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1. Извод из регистрације предузећа

2. Решење о одређивању одговорног урбанисте
На основу члана 128. Закона о планирању и изградњи (''Службени гласник РС'', бр. 72/09, 81/09исправка, 64/10 одлука УС, 24/11 и 121/12, 42/13–одлука УС, 50/2013–одлука УС, 98/2013–одлука
УС, 132/14 и 145/14) и одредби Правилника о садржини, начину и поступку израде и начин
вршења контроле техничке документације према класи и намени објеката (“Службени гласник
РС”, бр. 23/2015.) као:
ОДГОВОРНИ УРБАНИСТА

за израду урбанистичке документације: УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ за урбанистичкоархитектонску разраду лоикације за потребе изградње комерцијалног објекта П+1 и
складишног објекат П+0, на катастарским парцелама број 9486 и 9487 К.О. Сомбор-1, чији је
инвеститор „СИНАГОГА“ д.о.о. Сомбор, Стапарски пут бб, Сомбор, одређује се:

Страхиња Коша, дипл.инг.арх., лиценца број 200 1543 16

Пројектант:

ЈКП „ПРОСТОР“ СОМБОР

Одговорно лице/заступник:

Горан Нонковић - директор

Печат и потпис:

______________________________

Место и датум:Сомбор, јул 2017.год.
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3. Лиценца одговорног урбанисте

Б) ТЕКСТУАЛНИ ДЕО
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1. УВОД
Изради Урбанистичког пројекта за изградњу комерцијалног објекта П+1 и складишног објекта
П+0, у улици Стапарски пут бб, у Сомбору, на катастарским парцелама број 9486 и 9487 К.О.
Сомбор I, приступило се на захтев и прихватањем понуде наручиоца: „СИНАГОГА“ д.о.о.
Сомбор, Стапарски пут бб, Сомбор, под бројем 09/2017, од дана 13.06.2017.год.
2. ПРАВНИ ОСНОВ ЗА ИЗРАДУ УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА
Правни основ за израду урбанистичког пројекта садржан је у:
- Закона о планирању и изградњи, члан 60. 61. и 62. („Сл. гласник РС“, бр. 72/2009, 81/2009-испр.,
64/2010-одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013-одлукаУС, 50/2013-одлука УС, 98/2013-одлука УС,
132/2014 и 145/2014) и
-Правилник о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког
планирања, члан 75. и 76. („Сл. гласник РС“ број 64/2015).
3. ПЛАНСКИ ОСНОВ ЗА ИЗРАДУ УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА
Као плански основ за израду урбанистичког пројекта служи:
Генералног плана Града Сомбора („Сл.лист града Сомбора“, број 05/2007).
Према одредбама Генералног плана града Сомбора изградња
и уређење у постојећим
комплексима вршити на основу услова из Плана, на слободним површинама обавезан је план даље
урбанистичке разраде израдом урбанистичког плана нижег реда у духу важећег закона.
Наведене одредбе Генералног плана биле су основ за опредељење да се за предметну локацију
изради урбанистички пројекат изградње у коме ће се детаљно разрадити сви урбанистички
параметри.
4. СВРХА И ЦИЉ ИЗРАДЕ УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА
Сврха израде урбанистичког пројекта је урбанистичко-архитектонско решење планиране изградње
у границама грађевинских парцела број 9486 и 9487 К.О. Сомбор-1. Поред наведених парцела
урбанистичким пројектом је обухваћен и део парцеле број 10258 K.O. Сомбор-1 (улица) са које се
остварује колски и пешачки прилаз парцели и прикључење на комуналну и инфраструктурну
мрежу.
Циљ израде урбанистичког пројекта је да се провере и ускаладе програмски захтеви инвеститора
се могућностима локације и у складу са тим изврши организација простора на грађевинској
парцели која ће омогућити изградњу комерцијалног и складишног објекта у границама
дозвољених урбанистичких параметара дефинисаних Генералним планом града Сомбора.
5. ПОДРУЧЈЕ ОБУХВАЋЕНО УРБАНИСТИЧКИМ ПРОЈЕКТОМ
Карактеристике локације
Предметна локација се налази у јужном делу грађевинског земљишта Града Сомбора, на
удаљености од ≈2056m, у југоисточном делу блока број 104 (нумерација по Генералном плану)
намењеном за потребе услужно, производних и складишних функција.
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Предметна локација представља делимично изграђено грађевинско земљиште.
У непосредном окружењу предметне парцеле са северне стране се налази канал, парцела број
10316/1 К.О. Сомбор-1, са јужне стране некатегорисани пут, катастарска парцела број 10258 К.О.
Сомбор-1, са источне стране магистрални пут Сомбор-Стапар, парцела број 10253 К.О. Сомбор-1,
док је са западне стране неизграђено градско грађевинско земљиште (њива 2, класе), катастарска
парцела број 9488/1 К.О. Сомбор-1.
Сама парцела налази се уз улицу Стапарски пут, која се граничи са западне стране, са јужне стране
је некатегорисани пут, са северне стране је канал, док је са западне стране гадско грађевинско
земљиште.
Површина која је разрађена кроз овај урбанистички пројекат одговара укњиженој површини
катастарских парцела број 9486 и 9487 К.О. Сомбор-1. Поред наведене парцеле која је основни
предмет овог урбанистичког пројекта, дато је и решење за део парцеле број 10258 К.О. Сомбор-1
са које се остварују колски прилази како постојећи (два), тако и планирани (један).
Површина у оквиру границе обраде износи 26.573,00m2.
Статус земљишта
Статус земљишта на подручју обухваћеном урбанистичким пројектом је градско грађевинско
земљише.
Услови природне средине
Терен на простору обухваћеном пројектом је раван.
У климатском погледу подручје града Сомбора има континенталну климу. Са оштрим зимама и
топлим летима и релативно неуједначеним падавинама. С обзиром на такве климатске услове
Правилник о енергетској ефикасности уврстио је подручје града Сомбора у „зону Б“ као место за
које је спољна пројектна температура (период грејање) испод -15°C.
Сомбор је подложан утицају јаких и олујних ветрова са северозапада и севера, као и могућим
великим снежним покривачем.
Геолошки профил терена карактеристичан за ово подручје у сеизмичком погледу је повољан и
спада у подручја са малим сеизмичким интензитетом. Подручје града Сомбора спада у зону са
могућим померањима тла до 8°МСК, за повратни период од 475 година.
Условљености ГП-ом
(Извод из ГП града Сомбора)
Према Генералном плану града Сомбора („Службени лист општине Сомбор“, број 5/07), подручје
у границама предметног пројекта налази се на површини намењеној радној зони
3 ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА ПРОСТОРНЕ СТРУКТУРЕ НАСЕЉА
НАМЕНАМА И ФУНКЦИЈАМА

