 

стране); 

o км 32+165- постојећа трокрака се додавањем правца према истоку претвара у 

четворокраку ( укрштај са „ индустријским путем“) и 

o км ~ 34+170 кружна раскрсница. 

 Укупна дужина планиране саобраћајнице је око  2580 м ( 1180 м изграђено и 1400 м 

неизграђено, по дужинама тангентних праваца). Ово је оријентациона дужина саобраћајнице, а 

тачне  стационаже ће бити одређене главним пројектом, уз додатне пројектне елементе, у 

процесу израде техничке документације, али без већих одступања од вредности задатих 

планском документацијом. Такође, тачне димензије и положај раскрсница као и пропуста, 

прорачуни за измештање канала и других елемената  на траси ће се извршити у процесу израде 

техничке документације, уз услове за пројектовање надлежних институција. 

 Попречни профил саобраћајнице  се састоји од две возне саобраћајне траке ширине од 

по 3.50 м са ивичним тракама ширине по 0.35 м, укупне ширине коловоза 7.70 м. Банкине су 

предвиђене обострано, у ширини од по 1.50 м;  
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 Попречни нагиб коловоза је једностран и износи у правцу 2.5 %, а у кривинама у смеру 

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

проширење коловоза.  

 Подужни нагиби нивелете се заобљавају вертикалним кривинама, а одводњавање 

површинске воде са коловоза је преко банкина у отворене канале поред пута и  низ косину 

насипа.  

 

2.1.6.  Планиране трасе и коридори јавне инфраструктуре 

 

           Поред постојећих, изграђених, инфраструктурних водова и објеката који се углавном 

задржавају на постојећим локалитетима и само у мањем делу измештају, у планираној 

регулацији државног пута I Б реда број 15 (деоница под називом Југ 3), планираној регулацији 

сервисне и пешачко бициклистичке стазе и регулацији планиране примарне градске 

саобраћајнице, планирају се и нове трасе инфраструктурних водова.  

 

 

 Планиране трасе и коридори водопривредне инфраструктуре 

 

Планира се изградња  цевовода  уз  планирану регулацију државног пута (дуж изграђене 

саобраћајнице „Југ 3“), северно оријентисанe стране и то разводни водовод и водовод који би 

повезао водоводе АЦ  500 mm код раскрснице са Стапарским путем, са  водоводом АЦ  500 

mm код раскрснице са „индустријским путем“, као и разводни водовод, дуж планиране 

примарне градске саобраћајнице-јужне оријентације, од индустријког пута до Кљајићевског 

пута. Планира се и разводни водовод од канала 450 ( слепи крак) до индустријског пута у 

инфраструктуром коридору јужне оријентације саобраћајнице Југ 3. 

 

Планира се изградња цевовода канализације отпадних вода у планираном 

инфраструктурном  коридору државног пута (дуж изграђене саобраћајнице „Југ 3“), јужно 

оријентисане стране, која се прикључује на планирану канализацију у коридору  индустријког 

пута и слепо завршава код бензинске станице КНЕЗ-ПЕТРОЛ. Планира се и изградња цевовода 

канализације отпадних вода у  инфраструктурном   коридору планиране примарне 

саобраћајнице, северно оријентисане стране, од раскрснице са индустријским путем до 

укрштаја са коридором железничке пруге.   

              Није планирана канализација на потезу планиране примарне градске саобраћајнице од 

коридора железничке пруге до Кљајићевског пута. Пословно, производна, услужна и 

складишна зона ће одводити отпадне воде колектором који ће доћи из правца Кљајићевачког 

пута. 

             Планирана се зацевљење мелирациционог канала број 450 на месту укрштања пешачко 

бициклистичке стазе трасиране уз саобраћајницу „Југ 3“ и измештање корита мелирационог 

канала број 261 код кружне раскрснице на Кљајићевском путу. У делу у ком се измешта 

мелирациони канал број 261 је паралелно вођен са пешачко бициклистичком стазом. 
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 Планиране трасе и коридори електроенергетске инфраструктуре 

 

                Планирана је изградња нових ниско и високо напонских електроенергетских водова,  

каблирање и измештање ваздушних водова и измештање каблираних водова у делу кружне 

раскрснице на Кљајићевском путу. 

                У регулацији државног пута (већ изграђена саобраћајница–Југ 3) уз северну 

регулациону линију, почев од кружне раскрснице на Стапарском путу,  планирају се подземни 

водови напона 20 kV и 0,4 kV до раскрснице са индустријским путем где се планира 

прикључење 20 kV вода на постојећи 20 kV вод који је у коридору индустријског пута.  

               Планирана је и изградња подземног 20 kV вода у регулацији примарне градске 

саобраћајнице уз јужну регулацону линију, почев од индустријког пута па до чворишта 

формираног измештањм постојећег 20 kV вода на Кљајићевском путу, ради изградње кружне 

раскрснице. 

              Коридори јавне расвете су планирани у регулацији саобраћајнице уз трасу постојећег 

државног пута обострано ( Југ 3), а на остатку трасе ( од индустријског до Кљајићевског пута) 

једнострано са спољне стране кривине. 

               Планира се каблирање два ваздушна 20 kV вода који се укрштају са изграђеном 

саобраћајницом државног пута (Југ-3). Траса водова је у продужетку правца предвиђене 

саобраћанице у ознаци П 13 која повезује индустријску зону Сомбор са сервисном 

саобраћајницом државнног пута ( „Југ 3“). 

              Планирана кружна раскрсница на Кљајићевачком путу је на траси 20 kV вода, па се  

предвиђа његово измештање. Траса којом се планира измештање предметног вода укршта се у 

близини кружне раскрснице на Кљајићевачком путу са планираном трасом примарне градске 

саобраћајнице. 

 

 Планиране трасе и коридори телекомуникационе инфраструктуре 

 

 За обезбеђивање кабловског повезивања (новим приводним оптичким ТТ кабловима) 

потребно планирати одговарајуће коридоре и полагање празних цеви дуж планиране 

саобраћајнице. Нови приводни оптички ТТ каблови се планирају искључиво са подземним 

кабловима и полагањем у земљу у цеви. 

             Прикључење на претплатничку ТТ мрежу будућих пословних и производних објеката 

поред планиране саобраћајнице (на простору у планираном обухвату Плана), могуће је 

извршити са новим приводним оптичким ТТ кабловима из новоположеног магистралног 

оптичког ТТ кабла великог капацитета, на релацији: Сомбор-Стапар- Оџаци-Нови Сад 2, или 

постојећих приводних оптичких ТТ каблова: Сомбор “Метро 4“, Сомбор “Метро 5". 

 

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

повезивањем правних лица (бизнис претплатника) на оптичку мрежу, а каеније и осталих 

претплатника. 

            Постојећи приводни оптички ТТ кабл који води од планиране кружне раскрснице на 

Стапарском путу до објекта на катастарској парцели 9327/7к.о. Сомбор 1 ће се због делимичног 

измештања изграђене саобраћајнице „Југ 3“ наћи у трупу саобраћајнице, па је предвиђено 

његово измештање, на правац трасе којом се пружа наставак тог приводног ТТ оптичког кабла. 

           У регулацији примарне градске саобраћајнице почев од индустријског пута, па до 

почетка кружне раскрснице са Кљјићевачким путем планира се уз пешачко бициклистичку 

стазу траса за ТТ инсталације. 
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 Планиране трасе и коридори гасоводне инфраструктуре 

 
              Потенцијални потрошачи са предметног простора обраде ће се прикључити на 

постојећу мрежу, а планирана је изградња полиетиленског гасовода ниског притиска p=1-4 bara 

у уличном профилу барем са једне стране. 

              Нови коридор гасовода дуж правца пружања примарне градске саобраћајнице се 

планира у регулацији саобраћајнице уз планирану пешачко бициклистичку стазу, на делу од 

индустријког пута до почетка кружне раскрснице на Кљајићевачком путу.  

 

 Планиране трасе и коридори топловода 

            Планирани топловод из правца топлане  се улива у планирану регулацију државног пута 

(Југ 3) код саобраћајног прикључка на саобраћајницу државног пута из правца хиподрома и 

паралелно води дуж стране аобраћајнице до раскрснице са индустријским путем.   

 

 

2.1.7.  Зелене површине јавне намене 

 

Уз трасу планиране јужне примарне градске саобраћајнице и Кљајићевског пута, постоји 

парцела зеленила површине око 5 хектара ( 21938 к.о. СО2), намењена као заштитно зеленило 

од штетног утицаја и загађења из оближњих индустријских објеката. Такође је дуж канала број 

450 планирано заштино зеленило у ширини од 15 м. Зеленило  се планира врстама отпорним на 

аерозагађење, средњег и високог ефекта редукције буке, у комбинацији са жбуњем, уз 

избегавање инвазивних и врста са јестивим плодовима.  

 

 

2.1.8.  Заштита археолошких зона ( објекти, споменици културе и природна добра) 

 

 У обухвату плана се не налазе просторне целине од значаја за очување биолошке 

разноврсности и нису лоцирани заштићени објекти и споменици културе,  али је у случају да се 

приликом ископа и земљаних радова открију непокретни и покретни археолошки налази 

инвеститор у обавези да заустави радове  и предузме мере заштите према посебним условима 

које ће тада издати Покрајински завод за заштиту споменика културе. 

 

 

2.1.9.  Заштита животне средине 

 Утицај који планирана саобраћајница може да изврши на околни простор испољиће се у 

првој фази кроз њену изградњу, а касније кроз период експлоатације. Зато се у циљу заштите 

животне средине планирају одређене мере и услови уз поштовање одговарајућих прописа и 

закона.  

Ипак, овде је значајнији позитиван утицај који ће ова саобраћајница остварити на 

околину тако што ће се њеном изградњом траса државног пута која је водила кроз стамбени 

део града изместити ван њега те ће тако транзитни и теретни саобраћај усмерити из њега и на 

тај начин смањити загађења која су се јављала кретањем и заустављањем тих возила у градском 

језгру. 
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2.1.10. Заштита од елементарних непогода  

 Под елементарним непогодама подразумевају се све непогоде које настају деловањем 

природних сила: поплава, клизишта, земљотреса, бујица, атмосферских непогода, суша, 

снежних наноса,  пожара, као и експлозија, саобраћајних незгода, акцидената и других појава 

које својим деловањем могу да угрозе животе становништва и нанесу материјалну штету већег 

обима, па приликом пројектовања и изградње објеката треба водити рачуна о правилима датим 

законима и правилницима  везаним за ту област. 
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2.2  ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА 
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2.2.1. Правила грађења јавних површина  

 

 2.2.1.1.  Правила грађења за саобраћајницу  

 

 Основни услов за изградњу саобраћајне инфраструктуре на јавним површинама 

представља решено имовинско правно питање и израда техничке документације за све 

саобраћајне капацитете уз поштовање Закoна o планирању и изградњи („Сл. гласник 

РС“ бр.72/09, 81/09- исправка, 64/10-УС, 24/11, 121/2012, 42/2013-УС, 50/2013-УС, 

98/2013-УС, 132/2014, 145/2014 и 83/2018), Закoна о путeвима („Сл. гласник РС“ бр. 

41/18 и  95/18 – др. закон) , Правилника о условима које са аспекта безбедности 

саобраћаја морају да испуњавају путни објекти и други елементи јавног пута                  

(" Сл.гласник РС ", бр. 50/2011), као и других закона и прописа из области путног 

инжењерства. 

 При пројектовању требало би обезбедити следеће полазне пројектне елементе: 

 рачунска брзина: 50 km/h 

 минимални полупречник хоризонталне кривине:   Rmin=75 m ( уз примену одговарајуће 

прелазнице) 

 попречни нагиб у правцу: једностран,  ip=2.5%  

 попречни нагиб у кривини: једностран, у смеру ка центру кривине, вредности према 

прописима, у зависности од радијуса кривине  

 подужни нагиб нивелете: заобљава се вертикалним кривинама, а одводњавање 

површинске воде са коловоза је преко банкина у отворене канале поред пута и низ 

косину насипа 

 обезбедити одговарујућу визуру у зони прегледности пута у којој би се спречила 

изградња вештачких или постављање природних препрека 

 попречни профил: 

 саобраћајница: 

возне траке- две, по 3.50 м 

ивичне траке- по 0.35 м 

банкине- обострано по 1.50 м 

 сервисна саобраћајница, двосмерни саобраћај: 

возне траке- две, по 2.75 м 

банкине- обострано по 1.50 м 

 бициклистичко-пешачка стаза: 

двосмерна, ширине 2.50 м 

 тротоар ширине  1.50 м 

Попречни профил постојеће деонице државног пута 1.Б реда број 15, од км 30+984 до км 

32+167 и попречни профил новог, пројектованог, дела трасе истог пута од стационаже км 

32+167 до стац.~ км 34+170 треба да буду са истим елементима. 