ПРЕМА ПЛАНИРАНИМ

3.3 РАДНЕ ЗОНЕ И ПОЈЕДИНАЧНИ РАДНИ САДРЖАЈИ
Концепт просторног развоја радних зона првенствено је усмерен на јужни део градске
структуре, на простор Индустријске зоне града, као и са постојећим сателитским просторним
структурама које се налазе у самом ткиву града, које ће се надаље задржати на овим
локацијама. Површине за нове индустријске капацитете, складишта и магацине су предвиђене на
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простору Индустријске зоне града.
Радне зоне заузимају површину од 586ha, што у односу на укупну површину заузима 12%.
Планиране површине у највећем делу се налазе на централном и јужном делу Индустријске зоне,
где има довољно слободних и неизграђених површина и где су обезбеђене све категорије
инфраструктурне подршке.
Изградња капацитета мале привреде са одређеним карактеристикама индустријске производње
се усмеравају у радне зоне услужно-производно складишних функција уз Индустријску зону, дуж
Стапарског пута, на делу Апатинског пута, као и на релацији на северној градској територији на
простору ширег локалитета северне заобилазнице града.
Капацитети услужног занатства могу се отварати у стамбеним зонама, у објектима
становања, на читавој градској територији. Ограничења се односе на капацитете, који загађују
околину, те се због тога такви капацитети не дозвољавају у зони центра, у близини здравствених
и школских објеката као и у густо насељеним блоковима.
Капацитети свакодневног снабдевања ће пратити планирану просторну дистрибуцију
становништва, нарочито на новим просторима становања, који се првенствено проширује на
северном делу градске територије. Капацитети за повремено или специјалистичко и изузетно
снабдевање се лоцирају изван централне зоне града.
Нормативи у области услужног занатства и трговине:
Услужно занатство:
продајни простор
складишни простор
Трговина:
за домаћинство
за привреду

0,5м2 / по становнику
0,8м2 / по становнику
10 м2 / по запосленом
20 м2 / по запосленом

Капацитети угоститељства са пружањем услуга смештаја, исхране, пића лоцирају се у зонама
већих густина, у централној зони, у зони спорта, рекреације и туризма.
6. ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА
6.3. РАДНЕ ЗОНЕ
Изградња објеката привредних делатности може се реализовати само на основу услова Плана
даље урбанистичке разраде, тј. на основу услова из Плана детаљне регулације, односно услова из
Урбанистичког пројекта, за делове насеља где је то прописано. За садржаје чија се изградња у
овом тренутку не може прецизно предвидети, а чији обим изградње или технологија рада то буду
захтевали, такође је неопходна израда Урбанистичког пројекта, који ће дефинисати
урбанистичко решење и услове за изградњу објеката.
При пројектовању и грађењу објеката придржавати се одредби техничких прописа и услова који
конкретну област регулишу.
Врста и намена објекта
У оквиру грађевинске парцеле у радној зони дозвољена је изградња: пословних, производних и
складишних објеката, као и изградња у комбинацијама: пословно-производни објекат, пословноскладишни објекат, производно-складишни објекат или пословно-производно-складишни објекат.
Објекти се могу градити као слободностојећи или објекти у низу, а све у зависности од
техничко-технолошких процеса производње и задовољавања прописаних услова заштите.
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Уз главне објекте на грађевинској парцели у радној зони дозвољена је изградња помоћних
објеката: оставе, типске трансформаторске станице, ограда, евентуално као прелазно решење
бунари, водонепропусне бетонске септичке јаме итд.
Услови за образовање грађевинске парцеле
Величина парцеле намењене изградњи привредних капацитета мора бити довољна да прими све
садржаје који су условљени конкретним технолошким процесом, као и пратеће садржаје, уз
обезбеђење дозвољеног индекса изграђености и индекса заузетости земљишта.
Површина грађевинске парцеле износи минимално 500,0 м² са ширином уличног фронта минимално
20,0 м.
Положај објеката у односу на регулацију и у односу на границе грађевинске парцеле
У зависности од технолошког процеса производње у оквиру конкретног радног комплекса
грађевинска линија се поклапа са регулационом линијом, односно одмакнута је за минимално 5,0 м.
Објекти који се налазе на улазу у радни комплекс предњом фасадом морају бити грађени на
грађевинској линији.
Организацију дворишта радног комплекса теба усмерити ка северној, односно западној страни.
Са тим у вези, грађевинска линија од границе суседне парцеле са источне односно јужне стране је
на 5,0 м. Евентуално, дозвољена је удаљеност на минимално 1,0 м под условом да су задовољени
услови протипожарне заштите, тј. да је међусобни размак између објеката на две суседне
парцеле већи од 4,0 м, тј. већи од половине вишег објекта.
Грађевинска линија је од границе парцеле са западне, односно северне стране удаљена 10,0 м.
Евентуално је дозвољена удаљеност на минимално 6,0 м ако је на грађевинској парцели омогућен
кружни ток саобраћаја.
Индекс заузетости и индекс изграђености грађевинскепарцеле
Максималан дозвољени индекс заузетости на грађевинској парцели у радној зони са платоима и
саобраћајницама је 0,7.
Максималан дозвољени индекс изграђености грађевинске парцеле је 2,1.
Највећа дозвољена спратност објеката
Објекти су спратности:
пословни: максимално до П+2+Пк
производни:максимално до П+2+Пк
складишни: П+О евентуално П+1.
Изградња помоћног објекта-оставе - максималне спратности П+О.
Најмања дозвољена међусобна удаљеност објеката
Објекти могу да се граде као слободностојећи и у низу.
Изградња објеката у низу може се дозволити ако то технолошки процес производње захтева и
ако су задовољени услови противпожарне заштите.
Међусобни размак слободностојећих објеката је минимално половина висине вишег објекта, с
тим да међусобни размак не може бити мањи од 5,0 м.
Услови за изградњу других објеката на истој грађевинској парцели
На грађевинској парцели у радној зони поред главних и помоћних објеката дозвољена је изградња
пословно-стамбеног објекта са једном стамбеном јединицом.
Висина ограде којом се ограђује радни комплекс не може бити виша од 2,0 м. Ограда