 саобраћајни профил: - слободна висина: најмање 4.75 м 

     - висина саобраћајног профила: 4.20 м 

     - заштитна ширина: 0.75 м 

javascript:void(0)
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- у зони високонапонског далековода обезбедити сигурносну висину 

електровода, рачунајући од горње коте коловоза државног пута до ланчанице при 

најнеповољнијим температурним условима 

 коловозна конструкција: асфалтна, флексибилна, димензија на основу геомеханичких 

испитивања носивости тла, за осовинско оптерећење од 11,5 т 

 Раскрснице 

  Кружне 

❀ Раскрсница на почетку трасе ( Стапарски пут)- чвор 1205: д.п. 1.Б-15 и 1.Б-12 

o са четири уливна правца са по две траке 

o пречник уписане кружнице 50 м 

o ширина кружног коловоза- bк= 9 м 

o ширине саобраћајних уливних и изливних трака ( bu, bi), као и полупречнике 

закривљења улива и излива ( Ru1,  Ru2,  Ri1, Ri2) одредити из услова проходности 

меродавног возила (ТТВ+ ПР), уз проверу према кривој трагова  

o коловоз димензионисати за осовинско оптерећење од 11,5 т 

 

❀   Раскрсница на крају трасе ( Кљајићки пут): оријентациона стационажа- км 34+170 

o са четири уливна правца- прикључци на државни пут са јужне главне примарне 

саобраћајнице и приступне улице из блока 77 

o пречник уписане кружнице 44 м 

o ширина кружног коловоза bk= 6,5 м 

o ширине саобраћајних уливних и изливних трака ( bu, bi), као и полупречнике 

закривљења улива и излива ( Ru1,  Ru2,  Ri1, Ri2) одредити из услова проходности 

меродавног возила, уз проверу према кривој трагова  

o коловоз димензионисати за осовинско оптерећење од 11,5 т 

За обе раскрснице: 

o обезбедити потребан ниво безбедности- услове обликовања прикључака, 

уједначен пројектни третман саобраћајних струја, што равноправније услове за 

све токове и релативну хомогеност брзина, 

o обезбедити прописану дужину прегледности у раскрсници, у складу са чланом 

38. Закона о путевима и тачком 4 Кружне раскрснице у Правилнику о условима 

које са аспекта безбедности саобраћаја морају да испуњавају путни објекти и 

други елементи јавног пута ( „ Сл. Гл. РС“ бр. 50/2011), као и важећим 

стандардима 

o извршити проверу пропусне моћи и нивоа услуге раскрсница 

o предвидети пешачке и бициклистичке прелазе у зони раскрсница, према 

графичком прилогу број 4 и 5 овог Плана 

o дефинисати димензије простора код саобраћајне површине за накупљање и 

кретање пешака 

o техничком документацијом дефинисати прихватање и одвођење површинских 

вода кружних раскрсница, као и 

o хоризонталну и вертикалну сигнализацију. 
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Четворокраке 

o раскрснице пројектовати тако да се за скретања са државног пута врши 

каналисање саобраћајних токова посебним, одговарајућим, манипулативним 

тракама за лева и десна скретања, уз острва за усмеравање праваца 

одговарајућих величина и  положаја 

o полупречнике лепеза у зони раскрснице утврдити на основу криве трагова 

меродавног возила ( ТТВ+ПР) и извршити проверу проходности раскрснице и 

њених левих и десних скретања 

o дефинисати хоризонталну, вертикалну и пуни програм светлосне 

сигнализације 

o пројектним елементима раскрснице обезбедити прописану дужину 

прегледности за све њене кориснике, а 

o сви пројектни елементи раскрсница морају да буду у складу са Законом о 

путевима и Правилником о условима које са аспекта безбедности саобраћаја 

морају да испуњавају путни објекти и други елементи јавног пута ( „ Сл. Гл. 

РС“ бр. 50/2011), као и важећим стандардима 

 

 Заштита јавног пута 

 заштитни појас: уз границу путног земљишта на спољну страну, са сваке стране пута, до 

регулационе линије   брани се градња грађевинских и других објеката, као и грађење и 

постављање постројења, уређаја и инсталација, осим изградње саобраћајних површина 

пратећих, функционалних,  садржаја јавног пута као и постројења, уређаја и инсталација 

који служе потребама јавног пута и саобраћаја на јавном путу; дозвољава се изградња, 

односно постављање линијских инфраструктурних објеката: железничке 

инфраструктуре, електроенергетских водова, гасовода, нафтовода, објеката висинског 

превоза, линијских инфраструктурних електронских комуникација, водоводне и 

канализационе инфраструктуре и слично, уз услов да су за извођење тих радова 

прибављени услови и решење из члана 17 Закона о путевима;  

o у појасу од 5 метара од регулационе до грађевинске линије, са обе стране, брани се 

на парцелама градња објеката високоградње 

 појас контролисане изградње – са обе стране пута: 0.00  од границе заштитног појаса    

 није дозвољено паркирање директно са државног пута 

 

Укрштај  јавног пута са железничком пругом 

Планирана саобраћајница се укршта са трасом демонтиране и укинуте железничке пруге 

Сомбор- Стапар- Оџаци, те је у случају да град Сомбор накнадно буде планирао 

изградњу индустријског колосека трасом ове пруге,  потребно предвидети осигурање 

тог путног прелаза у складу са Правилником о начину укрштања железничке пруге и 

пута, пешачке и бициклистичке стазе, место на коме се може извршити укрштање и 

мерама за осигурање безбедног саобраћаја ( „ Службени гласник РС“ број 89/16). 
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Услови за вођење и укрштање пута и инсталације 

 

 Инсталације паралелно вођене са путем би требало да буду постављене бар 3.00 м 

од крајње тачке попречног профила пута ( ножице насипа трупа пута или спољне ивице 

путног канала за одводњавање), а на местима где није могуће задовољити ове услове мора 

да се испројектује и изведе одговарајућа заштита трупа пута 

 Извођење укрштања инсталација са државним путем се предвиђа искључиво 

механичким подбушивањем испод трупа пута, управно на њега, у прописаној заштитној 

цеви која мора да буде пројектована целом дужином попречног профила пута увећаном за 

по 3.00 м са сваке стране 

o најмање растојање између горње коте заштитних цеви инсталација и  

 најниже горње коте коловоза треба да износи 1.35-1.50 м и 

више, у зависности од конфигурације терена 

 коте дна постојећег или планираног канала за одводњавање 

треба да износи 1.20-1.35 м 

o укрштаје планираних инсталација удаљити од укрштаја постојећих 

инсталација  мин 10.00 м 

 Стубове далековода и стубне трафостанице предвидети изван заштитног појаса 

државног пута или на минималној удаљености за висину стуба далековода од границе 

путног појаса ( ивице путног земљишта); 

o ваздушни простор изнад коловоза, а испод водова далековода ( сигурносну 

висину високонапонског електровода)- од горње коте коловоза државног пута до 

жичане ланчанице при најнеповољнијим температурним условима,  обезбедити у 

складу са строжијим ( оштријим) условом за заштиту датим законима и 

прописима који регулишу ове области;  

o угао укрштања надземног високонапонског далековода са државним путем 

по могућности - 90° ( изузетно одступање- у складу са важећим техничким 

прописима) 

o далековод не би требао својом трасом и положајем да угрожава нормално 

одвијање и безбедност саобраћаја у складу са свим условима надлежних 

институција и техничким и важећим законским прописима  и нормативима који 

регулишу ову материју 

 За све предвиђене интервенције и инсталације које се воде кроз парцелу 

државног пута потребно је обратити се управљачу државног пута за прибављање услова и 

сагласности за израду техничке документације за изградњу и постављање истих, у складу 

са важећом законском регулативом. 

 

 2.2.1.2.  Правила грађења јавне инфраструктуре 

 

Водопривреда  

 Планирани водовод прикључити на градску водоводну мрежу цевоводом одговарајућег 

капацитета и квалитета у складу са резултатима добијеним хидрауличким прорачуном.Јавна 
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водоводна мрежа не сме да буде пречника мањег од 100 мм. Водоводне цеви се постављају у 

ровове ширине 1.0 м, на слој песка мин 15 цм и висином пешчаног слоја од 30 цм од темена 

цеви. Остатак рова се може затрпати земљом из рова из које је претходно одстрањено камење и 

корење. 

Пројектовање и изградњу предвиђених цевовода за снабдевање санитарном водом 

трасирати у предвиђеном коридору, на дубини не мањој од 0.80-1.20 м од коте терена, односно 

нивелете саобраћајнице, ради осигурања од мржњења и саобраћајног оптерећења. На местима 

укрштања са саобраћајницом односно са путним коридорима потребно је предвидети заштиту 

цевовода од оптерећења.  

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

потребно је извести према претходно прибављеним условима и сагластима надлежног  

предузећа које управља водоводом. 

             Системи канализација одводње отпадних и атмосферских вода су сепаратни. Цевоводе 

канализације отпадних вода пројектовати на основу прорачуна количине употребљених 

санитарних вода са слива који се планира да се евакуише. Изградња јавне канализационе мреже 

у принципу треба да претходи изградњи коловоза. Зидове ровова за постављање канализације 

отпадних вода треба при копању задржати у ертикалном положају, уз израду подграда на 

већим дубинама.   Ширина рова треба да буде што мања , али не мања од пречника цеви 

увећане за 70cm. Дубина укопавања мора да обезбеди бар 1,0m слоја земље изнад темена цеви. 

Затрпавање рова вршити у слојевима.  

На трасама канализације где су места скретања, промене профила, промене нагиба дна, на 

местима где су каскаде и на правим деоницама на удаљеностима 160xD m изградити ревизионе 

силазе – водонпропусне шахте пречника силаза отвора од min.60 cm. 

Цевоводе, ревизиона окна и препумпне станице предвидети на јавним површинама. 

Атмосферску канaлизацију пројектовати тако да са предвиђеног сливног подручја обухвати сву 

сву воду од падавина (са кровова, саобраћајница и других водонепропусних површина, али и 

вишак воде са земљишта и зелних повшина).  

Прикупљање атмосферских вода са припадајућег слива може се вршити и отвореним каналима, 

при томе кота дна канала треба да је нижа од коте постељице саобраћајнице. Атмосферске воде 

које се упуштају морају бити квалитета у складу са условима ЈП Воде Војводине. 

Међусобно хоризонтално растојање  атмосферске канализације од канализације отпадних вода 

је минимум 0,4m, а од водовода min.1,5m. 

Међусобно минимално хоризонтално растојање фекалне канализације од магистралног 

водовода је минимум 2,0 m, а од секундарног 1,5 m. 

Висиниски, канализација отпадних вода је дубље постављена од водовода и атмосферске 

канализације.  

  

Електроенергетска инфраструктура 

 

Електроенергетски водови се трасирају тако:  

- да не угрожавају постојеће или планиране објекте, као и планиране намене коришћења  

  земљишта  

- да се подземни простор и грађевинска површина рационално користе  

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

 

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

- Високонапонску преносну и нисконапонску мрежу у обухвату плана градити подземно;  

- 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 земљани ров или кабловску канализацију 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  

  да буде веће од 0,3 m, а при приближавању и паралелном вођењу 0,50 m;  

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

  растојању од 0,5 m (нисконапонска мрежа за потребе јавне расвете ће бити каблирана).  

Укрштање саобраћајнице са водом далековода напона 110 kV условљена је „Правилником о 

техничким нормативима за изградњу надземних електроенергетских водова називног напона 

од 1 до 400 kV (Сл. Лист СФРЈ број 65 из 1988 год. ; Сл. Лист СРЈ број 18 од 1992 год.), као и 

Законом о заштити од нејонизујућих зрачења (Сл. Гласник РС број 36/2009).  

За градњу у близини или испод 110 kV далековода потребна је сагласност ЈП „Електромреже 

Србије“. Препорука је да објекти, а нарочито објекти за сталан боравак људи буду што даље од 

110 kV далековода (минимално 25 m од осе далековода).  

У заштитним појасевима далековода нису дозвољени: изградња објеката за стални боравак 

људи, испади на објектима, постављање грађевинских скела и садња високог дрвећа (преко 

5,0m).  

Електроенергетску мрежу и трафостанице треба градити у складу са важећим законским 

прописима и нормативима из ове области.  

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

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

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

потенцијалних потрошача.  

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

градити на јавној површини или у склопу комплекса.  

СТС се може градити у линији постојећег надземног вода или ван њега на парцели власника 

(корисника), најмање 3,0 m од стамбених и других објеката.  
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Удаљеност енергетског трансформатора од суседних објеката мора да износи најмање 3,0 m.  

ако се трафостаница смешта у просторију у склопу објекта, просторија мора да испуњава 

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 саобраћајницу је потребно планирати јавну расвету:  

- Светиљке јавне расвете поставити на стубове поред саобраћајница;  

- За расветна тела користити живине светиљке високог притиска или натријумове ниског 

(високог) притиска како би се добио одговарајући ниво осветљености саобраћајница у складу 

са препорукама СКО-а (Српски комитет за осветљење);  

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

растојању од 0,5 m (нисконапонска мрежа за потребе јавне расвете ће бити каблирана).  

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

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

канализације.  

Електроенергетску мрежу градити на основу потребне техничке документације у складу са 

важећим прописима.  

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

полагања кабла.  

Прикључење објеката на јавну електроенергетску мрежу извести по условима надлежног 

предузећа у складу са важећим законским прописима.  

Свака градња испод и у близини далековода условљена је „Правилником о техничким 

нормативима за изградњу надземних електроенергетских водова називног напона од 1 до 400 

kV (Сл. лист СФРЈ број 65 из 1998 год; Сл. лист СРЈ број 18 од 1992 год.), као и Правилником о 

границама излагања и нејонизујућим зрачењима. 

 

Услови  Електромрежа Србије  
 

Преко предменте локације у јужном делу прелазе два ваздушна 20 kV вода који су по плану 

генералне регулације индустриске зоне у сомбору блокови 102, 103, 114, 115 и 127 –ПГР05 

планирани за каблирање. Испод планираног кружног тока на кљајћевачком путу налазе се два 

20 kV кабловска вода која је потребно изместити према скици датој у графичком прилогу.  