на
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регулационој линији и ограда на углу мора бити транспарентна, односно комбинација зидане и
транспарентне ограде.
Транспарентна ограда се поставља на подзид висине максимално 0,2 м а код комбинације зидани
део ограде не може бити виши од 0,9 м.
Бочни и задњи део ограде може да се ограђује транспарентном и зиданом оградом до висине
максимално 1,8 м.
Ограда, стубови ограде и капије морају бити на грађевинској парцели која се ограђује.
Функционалне целине је дозвољено преграђивати у оквиру грађевинске парцеле под условом да
висина те ограде не може бити већа од висине спољне ограде и да је обезбеђена проточност
саобраћаја.
Капије на регулационој линији се не могу отварати ван регулационе линије.
Обезбеђивање приступа парцели и простора за паркирање возила
За сваку грађевинску парцелу у оквиру ове зоне мора се обезбедити колски и пешачки прилаз.
Колски прилаз парцели је минималне ширине 4,0 м са минималним унутрашњим радијусом кривине
од 7,0 м. Пешачки прилаз је минималне ширине 1,5 м. У оквиру грађевинске парцеле саобраћајне
површине могу да се граде под следећим условима:
*
минимална ширина саобраћајнице је 3,5 м са унутрашњим радијусом кривине 5,0 м,
односно 7,0 м тамо где се обезбеђује проточност саобраћаја због противпожарних услова,
*
за паркирање возила за сопствене потребе у оквиру грађевинске парцеле мора се
обезбедити паркинг простор за путничка, односно теретна возила.
Заштита суседних објеката
Изградњом објеката на парцели и планираном делатношћу у оквиру парцеле не сме се нарушити
животна средина.
Испади на објекту не могу прелазити грађевинску линију више од 1,2 м и то на делу објекта
вишем од 2,5 м. Ако је хоризонтална пројекција испада већа од 1,2 онда се она поставља на
грађевинску линију.
Грађевински елементи на нивоу приземља према регулационој линији, могу прећи грађевинску
линију (рачунајући од основног габарита објекта до хоризонталне пројекције испада) и то:
*
транспарентне конзолне надстрешнице у зони приземне етаже мање од 2,0 м по целој
ширини објекта с висином изнад 2,5 м,
*
платнене надстрешнице мање од 1,0 м од спољне ивице тротоара на висини изнад 2,5 м,
*
конзолне рекламе мање од 1,2 м на висини изнад 2,5 м.
Уз западну односно северну границу парцеле формирати ободне зелене површине које ће у
функцији умањивања буке и задржавања издувних гасова и прашине , изоловати комплекс од
околних суседних парцела.
Од укупне слободне површине грађевинске парцеле зеленило мора да заузима минимално 30%.
Избор биљних врста одређује се према карактеристикама производње, концентрацији и
карактеру штетних материја, односно њиховим еколошким функционалним и декоративним
својствима. Зеленилом треба да се обезбеди изолација административних објеката од
производних и складишних објеката, изолација пешачких токова као и заштита паркинг
простора од утицаја сунца.
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Нивелацијом саобраћајних површина одводњу атмосферских падавина решити у оквиру парцеле
на којој се гради.
Архитектонско, односно естетско обликовање појединих елемената објекта
Објекти могу бити грађени од сваког чврстог материјала који је тренутно у употреби, на
традиционалан или савременији начин.
Условљава се израда косог крова, а могу бити једноводни, двоводни и кровови са више кровних
равни.
Кровна конструкција може бити од дрвета, челика или армираног бетона, а кровни покривач у
складу са нагибом крова и у складу са важећим стандардима.
Фасаде објекта могу бити од материјала који задовољава важеће стандарде.
Архитектонским облицима, употребљеним
материјалима и бојама мора се тежити
успостављању јединствене естетски визуелне целине у оквиру грађевинске парцеле.
Услови за реконструкцију објеката
Реконструкција постојећих објеката може да се дозволи под следећим условима:
*
замена постојећег објекта новим објектом може се дозволити у оквиру услова датих
овим Планом;
*
реконструкција постојећих објеката може се дозволити ако се извођењем радова на
објекту испоштују услови дати овим Планом;
*
ако грађевинска парцела својом изграђеношћу не задовољава услове из овог Плана,
реконструкцијом се не може дозволити доградња постојећег објекта.
Услови заштите животне средине, техничке, хигијенске, заштите од пожара, безбедносне и
друге услове
Заштита животне средине обухвата мере којима ће се заштитити вода, ваздух и земљиште од
деградације.
Изградња објеката, извођење радова, односно обављање производне и складишне делатности,
може се вршити под условом да се не изазову трајна оштећења, загађење или на други начин
деградирање животне средине.
На свакој грађевинској парцели мора се обезбедити простор за постављање контејнера за
комунални отпад, као и простор за отпад настао у току технолошког процеса, у складу са
важећим прописима за прикупљање истог. Лоцирање бетонираног простора за контејнере на
парцели мора да буде тако да се омогући лак приступ.
Одвођење фекалних вода мора се решити затвореним канализационим системом који ће се
прикључити на насељску канализациону мрежу. Као прелазно решење, до изградње насељске
канализационе мреже, дозвољена је изградња бетонских водонепропусних септичких јама, које на
парцели треба лоцирати минимално 5,0 м од објеката и границе парцеле.
Отпадне воде настале у технолошком процесу производње, пре упуштања у насељску
канализацију, пречистити на сепаратору уља и масти.
Атмосферске воде са кровова објеката и условно чисте воде са манипулативних површина (без
масноћа) се могу упустити у отворену каналску мрежу положену уз уличне саобраћајнице.
Сви објекти морају бити изграђени, односно реконструисани у складу са важећим Законима и
Правилницима који регулишу конкретну област. При избору материјала за градњу објеката мора
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се имати у виду специфичност функционалне намене објекта са становишта коришћења,
одржавања, односно обезбеђивања санитарно-хигијенских услова и противпожарне заштите.
Пословни објекти намењени јавном коришћењу као и прилази до истих морају бити урађени у
складу са Правилником о условима за планирање и пројектовање објеката у вези са несметаним
кретањем деце, старих, хендикепираних и инвалидних лица.
6. УРБАНИСТИЧКИ ПОКАЗАТЕЉИ ПОСТОЈЕЋЕГ СТАЊА
Североисточни део катастарске парцеле број 9486 К.О. Сомбор-1, у власништву инвеститора,
намењен је условно јавним површинама (на њему се налази део коловоза постојећег пута,
постојећа бициклистичка стаза и уличне зелене површине).
Катастарска парцела број 9486 К.О. Сомбор-1
· Површина парцеле: 14747,00m2
· Површина под објектима:
1. Помоћна зграда-магацински простор са уградном трафостаницом П+0 3.139,00m2
2.Пословна зграда за коју није утврђена делатност – велепродаја прехрамбене и
непрехрамбене робе П+2 : 379,00m2
3. Објекат помоћне зграде 14,00m 2
3532,00m2
· Индекс заузетости грађевинског земљишта: 0,24%
Катастарска парцела број 9487 К.О. Сомбор-1
· Површина парцеле: 11826,00m2
· Парцела је била изграђена са шест објеката
· Објекти су добили решење о уклањању, због предметне градње, под бројем 354-25/2017-V,
од дана 01.03.2017.год., издатог од стране Одељења за просторно планирање, уирбанизам и
грађевинарство, Градске управе, Града Сомбора
· Индекс заузетости грађевинског земљишта: 0,00%

7. ПРЕДЛОГ ПРЕПАРЦЕЛАЦИЈЕ
Због планиране изградње, неопходно је приступити изради елабората препарцелације –
спајања парцела истог власника, како би се формирала јединствена грађевинска парцела. Обавеза
инвеститора је да пре издавања употребне дозволе изврши спајање катастарских парцела
број 9486 и 9487 К.О. Сомбор-1 у складу са законом.
Од предметних катастарских парцела формираће се јединствена грађевинска парцела „ГП1“,
површине 2ha 65a73m2, тако да се колски приступ остварује преко два постојећа и једним новим у
виду директних саобраћајних прикључака на постојећи некатегорисани пут, на катастарској
парцели број 10258 К.О. Сомбор-1.
Новоформирана грађевинска парцела је трапезоидне геометријске форме са димензијама
својих страница 303.51m са севера стране, 274.84m са јужне стране, 98.13m са источне стране и
90.12m са западне стране.
Границе дефинисане грађевинске парцеле (ГП1), са свим дефинисаним аналитичкогеодетским елементима, приказане су на графичком прилогу бр. 02 План препарцелације –
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предлог решења, у Р 1:500.
8. УРБАНИСТИЧКО-АРХИТЕКТОНСКО РЕШЕЊЕ УРЕЂЕЊА ПРОСТОРА И ГРАЂЕЊА
8.1. Намена површина
У складу са наменама важећег Генералног плана Града Сомбора, на дефинисаној грађевинској
парцели планирана је намена услужно, производна и складишна функција.
У кругу постојећег трговинко-складишног комплекса постоје три изграђена објекта
(портирска кућицу П+0, управни објекат П+0 и управни објекат П+2). Површина земљишта под
постојећим објектима је цца 3715,40m2. Укупна БРУТО изграђена површина: 4131,93m2.
У кругу постојећег трговинко-складишног комплекса предвиђена је изградња:
Трговинског објекта П+1 – објекат категоријеБ, класификационог броја 123001. Објекат је
намењен за трговини на велико и мало.
Укупна нето површина приземља објекта је цца 1584,83m2.
Укупна нето површина спрата објекта је цца 134,08m2.
Укупна нето површина објекта је цца 1718,91m2.
Укупна БРУТО изграђена површина: 1787,52m2.
Површина земљишта под објектом је цца 1733,77m2.
Складишног објекта П+0 – објекат категорије В, класификационог броја 125222. Објекат је
намењен за складиштење робе.
Укупна нето површина објекта је цца 4300.36m2.
Бруто површина објекта је цца 4351.83m2.
Површина земљишта под објектом је цца 4504,23m2.
Локацију карактерише денивелација терена од цца 43cm и добра саобраћајна повезаност са
окружењем. Колски приступ локацији је планиран са јужне стране, преко некатегорисаног пута,
док је омогућен приступ парцели са источне стране преко пешачко-бициклистичког приступа.
У комплексу је планирана двосмерна интерна саобраћајница са које се возилима остварује
приступ ка свим објектима. Унутрашња саобраћајница је предвиђена за прилаз транспортних
средстава објекту ради складиштења робе, као и за прилаз ватрогасних возила у случају пожара.
8.2. Регулација и нивелација
На грађевинској парцели дефинисане су грађевинске линије према јавној површини –
саобраћајници у складу са важећим Генералним планом града Сомбора и приказане на графичком
прилогу број 04, под називом Урбанистичко решење са регулационо-нивелационим елементима, у
Р 1:500.
Регулациона линија РЛ1 се налази са источне стране предметне парцеле, односно према улици
Стапарски пут, катастарска парцела број 10253 Сомбор-1.
Регулациона линија РЛ2 се налази јужне стране предметне парцеле, односно према
некатегорисаном путу, катастарска парцела број 10258 Сомбор-1.
Трговински објекат је планиран као слободностојећи.
Oбјекат је облика трапеза, димензијa 60,76m (59,80m) x 22,29m (32,34m). Објекат је
спратности П+1, максимална висина венца објекат је 7,00m. Грађевинска линија ГЛ1 се налази са
источне стране објекта, према регулационој линији РЛ1, на удаљености 58,40m од ње.
Грађевинска линија ГЛ4 се налази са јужне стране објекта, према регулационој линији РЛ2, на
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удаљености 54,21m.