Свака градња испод или у близини далековода условљена: 

„Законом о енергетици” („Сл. гласник РС”, бр. 145/2014), 

„Законом о планирању и изградњи” („Сл. гласник РС”, бр. 72/2009, 81/2009 - испр., 64/2010 - 

одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - одлука УС, 50/2013 - одлука УС и 98/2013 - одлука УС, 

132/2014 и 145/2014 и 83/2018), 

„Правилником о техничким нормативима за изградњу надземних електроенергетских водова 

називног напона од 1 кУ до 400 к\/” („Сл. лист СФРЈ” број 65 из 1988. год.; „Сл. лист СРЈ” број 

18 из 1992. год.), 

„Правилником о техничким нормативима за електроенергетска постројења називног напона 

изнад 1000 V” („Сл. лист СФРЈ” број 4/74), 

„Правилником о техничким нормативима за уземљења електроенергетских постројења 

javascript:void(0)
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називног напона изнад 1000 V” („Сл. лист СРЈ” број 61/95), 

„Законом о заштити од нејонизујућих зрачења” („Сл. гласник РС” број 36/2009) са 

припадајућим правилницима, од којих посебно издвајамо: „Правилник о границама 

нејонизујућим зрачењима" („Сл. Гласник РС“, бр. 104/2009) и „Правилник о изворима 

нејонизујућих зрачења од посебног интереса, врстама извора, начину и периоду њиховог 

испитивања" („Сл. Гласник РС“, бр. 104/2009), 

„ЗРР5 1Ч.С0.105 Техничким условима заштите подземних металних цевовода од утицаја 

електроенергетских постројења” („Сл. лист СФРЈ” број 68/86), 

„8РР8 N.00.101 - Заштитом телекомуникационих постројења од утицаја електроенергетских 

постројења - Заштита од опасности”, 

„5РРЗ 1М.С0.102 - Заштитом телекомуникационих постројења од утицаја електроенергетских 

постројења - Заштита од сметњи” (Сл. лист СФРЈ број 68/86), као и 

„5РР5 N.00.104 - Заштита телекомуникационих постројења од утицаја електроенергетских 

постројења - Увођење телекомуникационих водова у електроенергетска постројења” (Сл. лист 

СФРЈ број 49/83). 

У случају градње у заштитном појасу далековода потребна је сагласност “Електромрежа 

Србије” А. Д., при чему важе следећи услови: 

Сагласност би се дала на Елаборат који Инвеститор планираних објеката треба да обезбеди, у 

коме је дат тачан однос далековода и објеката чија је изградња планирана, уз задовољење горе 

поменутих прописа и закона и исти може израдити пројектна организација која је овлашћена за 

те послове. Трошкови израде Елабората падају у целости на терет Инвеститора планираних 

објеката. 

Приликом израде Елабората прорачуне сигурносних висина и удаљености урадити за 

температуру проводника од +80°С, за случај да постоје надземни делови, у складу са 

техничким упутством ТУ-ДВ-04. За израду Елабората користити податке из пројектне 

документације далековода које вам на захтев достављамо, као и податке добијене на терену 

геодетским снимањем који се обављају о трошку Инвеститора планираних објеката. Елаборат 

доставити у минимално три примерка (два примерка остају у трајном власништву 

“Електромрежа Србије” А. Д.), као и у дигиталној форми. 

У Елаборату приказати евентуалне радове који су потребни да би се међусобни однос ускладио 

са прописима. 

Претходно наведени услови важе приликом израде: 

Елабората о могућностима градње планираних објеката у заштитном појасу далековода. 

Заштитни појас далековода износи 25 m са обе стране далековода напонског нивоа 110 кУ од 

крајњег фазног проводника. 

Напомена: У случају да се планира постављање стубова јавне расвете у заштитном појасу 

далековода, потребно је исте уважити при изради Елабората. 

Елабората утицаја далековода на потенцијално планиране објекте од електропроводног 

материјала. 

Овај утицај за цевоводе, у зависности од насељености подручја, потребно је анализирати на 

максималној удаљености до 1000 т од осе далековода. 

Елабората утицаја далековода на телекомуникационе водове (овај Елаборат није потребно 

разматрати у случају да се користе оптички каблови). 

Овај утицај, у зависности од специфичне отпорности тла и насељености подручја, потребно је 

анализирати на максималној удаљености до 3000 т од осе далековода у случају градње 

телекомуникационих водова. 

 

У случају да се из Елабората утврди колизија далековода и планираних објеката са пратећом 

инфраструктуром и уколико се утврди јавни (општи) интерес планираног објекта и достави 

налог мера за измештање (реконструкцију или адаптацију) од стране надлежних органа, 
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потребно је да се: 

Приступи склапању Уговора о пословно-техничкој сарадњи ради регулисања међусобних права 

и обавеза између “Електромрежа Србије” А. Д. и свих релевантних правних субјеката у 

реализацији пројекта адаптације или реконструкције далековода, у складу са „Законом о 

енергетици” („Сл. гласник РС”, бр. 145/2014) и „Законом о планирању и изградњи” („Сл. 

гласник РС” број 72/2009, 81/2009-исправка, 64/2010-одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013-

одлука УС и 50/2013-одлука УС, 98/2013-одлука УС, 132/2014 и 145/2014 и 83/2018). 

 

Наша препорука је да се било који објекат, планира ван заштитног појаса далековода како би се 

избегла израда Елабората о могућностима градње планираних објеката у заштитном појасу 

далековода и евентуална адаптација или реконструкција далековода. Такође, наша препорука је 

и да минимално растојање планираних објеката, пратеће инфраструктуре и инсталација, од 

било ког дела стуба далековода буде 12 m, што не искључује потребу за Елаборатом. 

Остали општи технички услови: 

Приликом извођења радова као и касније приликом експлоатације планираних објеката, водити 

рачуна да се не наруши сигурносна удаљеност од 5 m у односу на проводнике далековода 

напонског нивоа 110кV. 

Испод и у близини далековода не садити високо дрвеће које се својим растом може 

приближити на мање од 5 m у односу на проводнике далековода напонског нивоа 110 к\/, као и 

у случају пада дрвета. 

Забрањено је коришћење прскалица и воде у млазу за заливање уколико постоји могућност да 

се млаз воде приближи на мање од 5 m од проводника далековода напонског нивоа 110 кУ. 

Забрањено је складиштење лако запаљивог материјала у заштитном појасу далековода. 

Нисконапонске, телефонске прикључке, прикључке на кабловску телевизију и друге 

прикључке извести подземно у случају укрштања са далеководом. 

Приликом извођења било каквих грађевинских радова, нивелације терена, земљаних радова и 

ископа у близини далековода, ни на који начин се не сме угрозити статичка стабилност стубова 

далековода. Терен испод далековода се не сме насипати. 

Све металне инсталације (електро-инсталације, грејање и сл.) и други метални делови (ограде и 

сл.) морају да буду прописно уземљени. Нарочито водити рачуна о изједначењу потенцијала. 

Најистуренији делови цевовода кроз који се испушта флуид морају бити удаљени најмање 30 m 

од најистуренијих делова далековода који су под напоном. 

Уобичајена је пракса да се у постојећим коридорима далековода могу изводити санације, 

адаптације и реконструкције, ако то у будућности због потреба интервенција и ревитализација 

електроенергетског система буде неопходно, а не може бити сагледано у овом часу. 

 

 

Телекомуникациона инфраструктура 

 

ТТ мрежу градити на основу потребне техничке документације у складу са важећим 

прописима. 