Складишни објекат је планиран као слободностојећи. Објекат је спратности П+0. Димензије
објекта су 121,90m x 36,20m. Објекат је спратности П+0. Mаксимална висина објекат је 14,65m.
Грађевинска линија ГЛ2 се налази са источне стране објекта, према регулационој линији РЛ1, на
удаљености 152,66m од исте. Грађевинска линија ГЛ3 се налази са јужне стране објекта, према
регулационој линији РЛ2, на удаљености 48,27m.
Апсолутна кота манипулативне површине постојеће саобраћајнице на које се прикључује
колски прилаз парцели је +87,50m.n.v.
Планирана кота манипулативне површине на планираном колском улазу на парцелу је -0,50.
Планирана кота зелених површина је нижа за 0,05m у односу на коту манипулативних
површина (у складу са падом манипулативних површина).
Планирана кота пода приземља трговинског и складишног објекта је ±0,00 (88,00)
Планирана кота венца трговинског објекта је 7,00 m (+95,00)
Планирана кота венца складишног објекта је 4,00 m (+102,65)
Површина парцеле је 26573,00m².
На одређивање положаја планираних објеката на парцели, утицао је положај постојећих
објеката и начин функционисања трговинско-складишног комплекса.
Максимална висина објекта рачуна се од нулте тачке приступа објекту. Терен парцеле на
којем се предвиђа градња објеката је релативно у нагибу, са просечним котама 86,14 - 88,15m.n.v.
Нулта кота је дефинисана приземљем објеката.
8.3. Приступ објектима и паркирање
Комплекс има приступ јавној градској саобраћајници (Стапарски пут) преко
некатегорисаног пута са јужне стране комплекса. На одговарајућим местима са некатегорисаног
пута на одговарајућим местима су планирани пешачки и саобраћајни прикључци за путничка и
теретна возила.
Уз границу парцеле се планира интерна саобраћајница која служи за снабдевање и као
пожарни пут, сходно томе на парцелама је омогућен кружни ток саобраћаја. У оквиру комплекса је
пројектовн паркинг са интерним саобраћајницама за путничка возила, које се преко поостојећих и
планираних саобраћајних прикључака повезују на јавну градску саобраћајницу. За потребе
паркирања путничких возила планиран је паркинг простор од 81 ПМ. Укупно 5 ПМ предвиђено је
за особе са инвалидитетом. Пешачки прилаз објектима планиран је преко тротоара који прете
интерне саобраћајнице са североисточне и јужне стране комплекса. Саобраћајно решење је
детаљнно разрађено у пројекту саобраћајница.
9. НУМЕРИЧКИ ПОКАЗАТЕЉИ
Упоредни приказ урбанистичких параметара:
Урбанистички параметри
површина парцеле
индекс изграђености на
парцели
површина под објектима
степен заузетости
спратност и маx. висина

Грађевинска парцела (ГП1) која се састоји од к.п. 9486 и 9487 К.О.
Сомбор-1
ГП Града Сомбора
Урбанистички пројекат
2
мин. 500,00m
26.573,00 m2
2,1
0,54
/
маx 70% са свим објектима,
платоима и саобраћајницама
П+2+Пк(пословни)
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проценат зелених
површна

П+0 евентуално П+1
мин. 30% од слободне површине

П+0(складишни)
86,80%

Према исказаној упоредној табели остварених капацитета и урбанистичких показатеља
можесе закључити да је изградња која је планирана урбанистичким пројектом у потпуности у
границама параметара који су прописани важећим планом вишег реда.
површина парцеле
површина под објектима
колско-манипулативне површине
површине под зеленилом
пешачке површине
паркинзи

26.573,00m2
9.526,00m2
8.544,00m2
6.970,00m2
473,00m2
1.060,00m2

100%
35,85%
32,15%
26,23%
1,78%
3,99%

Генералним планом града Сомбора ("Службени лист општине Сомбор", бр. 5/2007)
прописан индексзаузетости парцеле је максимално 70%, а максимални индекс изграђености 2,1.
Предложеним решењем индекс заузетости (са свим објектима, платоима и
саобраћајницама) предметног комплекса износи 69,78%, при чему 35,85% износи површина под
објектима, док 32,15% износе колско-манипулативне површине ,1,78% пешачке површине и 3,99%
износе паркинзи.
Проценат зелених површина
Према Генералном плану града Сомбора ("Службени лист општине Сомбор", бр. 5/2007)
заступљеност зелених површина у радним комплексима треба да буде минимално 30% од укупне
слободне површине парцеле. Предложеним решењем проценат зелених површина у предметном
комплексу у односу на слободне површине износи 86,80%.
Детаљно урбанистичко решење простора дато је у прилогу бр. 05, под називом
урбанистичко-архитектонско решење са партерним уређењем.
10. СЛОБОДНЕ И ЗЕЛЕНЕ ПОВРШИНЕ
Све слободне површине које нису заузете објектом, саобраћајницама и
паркинзима,планиране су као зелене површине, потребно их је озеленети у пејзажном стилу, у
складу са наменом коришћења простора. Простор зелених површина оплемениће се
разнимврстама садница и цветних површина.
За потребе засенчења паркинг површина посадиће се дрвеће лишћара средње висине са
богатом крошњом.При избору садног материјала водити рачуна о томе да су саднице правилно
однеговане у расаднику, што подразумева добро развијен коренов систем, правилно формирану
круну, право стабло које је чисто од грана на висини 2,5-3,0 м и добро здравствено и кондиционо
стање.
За подизање заштитног и линијског зеленила користити лишћарске аутохтоне врсте које су
највише прилагођене локалним педолошким и климатским условима. Ови изолациони засади
утичу на смањење буке на околне територије и умањују ударе тј. утичу на смањење интензитета
ветра.
Поред дрвореда на парцели би били заступљени и травњаци, који би били формирани на
слоју хумуса и који би редовним заливањем и кошењем у току сезоне добили на густини и
декоративности.
Зелене површине чине 26.23% површине парцеле (минималан проценат према Плану
износи 30% од слободне површине).
Озелењавање ускладити са подземном и надземном инфраструктуром према техничким
нормативима за пројектовање зеленила и то:
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Дрвеће и шибље садити на минималној удаљености од појединих инсталација и то:
Водовода 1,5m
Канализације 1,5m
НН вод 2,5m
ТТ мрежа 1,0m
Гасовода 2,0m
Дрвеће садити на удаљености 2m од коловоза, а од објекта 4,5-7m у зависности од врсте
саднице и величине корена и крошње. Саднице треба да су I класе минимум 4-5 година старости.
Код избора дендролошког материјала определити се за аутохтоне врсте отпорне на теже
услове вегетирања (отпорне на прашину, гасове…).
Све зелене површине потребно је редовно одржавати укључујући кошење траве и
орезивање шибља и крошњи дрвећа.
Посебну пажњу обратити на избор садног материјала у зеленој површини која дели
комплекс од саобраћајнице са источне стране комплекса. Пожељна је садња дрвећа због паркинга
и великих површина под асфалтом и бетоном.
-