За потребе нових садржаја на планском простору потребно је поред саобраћајница у зони 

јавних површина изградити телекомуникациону мрежу. ТТ мрежа се полаже обострано, а где 

то није могуће једнострано. 

У трасама ТТ мреже могуће је изградити и мрежу кабловског дистрибутивног система за 

пренос земаљских и сателитских, радио и ТВ сигнала. Прикључење нових објеката извести 

подземним каблом са најближег шахта у којем постоји резерва. 

Телекомуникациону и КДС мрежу у уличном коридору градити према следећим условима: 

 ТТ мрежа ће се у потпуности градити подземно; 

javascript:void(0)
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 КДС мрежу по могућности поставити у трасе постојеће ТТ мреже, где она постоји 

 Дубина полагања ТТ и КДС каблова је 0,8 m; 

 Дубина полагања ТТ и КДС каблова у микроровове је 0,4 m  

 При укрштању са саобраћајницама каблови морају бити постављени у заштитне цеви, а 

угао укрштања треба да буде 90°; 

 Минимално хоризонтално и вертикално растојање између ТТ инсталација (претплатничких  

каблова месне примарне и секундарне мреже) и свих других планираних подземних 

инсталација (водовод, атмосферска и фекална канализација, електроенергетски кабл за 

напоне до 1 kV, инсталације КДС-а, гасовода средњег и ниског притиска) мора бити 0,50 m. 

 Преко трасе постојећих телекомуникационих објеката: магистралних оптичких каблова (од 

међународног значаја), међумесног оптичког кабла, приводног оптичког кабла, примарних 

претплатничких каблова, празних ПЕ цеви пречника 40мм месне кабловске мреже, 

кабловских наставака на оптичким и претплатничким ТТ кабловима, није дозвољена 

изградња индустријских објеката, путева и електроенергетских постројења (далековода, 

трафостаница...). 

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

електроенергетског кабла (на деоници паралелног вођења) у односу на претплатничке ТТ 

каблове мора бити 1,00 m. 

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

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

електроенергетски кабл треба уземљити и то на свакој спојниоци деонице приближавања, с 

тим да уземљивач мора да буде удаљен од ТТ инсталација најмање 2,00 m. 

 Минимална вертикална удаљеност (при укрштању) високонапонског ВН 20 kV 

електроенергетског кабла у односу на трасу претплатничких ТТ каблова, мора бити 0,50 m. 

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

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

бити мања од 0,30 m. Заштитне цеви за електроенергетски кабел треба да буду од добро 

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

 На местима укрштања све планиране подземне инсталације, обавезно положити испод 

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

али не сме бити мањи од 45 степени. 

 

 Уколико планирани коловози, колски прилази, паркинг простори или неке друге површине 

са тврдим застором, прекривају трасу наведених постојећих ТТ каблова, исти морају бити 

израђени од решеткастих МЕ-БА елемемената да би се омогућио стални приступ ТТ 

кабловима, или се на целој дужини каблова коју прекрива коловоз, колски прилаз, паркинг 

простор или друге површине са тврдим застором, мора планирати полагање празних 

заштитних ПВЦ цеви пречника 110 мм. 

 Празне ПВЦ цеви пречника 110 мм је потребно положити поред трасе постојећих ТТ 

каблова на дубини од око 0,80 м – 1,00 м, чија дужина мора бити таква да излази са сваке 

стране коловоза, колског прилаза, паркинга или неке друге површине са тврдим застором за 

око 0,50 м, и исте морају бити затворене са заштитним чеповима са обе стране. 

Базне станице са антенским стубовима за мобилну телефонију 

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

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

саобраћајних потреба корисника, а посебно имајући у виду базне станице најновије генерације 

пожељно је да растојања између локација базних станица буду испод 1 км с тим да локације 

буду тамо где је највећи број корисника. 
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У складу са тим потребно је обезбедити локације за смештаје телекомуникационе опреме у 

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

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

обезбедити за све оператере мобилне телефоније у Србији. 

 

Циљ изградње свих планираних телекомуникационих објеката предвиђених овим Планом је да 

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

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

могућности.  

 

Општи  услови  и  принципи  уређења за телекомуникационе мреже мобилне телефоније су: 

 На простору обухвата овог плана постоји базна станица са антенским стубом. 

 Нове базне станице се могу постављати на слободним површинама или на одговарајућим 

објектима како на јавној површини, тако и на земљишту остале намене, у складу са 

позитивним законом предвиђеним прописима 

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

основу Правилника о изворима нејонизирајућих зрачења од посебног интереса, врстама 

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

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

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

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

могућности потребно је градити антенске стубове, с тим да је потребна површина за локацију 

стуба величине 10 x 10 м са несметаним колским прилазом и прикључком на 

телекомуникациону и електроенергетску мрежу. 

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

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

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

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

 

Гасоводна инфраструктура 

 

Приликом изградње гасоводне мреже  потребно је придржавати се следећих услова: 

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

несметану и безбедну дистрибуцију природног гаса гасоводима притиска до 16 bar-а'' 

(''Службени гласник РС'', бр. 86/2015). 

2. Минимална дозвољена хоризонтална растојања подземних гасовода од стамбених објеката, 

објеката у којима стално или повремено борави већи број људи (од ближе ивице цеви до 

темеља објекта) су: 

 

 МОР≤4 bar (m) 

Гасовод од челичних цеви 1 

Гасовод од полиетиленских 

цеви 
1 

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



ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ПРОСТОР“ СОМБОР 

Трг Цара Лазара 1, 25000 Сомбор 
 

 

                        Тел./фах: 025/5150090, e-mail: info@prostorsombor.rs , Web: www.prostorsombor.rs 56 

Гасовод од 

челичних 

цеви 

1 2 

3 

Гасовод од 

полиетиленс

ких цеви 

1 3 - 

 

3. Минимална дозвољена растојања спољне ивице подземних челичних и ПЕ 

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

објектима су: 

 

Минимална дозвољена растојања  
Укрштање 

(m) 

Паралелно 

вођење (m) 

Гасоводи међусобно 0,2 0,4 

Водовод и канализација  0,2 0,4 

Вреловод и топловод 0,3 0,5 

Проходни канали вреловода и топловода 0,5 1,0 

Ниско и високонапонски електро каблови 0,2 0,4 

Телекомуникациони и оптички каблови 0,2 0,4 

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

Резервоари (до његовог габарита) и други извори 

опасности станице за снабдевање горивом превозних 

средстава у друмском саобраћају, мања пловила, мањи 

привредни и спортски ваздухоплови 

- 5,0 

Извори опасности постројења и објеката за складиштење 

запаљивих и горивих течности укупног капацитета 

највише 3 m
3
 

- 3,0 

Извори опасности постројења и објекти за складиштење 

запаљивих и горивих течности укупног капацитета више 

од 3 m
3
 а највише 100 m

3
 

- 6,0 

Извори опасности постројења и објекти за складиштење 

запаљивих и горивих течности укупног капацитета преко 

100 m
3   

- 15,0 

Извори опасности постројења и објекти за складиштење 

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

Извори опасности постројења и објекти за складиштење 

запаљивих гасова укупног капацитета већег од 10 m
3  

а 

највише 60 m
3
 

- 10,0 

Извори опасности постројења и објекти за складиштење 

запаљивих гасова укупног капацитета преко 60 m
3  

 
- 15,0 

Шахтови и канали 0,2 0,3 
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Високо зеленило - 1,5 

 

4. Минимална дозвољена растојања спољне ивице подземних челичних и ПЕ 

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

другим објектима су: 

Минимална дозвољена растојања  
Укрштање 

(m) 

Паралелно 

вођење (m) 

Гасоводи међусобно 0,2 0,6 

Водовод и канализација  0,2 0,4 

Вреловод и топловод 0,3 0,5 

Проходни канали вреловода и топловода 0,5 1,0 

ниско и високонапонски електро каблови 0,3 0,6 

Телекомуникациони и оптички каблови 0,3 0,5 

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

Резервоари (до његовог габарита) и други извори 

опасности станице за снабдевање горивом превозних 

средстава у друмском саобраћају, мањих пловила, мањих 

привредних и спортских ваздухоплова 

- 5,0 

Извори опасности постројења и објеката за складиштење 

запаљивих и горивих течности укупног капацитета 

највише 3 m
3
 

- 3,0 

Извори опасности постројења и објекти за складиштење 

запаљивих и горивих течности укупног капацитета више 

од 3 m
3
 а највише 100 m

3
 

- 6,0 

Извори опасности постројења и објекти за складиштење 

запаљивих и горивих течности укупног капацитета преко 

100 m
3   

- 15,0 

Извори опасности постројења и објекти за складиштење 

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

Извори опасности постројења и објекти за складиштење 

запаљивих гасова укупног капацитета већег од 10 m
3  

а 

највише 60 m
3
 

- 10,0 

Извори опасности постројења и објекти за складиштење 

запаљивих гасова укупног капацитета преко 60 m
3  

 
- 15,0 

Шахтови и канали 0,2 0,3 

Високо зеленило - 1,5 

 

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 
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укрштања са другим објектима је: 

 

 

Објекат 
Минимална дубина 

укопавања (cm) 

 А Б* 

До дна одводних канала путева и пруга 100 60 

До дна регулисаних корита водених токова 100 50 

До горње коте коловозне контрукције пута 135 135 

До горње ивице железничке пруге 150 150 

До горње ивице прага индустријске и железничке 

пруге 
100 100 

До дна нерегулисаних корита водених токова 150 100 

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

 

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

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

углом. Уколико то није могуће, угао између осе препреке и осе гасовода може бити од 60° до 

90°. 

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

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

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

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

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

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

коловозне траке. 

 Крајеви заштитне цеви која се поставља на прелазу испод градских саобраћајница морају 

бити удаљени минимално 1 m од ивице крајње коловозне траке. 

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

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

насипа. 

 Крајеви заштитне цеви морају бити херметички затворени. 

 Ради контролисања евентуалног пропуштања гаса у међупростор заштитне цеви и гасовода 

на једном крају заштитне цеви мора да се угради одушна цев пречника најмање 50 mm. 

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

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

најмање 10 m од осе крајњег колосека железничке пруге. 

 Минимално растојање одушне цеви мерено од ивице крајње коловозне траке градских 

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

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

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

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

од атмосферских утицаја. 

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

стубова далековода су: 

Називни напон 

(kV) 
При укрштању (m) 

При паралелном 

вођењу (m) 
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Називни напон 

(kV) 
При укрштању (m) 

При паралелном 

вођењу (m) 

1 kV≥U 1 1 

1kV<U≤20kV 2 2 

20kV<U≤35kV 5 10 

35kV<U 10 15 

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

сме угрозити стабилност стуба. 

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

металне ормане на посебним темељима. 

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

којима стално или повремено борави већи број људи су:  

 МОР на улазу 

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

10bar<МОР≤16ba

r(m) 

До 160 

Уз објекат (отвори 

на објекту морају 

бити ван зона 

опасности) 

3 m или уз објекат (на 

зид или према зиду без 

отвора) 

5 m или уз објекат 

(на зид или према 

зиду без отвора) 

Од 161 до 1500 

3 m или уз објекат 

(на зид или према 

зиду без отвора) 

5 m или уз објекат (на 

зид или према зиду без 

отвора) 

8 m 

Од 1501 до 6000 5 m 8 m 10 m 

Од 6001 до 25000 8 m 10 m 12 m 

Преко 25000 10 m 12 m 15 m 

Подземне 

станице 
1 m 2 m 3 m 

 

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

 

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

 МОР на улазу 

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

ar(m) 

Железничка или 

трамвајска пруга 
10 m  15 m  15 m 

Коловз градских 

саобраћајница 
3 m  5 m  8 m 

Локални пут 3 m  5 m  8 m 

Државни пут 8 m 8 m 8 m 
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Аутопут 15 m 15 m 15 m 

Интерне саобраћајнице 3 m 3 m 3 m 

Јавна шеталишта 3 m  5 m  8 m 

Извори опасности 

станице за снабдевање 

горивом превозних 

средстава у друмском 

саобраћају, мањих 

пловила, мањих 

привредних и спортских 

ваздухоплова 

10 m  12 m  15 m 

Извори опасности 

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 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. 
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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''. 

 

                     Термоенергетска инфраструктура 

 

      Приликом изградње вреловодног прикључка за планиране потрошаче морају се 

поштовати правила за изградњу термоенергетске инфраструктуре., уз обавезну израду 

техничке документације  за све објекте термоенергетске инфраструктуре, која мора бити у 

складу са техничким нормативима. 

Земљане радове треба извести у складу са опште важећим препорукама и нормама, које 

важе за нискоградњу. 

Обавезно се мора испоштовати дубина полагања цеви, односно дебљина насутог слоја 

изнад горње површине цеви, које ће се дефинисати приликом пројектовања цевовода и 

статичком прорачуну, а у складу са техничким нормама и прописима. 

У заштићеном подручју подземних цевовода није дозвољена надградња, зазиђивање и 

сађење дрвећа и жбуња.  

По изведеним монтажним радовима и пре засипања канала потребно је извести геодетско 

снимање вреловодне мреже. Поред положаја у простору (локацијски, висински )  геодетски 

снимак мора такође садржати податке о димензијама и изведби вреловода, те уграђеним 

елементима (фиксним тачкама, компензаторима, спонама). 

Прикључење објеката на вреловодну дистрибутивну мрежу извести по условима 

надлежног предузећа. За овај простор обраде предвиђа се прикључење потенцијалних 

потрошача на централни извор ЈКП „Енергана“. 

   

 

 2.2.2.  Правила грађења других намена у обухвату Плана 

За све парцеле у обухвату овог Плана које нису планиране као јавне површине, важе 

правила  грађења дата плановима којима оне припадају и  који их третирају и уређују. 