11. ПОСТАВЉАЊЕ ОГРАДЕ
Изграђени део комплекса ограђују се засебном жичаном оградом са металним стубовима
висине 2,00m. Капије на огради су у ширини саобраћајница којима се приступа у комплекс.
12. ТЕХНИЧКИ ОПИС ПРИКЉУЧЕЊА НА ИНФРАСТРУКТУРНУ МРЕЖУ
За прикључење објеката на постојећу јавну комуналну инфраструктурну мрежу користити
постојеће прикључке уз претходну проверу расположивих капацитета, а према условима
надлежних јавних предузећа.
12.1. Водовод
У улици Стапарски пут постоји изграђена градска водоводна мрежа, која задовољава
потребе постојећих објеката. Постојећа водоводна улична линија је профила АЦØ200mm и
АЦØ300mm. Потребно је планирати и пројектовати водоводни прикључак, за шта је у
пројектупотребно урадити хидраулички прорачун на основу свих потреба, поштујући и прописе
опротивпожарној заштити. На прикључку предвидети улични вентил као могућност искључења
прикључка у случају потребе. Вредност притиска у јавној водоводној мрежи варира у зависности
од годишњег доба и доба дана и обично се креће од 2,5 до 3,0 бара.
У пројекту, на основу хидрауличког прорачуна, одредити димензије прикључка и свих
водомера. Водомере сместити у шахт на парцели 1,0 м иза регулационе линије, на месту стално
приступачном службама ЈКП „Водоканал“ Сомбор ради очитавања утрошене воде и ради
могућности затварања вентила у случају евентуалних кварова на унутрашњој инсталацији.
Поклопац шахта мора бити ливено гвоздени, минималног пречника Ø 600 мм или минималних
димензија 600x600 мм. Одабрати пречнике водомера тако да мере и минималне протицаје.
Око планираних објекта извешће се планирана хидрантска мрежа, у складу са условима
противпожарне заштите. Спољна водоводна мрежа се ради од ХДПЕ водоводних цеви које се
полажу на дубину од 1,1m испод површине терена.
Хидрантску противпожарну мрежу извести као засебан систем у свему према прописима за
ову врсту објекaта. Снабдевање објекта хидрантском водом решити преко прикључка на градску
водоводну мрежу, у свему према условима ЈКП „Водоканал“ Сомбор. Распоред спољних
хидраната дат је у графичком прилогу бр. 6, док микролокацију треба одредити тако да својим
положајем не ометају комуникацију на локалитету. У близини хидранта поставља се ормар за
смештај црева, млазнице, кључа и друге потребне опреме.
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Током пројектовања, дефинисаће се микролокација прикључка и водомерног шахта
удоговору са ЈКП „Водоканалом" Сомбор.
12.2. Канализација
Отпадне воде које настају у оквиру комплекса су санитарно-фекалне воде, атмосферске
чисте воде и атмосферске зауљене воде.
Канализација отпадних вода
На предметном подручју нема изграђена улична канализација отпадних вода, тако да не
постоје технички услови за прикључење на градски колектор фекалне канализације. Све отпадне
воде усмерити тако да се по изградњи уличног колектора што краћим путем омогући прикључак
на исти.
Отпадне воде из санитарних просторија у трговинском објекту, скупљају се и прикључују
на водонепропусну септичку јаму, која је лоцирана на парцели корисника, а која ће се празнити
према потребама, ангажовањем надлежног комуналног предузећа. Септичка јама ће се
прикључити на градски колектор отпадних вода, када исти буде изведен, а прикључење извести у
складу са условима надлежног комуналног предузећа.
Ревизиони шахт је предвиђен унутар парцеле, на око 1.0 m од регулационе линије.
Атмосферска канализација
Атмосферске отпадне воде које настају у оквиру комплекса се посебно каналишу и преко
каналета, сливника и шахтова се скупљају и спроводе до сепаратора уља. Сепаратор треба да је
водонепропусан, заштићен од корозије и постављен унутар граница парцеле. После третмана на
сепаратору уља ове пречишћене воде се усмеравају у мелиоративни канал са северне стране
предметне парцеле. Атмосферске воде са предметне парцеле, могу се усмерити и у упојну јаму, а
све према техничким информацијама добијеним од Одељења за комуналне делатности,
имовинско-правне и стамбене послове, Градске управе, Града Сомбора. Упојне јаме је потребно
поставити на прописном растојењу од суседних парцела и објеката на њима. Мањи део
атмосферских вода са колско-пешачких манипулативних површина се разливањем путем
попречних иподужних падова одводи према зеленим површинама. Атмосферску канализација на
сопственој парцели решити у склопу пројекта уређења слободних површина.
Каналаизације употребљених вода и атмосферске воде са парцеле одрадити као два
независна система, преко одвојених сепаратора масти и уља.
12.3. Водопривредна инфраструктура
За потребе водоснабдевања планираног комплекса, предвидети приључење на јавну
водоводну мрежу, у свему према условима надлељног јавног комуналног предузећа. У случају
потребе за изградњом бунара за потребе водоснабдевања комплекса, за потребе израде техничке
документације, потребно је прибавити водна акта и поштовати одредбе Закона о рударству и
геолошким испитивањима („Сл. гласник РС, број 101/2015 “).
Интерну канализацију комплекса предвидети сепаратног типа, посебно уз условно чисте
атмосферске воде, посебно за зауљене воде и посебно за санитарно-фекалне отпадне воде.
Атмосферске воде са кровних површина, надстрешница и сл., могу се, без пречишћавања,
испуштати у путни јарак, ригол или на околни терен путем уређених испуста осигураних од
ерозије, у колико задовољавају квалитет II класе вода.
Санитарно-фекалне отпадне воде испуштати у јавну канализациону мрежу, према условима
надлежног ЈКП. Уколико у близини предметне локације не постоји изграђена јавна канализација,
санитарно-фекалне отпадне воде могу се , до изградње канализационе мреже, испуштати у
водонепропусну септичку јаму довољног капацитета, коју ће празнити надлежно јавно комунално
предузеће.
За зауљене атмосферске воде, пре улива у рецепијент, предвидети одговарајући
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предтретман на уређају за примарно пречишћавање.
Уважавати каракретистике мелиорационог канала „450 “:
-кота нивелете од 8350мнм и 8400 мнм
-ширина дна канала Б=1,0-3,0м
-нагиб косина канала 1:м=1:1.2 – 1:1.5
За све недостајуће техничке податке о каналу обратити се ВДП „Западна Бачка“ Сомбор.
Дуж обала канала мора се обезбедити стално проходна и стабилна радно-инспекциона стаза
ширине 5,0м у грађевинском реону односно 10,0м у ванграђевинском реону за пролаз и рад
механизације која одржава канал. У овом појасу се не смеју градити никакви надземни објекти
(зграде, шахтови, вентили, садити дрвеће, постављати ограда и сл.).
Планску документацију треба урадити на начин да предвиђено уређење парцела и њихово
коришћење ни на који начин не сме да ремети могућност и услове одржавања и функцију водних
објеката. Треба да је обезбеђен слободни протицајни профил канала, стабилност дна и косина
канала, несметан пролаз службеним возилима и механизацији у зони водних објеката.
Количину атмосферских вода које треба евакуисати са кровних површина, саобраћајних,
манупалативних и других површина, одредити користећи меродавну, усвојену вредност
интензитета кише са најближе кишомерне станице.
Излив атмосферске канализације у канал мора бити пројектован тако да спречи нарушавање
стабилности и функционалности канала.
Уважити и све друге услове које за сакупљање, каналисање и диспозицију отпадних вода
које пропише надлежно јавно комунално предузеће.
Предвидети мере за спречавање загађивања воде и земљишта у случају инцидентних
ситуација и приликом чишћења и ремонта опреме.
Инвеститор је у обавези да за све евентуалне накнадне радове (промена намене предметних
објеката или изградња нових објеката) прибави посебне водне услове.
Да се о почетку радова благовремено писмено извести ЛВП Воде Вјободине Нови Сад, ради
контроле испуњености услова из водних услова и водне сагласности.
12.4. Елекроенергетска мрежа
Постојеуслови за прикључење новог трговинског и складишног објекта на дистрибутивни
систем електричне енергије са максимално одобреном снагом од 130kW без повећања максималне
одобрене снаге, јер у оквиру постојећег пословног објекта постоји изграђена уградна
трафостаница УТС 20/0,4Kv „Синагога“ са енергетским трансформатором од 630kVA у
власништву потрошача.
Mерење потрошње електричне енергије ће се вршити постојећом комплетном
тросистемском мерном групом у индиректном споју са модемом смештене у орману мерног места
у оквиру постојеће УТС, преко струјних и напонских мерних трансформатора. Струјни мерни
трансформатори за прикључење тросистемске комплетне мерне групе у индиректном споју су
3x2x10/5 А/А, a напонски једнополно изоловани мерни трансформатори 3x20/Ö3/100/Ö3 kV/V.
Потребно је испројектовати и изградити НН каблове одговарајућег типа и пресека за
прикључење нових планираних објеката.
12.5. Вреловод
У улици Стапарски пут у близини предметних парцела број 9486 и 9487 К.О. Сомбор-1, не
постоје изведене инсталације вреловода нити је у плану њихова изградња. Сходно томе немамо
посебних услова за израду урбанистичко-архитектонске разраде локације планираног
комерцијалног комплекса.
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12.6. КДС мрежа
На предметној локацији нема, а није ни у плану да се гради мрежа КДС-а.
12.7. ТТ мрежа
Планирана изградња не угрожава постојеће ТТ инсталације. На предметној парцели
постојиприводни оптички ТТ кабл и преплатнички ТТ каблови на предметним парцелама број
9486 и 9487 К.О. Сомбор-1, завршавају се на већ изграђеним постојећим објектима „Синагога“
д.о.о. Сомбор.
Приводни оптички ТТ кабл је положен на наставак на постојећем магистралном оптичком
ТТ каблу поред пута Сомбор-Стапар, и исти се завршава на ТCG PATCHPANEL у постојећем
објекту. Приводни оптичи ТТ кабл је положен у земљу кроз ПЕ цев пречника 40mm, на дубини од
око: 0.80m-1.20m. Претплатнички ТТ каблови су положени из правца споредног пута (на к.п. број
10258), и завршавају се на постојећим кабловским изводима: К2-491 и К2-486. Претплатнички ТТ
каблови су положени директно у земљу у зеленој површини, на дубини од око: 0,60m-0,80m, a на
прелазима спредног пута су положени кроз заштитне цеви (FeZn пречника 70mm и ПВЦ цеви
пречника 110mm), на дубини од око:0.80m-1.00m.
Mесто могућег прикључења планираних објеката је из нејближе телекомуникационе мреже,
односно постојећег ТCG PATCHPANEL-а, (постојећег приводног оптичког ТТ кабла за
„Синагогу“).
Прикључење наведених планираних објеката на претплатничку ТТ мрежу је могуће
извршити новим приводним оптичким ТТ каблом. За потребе прикључења на претплатничку ТТ
мрежу, новим приводним оптичким ТТ каблом, дуж зелене површине предметних парцела (од
зелене површине планираног објекта до зелене површине постојећег објекта где се налази ТCG
PATCHPANEL), а за објекат који је потребно прикључити на ТТ мрежу ,инвеститор треба да
планира полагање празне ПЕ цеви пречника 40mm. Kроз положену ПЕ цев пречника 40mm ће се
извршити изградња – повлачење новог оптичког кабла, према локацији корисника, до места увода
у планирани објекат, а инвеститор треба да омогући улаз у објекат да би се оптички кабл завршио.
За потребе прикључења планираних објеката, инвеститор подноси захтев „ТЕЛЕКОМ-у“, за
издавање услова за прикључење на претплатничку ТТ мрежу (TCG PATDHPANEL, на постојећем
објекту „СИНАГОГА“.
12.8. Гасоводна мрежа
За планиране објекате, постоји могућност прикључење на постојећу гасоводну мрежу у
улици Стапарски пут, јер надлежно предузеће „Сомбор-гас“ д.о.о. има довољно капацитета. На
предметној локаџији изграђен је челични и полиетиленски дистрибутивни гасовод ради
снабдевања потрошача природним гасом. Дубина полагања полиетиленских цеви је од 700 до
1000mm надслоја. Пречник челичних цеви је 2“ (Æ60.3mm). Пречник полиетиленских цеви је ДН
40mm. Притисак у челичном гасоводу је p=2bar. Mинимално светло растојање при подземном
паралелном вођењу гасовода са другим инсталацијама износи 400mm. Минимално светло
растојање приликом укрштања подземног гасовода са другим инсталацијама износи 200mm.
Oбавезно је обележити места других подземних инсталација, које се планирају са гасоводом.
Унутар парцеле постојеће трасе гасовода, које пролазе испод планираних објекат, потребно
је изместити и ускладитиса планираним прикључцима будућих објеката.
12.9. Саобраћајна инфраструктура
У оквиру трговинско – складишног комплекса поред постојећих објеката изградиће се
објекат трговине и складишни објекат са пратећим саобраћајним површинама и комуналном
инфраструктуром.
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Планирани комплекс је лоциран у улици Стапарски пут бб, у Сомбору.
Ближа диспозиција трговинско-складишног комплекса је дефинисана у оквиру
североисточног дела Сомбора. У непосредном окружењу налази се парцела мелиоративног канала,
државни пут Iб-12 и градско грађевинско земљиште. Саобраћајни приступ комплексу је омогућен
са јужне стране, преко два постојећа и једног планираног колског улаза на некатегорисани пут и са
источне стране преко постојећег пешачко-бициклистичког улаза на улицу Стапарски пут, односно
трасу државног пута Iб-12, Сомбор-Оџаци.
Саобраћајно решење у зони комплекса подразумева одвајање саобраћајних токова кроз
дефинисање три колска улаза - прикључка, од којих је један нови и планиран је за улаз/излаз
теретних возила са робом, којом ће се пунити складишни објекат и друга два постојећа који су
намењени за улаз/излаз путничких возила, како купаца, тако и запослених лица у комплексу. По
уласку теретних возила у комлекс обавља се манипулација утовара/истовара. Испред складишног
објекта је манипулативна површина, која је обезбеђена у складу са захтеваном технологијом и
врстом возила.
Унутар комплекса планиране су интерне саобраћајнице и саобраћајно-манипулативне
површине у функцији технологије транспорта – отпреме и допреме робе за складиштење и чување.
Стационирање путничких возила је предвиђено са источне стране трговинског објекта за купце (48
+ 3 инвалидска) и госте (4+2 инвалидска). Паркирање за запослене је предвиђено са северне и
јужне стране парцеле (6+18). Систем за паркирања у комплексу је управни.
Стационирање теретних возила није планирано на посебним површинама, већ се у складу
са расположивим простором може организовати на слободним манипулативним површинама
испред јужног улаза у објекат складишта, као и на платоу испред објекта.
Унутар комплекса непосредно уз трговинску зграду планиран је паркинг простор за
бицикла.
Саобраћајно-манипулативне површине унутар комплекса омогућују потребну доступност
комуналним и ургентним возилима (ПП возила) до објеката и садржаја у комплексу као и
евентуално повремено паркирање транспортних средстава.
Посебне пешачке површине унутар комплекса нису планиране. Кретање пешака око
складишног комплекса као и интерни саобраћајни токови обавезно се морају прецизно дефинисати
хоризонталном и вертикалном саобраћајном сигнализацијом.
Планиране саобраћајне прикључке на локални пут извести у складу са условима ЈКП
„Простор“ Сомбор, које газдује општинском путном мрежом, бр. 1089/2017, од дана
06.07.2017.год. Код планираног колског прикључка на некатегорисани пут са јужне стране
комплекса испоштовати следеће саобраћајно техничке услове:
· Колски прилаз предвидети са тврдим коловозним застором или истим као на коловозу у
улици, са конструкцијом која се димензионише према меродавном саобраћајном
оптерећењу и важећим стандардима.
· Како се предметна локација на којој ће се градити будући складишни објекат,налази у
оквиру радне зоне, колски прилаз парцели извести у ширини минимално од 4,00м са
минималним унутрашњим радијусом кривине од 7,00м , а спој ивица колског прилаза и
јавног пута извести са потребном хоризонталном закривљеношћу, односно полупречником
лепезе, која одовара меродавном возилу и колико допуштају услови на терену.
· Колски прилаз нивелационо ускладити са нивелациом коловоза јавног пута, тако да се
омогући безбедан прилаз возилима са коловоза на колски прилаз и обратно и не угрожава
стабилност јавног пута, као ни постојећи режим одводње атмосферске воде.Испод прилаза
би требало планирати израдњу цевастог пропуста одговарајућег промера. Атмосферска
вода унутар грађевинских парцела не сме се водити на јавну површину и преко колског
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·