 

 2.2.3.  Правила озелењавања површина јавних намена 

 

 Приликом овог озелењавања требало би избегавати садњу врста са јестивим плодовима, 

као и примену инванзивних врста биљака као што су: циганско перје, јасенолисни јавор, кисело 

дрво, багремац, западни копривић, дафина, пенсилванијски длакави јасен, трновац, живу 

ограду, петолисни бршљан, касну сремзу, јапанску фалопу, багрем, сибирски брест. Требало би 

предвидети садњу расаднички негованих садница уједначене висине, високих лишћара у 

комбинацији са партерним зеленилом, са очуваним терминалним избојком, правилно развијене 

крошње, а при избору садног материјала предност дати врстама отпорним на аерозагађење; 

 

 

 2.2.4.  Заштита природних и непокретних културних добара 

 

 У обухвату плана се не налазе заштићена природна добра, али је ако се приликом 

земљаних радова открију нека налазишта- геолошка и палеонтолошка ( фосили, минерали, 
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кристали) која би могла да представљају заштићену природну вредност, налазач је дужан да о 

томе  благовремено обавести надлежно Министарство, у року од осам дана, ради његове 

заштите од уништења, оштећивања или крађе. 

 

 2.2.5. Заштита животне средине 

 

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

од деградације. Изградња и експлоатација објеката може да се врши под условом да се не 

изазове оштећења, загађивање или на други начин деградирање животне средине. 

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

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

закон)  дефинисана су основна начела заштите животне средине: 

 начело интегралности 

 начело превенције и предострожности 

 начело очувања природних вредности 

 начело одрживог развоја 

 начело одговорности загађивача и његовог правног следбеника 

 начело „ загађивач плаћа“ 

 начело „ корисник плаћа“ 

 начело супсидијарне одговорности  

 начело примене подстицајних мера 

 начело информисања и учешћа јавности 

 начело заштите права на здраву животну средину и приступа правосуђу, као и 

дате смернице за очување биодиверзитета: 

o свака активност мора да буде планирана и спроведена на начин који проузрокује 

најмању могућу промену у животној средини, 

o начело предострожности остварује се проценом утицаја на животну средину и 

коришћењем најбољих расположивих и доступних технологија, техника и опреме, 

o природне вредности користе се под условима и на начин којима се обезбеђује 

очување вредности геодиверзитета, биодиверзитета, заштићених природних добара и предела.

  На основу истог закона, чланом 21, дефинисан је принцип интегралне заштите: „ 

Заштита природних вредности остварује се спровођењем мера за очување њиховог квалитета, 

количина и резерви, као и природних процеса, односно њихове међузависности и природне 

равнотеже у целини“. 

 Зато су у смислу чланова 3, 4 и 9 овог Закона, јединице локалне самоуправе, правна и 

физичка лица одговорни за сваку активност којом мењају или могу променити стање и услове у 

животној средини, односно за непредузимање мера заштите животне средине. 

   

2.2.6.  Мере заштите од ратних разарања  

Према Обавештењу Министарства одбране РС, за израду Плана и изградњу ове 

соабраћајнице нема посебних услова и захтева за прилагођавање потребама одбране земље. 
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          2.2.7. Мере заштите од елементарних непогода и удеса 

 Под елементарним непогодама подразумевају се све непогоде које настају деловањем 

природних сила: поплаве, клизишта, земљотреси, пожари, олујни ветрови, град, снежни 

наноси, одрони, клизишта и друге појаве које својим деловањем могу да угрозе животе 

становништва и нанесу материјалну штету већег обима. Заштита од елементарних непогода 

регулисана је Законом о заштити од елементарних и других већих непогода (сл. Гл. СРС бр. 

20/77, 24/85, 27/85, 6/89 i 52/89 i "Сл.гласник РС" бр. 53/93, 67/93, 48/94 i 101/2005 - др.закон), а  

предвиђа превентивне мере за њихово спречавање или ублажавање њиховог дејства, као и мере 

које се предузимају у случају непосредне опасности од елементарних непогода, мере заштите 

када оне наступе и мере ублажавања и отклањања непосредних последица насталих дејством 

непогода или удеса. 

Заштита од удеса 

Удесом се сматра изненадни и неконтролисани догађај или низ догађаја који настаје 

неконтролисаним ослобађањем, изливањем или расипањем опасних материја при производњи, 

промету, употреби, превозу, преради, складиштењу, одлагању или дуготрајном неадекватном 

чувању с тим да се то не односи на војна постројења, нуклеарне удесе, генетички 

модификоване организме, транспорт опасних материја цевоводима, укључујући и пумпне 

станице и удесе при истраживању и експлоатацији минералних сировина. 

Заштита од удеса обухвата: планирање, организовање и предузимање мера управљања 

опасним материјама на основу анализе опасности од удеса, уз примену одређених законских 

прописа и правилника приликом израде урбанистичке документације и издавања 

урбанистичко- техничких услова за инвестиционе објекте (Важећег сета Закона о заштити 

животне средине).  

Заштита од техничко-технолошких несрећа уређена је Законом о ванредним ситуацијама 

и то за транспорт опасних материја у друмском, железничком, водном и ваздушном саобраћају. 

Законом су дефинисане опште обавезе привредног друштва које обавља активности у којима су 

присутне опасне материје у прописаним количинама, као и надлежности државних органа. 

Заштита од земљотреса 

 Подручје града  Сомбора спада у зону са могућим померањем тла до 8 ° МЦС. 

Саобраћајница и објекти на њој треба да буду статички прорачунати на утицаје од земљотреса 

у складу са процењеним ризицима  на ширем подручју са повратним периодима од 50 и 100 

година, а све у складу са правилницима важећим у тој области. 

 

Заштита од пожара 

Пожари у зони саобраћајнице могу да настану из више разлога: услед саобраћајног 

удеса, рушењем околних објеката oд ветра и земљотреса, пожаром на околним објектима, 

људском непажњом, паљењем ватре и спаљивањем траве и пољопривредних остатака,  као и на 

друге начине. Зато се предузимају мере заштите од пожара, у смислу проходности 

саобраћајница, њихове ширине и распореда, уз обезбеђење мера заштите од пожара у складу са 

законском регулативом: 

 Законом о заштити од пожара ( „ Сл. гласник РС “ бр. 111/09, 20/2015, 87/2018, 

87/2018-др.закони) 
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 Правилником о техничким нормативима за приступне путеве, окретнице и уређене 

платое за ватрогасна возила у близини објекта повећаног ризика од пожара ( „ 

Сл.лист СФРЈ“ бр. 8/95) и другима. 

  

 2.2.8. Услови спровођења плана  

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

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

примењиван кроз поступак: 

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

земљишта и објеката; 

- парцелације и препарцелације у сврху издвајања грађевинског земљишта намењеног за јавне 

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

парцелације и препарцелације са Пројектом геодетског обележавања); 

- израде пројектно-техничке документације за објекте саобраћајне и комуналне 

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

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

предузећа, институција органа локалне самоуправе. 
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II  ГРАФИЧКИ ДЕО 

 

 

 

 