·
·

улаза на коловоз, већ се решава унутар тих парцела уз сагласност и техничке услове
Одељења за комуналне делатности, имовинско-правне и стамбене послове.
Сва оштећења инсталација у јавној површини и објеката у кругу извршења радова, извођач
је дужан санирати и довести у првобитно и технички исправно стање. Зато је инвеститор
дужан исходовати техничке услове и информације о постојанњу и положају инсталација у
зони радова од управљача и власника инсталација.
Евентуално уклањање стабала при изградњи колског улаза може се извести само уз
претходно прибављање сагласности надлежних служби Градске управе.
Колски прилаз треба да испуњава и све друге услове и законске одредбе, које предвиђају
Закон о јавним путевима и Закон о безбедности саобраћаја на путевима.

Прикључења на комуналну инфраструктуру су приказана на графичком прилогу број 7
„Приказ комуналне инфраструктуре са прикључцима на спољну мрежу“.
13. ТАБЕЛАРНИ ПРИКАЗ СТРУКТУРЕ ПРОСТОРИЈА СА ПОВРШИНАМА
Објекат је подељен на три функционалне целине, продаја односно трговина (као главна делатност
објекта), складиштење робе, док трећа целина обухвата помоћне просторије. Остале две целине су
у функцији продајних простора. Такође, свакаод наведених целина се даље развија на мање
просторне јединице. Свака функционална целина поседује одвојен улаз уобјекат, продајне
просторије са североисточне стране објекта, док се улази у помоћне и магацинске просторије
налазе са југозападне стране објекта.
Трговински објекат, спратности П+1
ОСНОВА ПРИЗЕМЉА
Бр.
Назив просторије
АДМИНИСТРАТИВНЕ ПРОСТОРИЈЕ
А.П.01
Просторија за магационера
КОМУНИКАЦИЈА
К.01
Ветробран
К.02
Ходник
К.03
Степениште
К.04
Ходник
МАГАЦИНСКЕ ПРОСТОРИЈЕ
М.П.01
Магацин
М.П.02
Комора-замрзнути производи
М.П.03
Комора-млечни производи
М.П.04
Комора-воће и поврће
М.П.05
Комора-деликатеси
М.П.06
Комора-риба
М.П.07
Комора-месо
ПОМОЋНЕ ПРОСТОРИЈЕ
П.П.01
Трокадеро
П.П.02
Женска гардероба
П.П.03
Кабина са бидеом
П.П.04
Мушка гардероба
П.П.05
Предулаз тоалета
П.П.06
Женски тоалет
П.П.07
Предулаз тоалета
П.П.08
Мушки тоалет
П.П.09
Припрема месо
П.П.10
Припрема риба
П.П.11
Припрема гастро
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Под

Површина

Кер. плочице

12.16

Кер. плочице
Кер. плочице
Кер. плочице
Кер. плочице

5.97
12.98
7.77
19.94

Кер. плочице
Кер. плочице
Кер. плочице
Кер. плочице
Кер. плочице
Кер. плочице
Кер. плочице

320.77
6.16
6.16
4.62
6.16
4.62
5.70

Кер. плочице
Кер. плочице
Кер. плочице
Кер. плочице
Кер. плочице
Кер. плочице
Кер. плочице
Кер. плочице
Кер. плочице
Кер. плочице
Кер. плочице

2.34
9.60
1.20
8.12
1.20
1.82
1.15
1.30
14.95
6.12
7.72
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П.П.12
Припрема пекара
ПРОДАЈНИ ПРОСТОР
Пр.П.01
Продајни простор
Пр.П.02
Продајни простор
ОСНОВА СПРАТА
Бр.
Назив просторије
АДМИНИСТРАТИВНЕ ПРОСТОРИЈЕ
А.П.02
Канцеларија
КОМУНИКАЦИЈА
К.05
Пријемни простор
К.06
Ходник
ПОМОЋНЕ ПРОСТОРИЈЕ
П.П.12
Женска гардероба
П.П.13
Мушка гардероба
П.П.14
Чајна кухиња
П.П.15
Предулаз тоалета
П.П.16
Мушки тоалет
П.П.17
Предулаз тоалета
П.П.18
Женски таолет
П.П.19
Остава
Складишни објекат, спратности П+0
ОСНОВА ПРИЗЕМЉА
Бр.
Назив просторије
СКЛАДИШНИ ПРОСТОР
М.П.01
Складиште
М.П.02
Складиште

Кер. плочице
Кер. плочице
Кер. плочице
УКУПНО:
Под

2.21
956.50
157.59
1584.83
Површина

Кер. плочице

12.79

Кер. плочице
Кер. плочице

9.55
15.80

Кер. плочице
Кер. плочице
Кер. плочице
Кер. плочице
Кер. плочице
Кер. плочице
Кер. плочице
Кер. плочице
УКУПНО:

Под

13.95
8.19
12.22
1.50
1.50
1.36
1.43
55.79
134.08

Површина

Бетон
Бетон
УКУПНО:

2150.18
2150.18
4300.36

14. ИНЖЕЊЕРСКО ГЕОЛОШКИ УСЛОВИ
Приликом пројектовања планираних објеката потребно је, саинжењерскогеолошкогстановишта,
поштовати следеће мере:
· Раван терен предодређује да се приликом нивелационе разраде објеката високоградње
уважава постојећи нагиб терена. Подови приземља објеката, нивелете платоа и
саобраћајница, могу се регулисати у нивоу природног терена или изнад терена за маx. 1,2m.
· Објекти могу имати укопане етаже (подруме). Са укопавањем корисног дела објекта у
терену до дубине 5-8m не залази се у зону подземне воде, тако да нисупотребне посебне
хидротехничке мере трајне заштите објеката.
· Објекти морају имати тротоаре минималне ширине 1,0m уз пад од објекта иконтролисано
одводњавање у кишну канализациону мрежу, односно одводни канал.
У даљој фази пројектовања неопходно је урадити детаљна геолошка истраживања, а све
ускладу са Законом о геолошким истраживањима ("Службени гласник РС", бр. 101/2015).
По потреби урадити геомеханички елаборат. Циљ израде елабората је дефинисање
геомеханичких подлога, односно геомеханичког профила, нивоа подземне воде и физичкомеханичких параметара тла за потребе изградње објекта.
Терен је приближно хоризонталан, највиша кота ccа 88,07mnm на северо-истоку парцеле, а
најнижа ccа 86,24mnm на северо-западу парцеле.
За предметну локацију, не постоје подаци о ранијим геомеханичким истражним радовима.На
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основу сеизмолошке карте, на предметној локацији је максимални интензитет очекиваног
земљотреса МСК скале, за повратни период од 500 година,VIII степен.
Према основним геолошким картама Србије (Лист бр. Л34-75, Сомбор), на локацији је
алувијална раван. Што се геомеханичких карактеристика земље тиче, оне се могу окарактерисати
као повољне и условно повољне (уз претходне санационе радове: насипање песком,...)
Према Карти угрожености подземних вода Србије,планирана изградња се налази на простору
где је средњи степeн угрожености.Максималне подземне воде се крећу од 85,0m и 86,0m
надморске висине, а просечне између 84,0m и 85,0m надморске висине.
15. МЕРЕ ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
Планирани нови објекти морају бити изграђени у складу са важећим законима и
правилницима који регулишу конкретну област. При пројектовању и извођењу радова на објекту,
као и при употреби одређених материјала, имати у виду специфичност намене објекта (простора)
са становишта коришћења, одржавања, односно обезбеђивања санитарно-хигијенских услова.
Избором материјала водити рачуна о њиховој отпорности са аспекта техничке и противпожарне
заштите.
Изградња објеката, односно извођење радова може се вршити под условом да се не изазову
оштећења других објеката, загађење замљишта, воде, ваздуха, или на други начин деградира
животна средина. Заштита животне средине обухвата мере којима ће се заштити вода, ваздух и
земљиште од деградације.
Одвођење фекалних вода, као прелазно решење, решиће се изградњом бетонске
водонепропусне септичке јаме, коју на парцели треба лоцирати на мин. 5,0m од било ког објекта и
мин. 3,0m од границе парцеле.
На платоу уз складишни објекат је предвиђено место за контејнере, док је за трговински
објекат предвиђено уз паркинг за кориснике простора, који ће имати свој режим одржавања и
пражњења.
Делимично по ободу целе парцеле, док је највећа површина зеленила на југозападу комплекса
обезбеђен је простор за зелене површине и могућност садње ниског шибља и високог растиња и
цветница.
За објекте у комплексу који је предмет Урбанистичког пројекта и за који се даље израђује
пројектно-техничка документација, не подноси се Захтев за одлучивање о потреби процене
утицаја на животну средину. Пројекат није на листи пројеката за који се може захтевати студија о
процени утицаја на животну средину, у складу са Уредбом о утврђивању Листе пројеката за које је
обавезна процена утицаја и Листе пројеката за које се може захтевати процена утицаја на животну
средину ("Службени гласник РС", бр. 114/2008).
16. МЕРЕ ЕНЕРГЕТСКЕ ЕФИКАСНОСТИ ИЗГРАДЊЕ
Закон о планирању и изградњи ("Службени гласник РС", број 72/09, 81/09-исправка, 64/10-УС,
24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС, 54/13-УС и 98/13-УС) уважава значај енергетске ефикасности
објеката. Обавеза унапређења енергетске ефикасности објеката дефинисана је у фази
пројектовања, извођења, коришћења иодржавања (члан 4).
При пројектовању и изградњи објекта применити следеће мере енергетске ефикасности:
- планирати изградњу објекта код којег су примењени грађевински ЕЕ системи;
- планирати енергетски ефикасну инфраструктуру и технологију - користити ефикасне системе
грејања, вентилације, климатизације, припреме топле воде и расвете, укључујући и коришћење
обновљивих извора енергије колико је то могуће;
- обезбедити висок степен природне вентилације и остварити што бољи квалитет ваздуха и
уједначеност унутрашње температуре на дневном и сезонском нивоу;
- заштитити објекат од прејаког летњег сунца зеленилом и архитектонским елементима за заштиту
од сунца;
- планирати топлотну изолацију објекта применом термоизолационих материјала, прозора и
спољашњих врата, како би се избегли губици топлотне енергије;
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- користити природне материјале и материјале нешкодљиве по здравље људи и околину, као и
материјале изузетних термичких и изолационих карактеристика;
- уградити штедљиве потрошаче енергије;
- применити адекватну вегетацију и зеленило у циљу повећања засенчености односно заштите од
претераног загревања;
- користити обновљиве изворе енергије - соларни панели и колектори, термалне пумпе, системи
селекције и рециклаже отпада, итд.
Објекти високоградње морају бити пројектовани, изграђени, коришћени и одржавани на начин
којим се обезбеђују прописана енергетска својства. Ова својства се утврђују издавањем
сертификата о енергетским својствима који чини саставни део техничке документације која се
прилаже уз захтев за издавање употребне дозволе.
17. УСЛОВИ ЗА КРЕТАЊЕ ИНВАЛИДНИХ ЛИЦА
Инвеститор је обавезан да пројектом предвиди несметан прилаз и употребу објекта особама са
инвалидитетом, деци и старим особама, у складу са чланом 5. Закона о планирању и изградњи.
При пројектовању објеката применити законом предвиђене мере и решења која омогућавају
инвалидним лицима неометано и континуално кретање и приступ у објекат, а ускладу са
одредбaма Закона о спречавању дискриминације особа са инвалидитетом („Сл. гласник РС” бр.
33/2006) и Правилником о техничким стандардима планирања, пројектовања и изградње објеката,
којима се осигурава несметано кретање и приступ особама са инвалидитетом, деци и старим
особама („Сл. гласник РС“, бр. 22/2015).
Сви елементи приступачности функционално и обликовно су пројектовани да задовоље
услове наведеног правилника у заданим величинама, садржају, врсти материјала, уређајима и
инсталацијама те ознакама везаним за успешно савладавање свих препрека и отежавајућих
околности, особама са инвалидитетом или смањеном покретљивошћу.
Елементи приступачности самосталног кретања и боравка у простору: улазни простор који
испуњава прописане услове (димензије врата, смер отварања, приступачна квака, дозвољена
висина прага, отирач у висини пода, прописно осветљење, сликовне ознаке приступачности);
комуникације које омогућавају самостално кретање особама са инвалидитетом и смањене
покретљивости.
Елементи уређења вањских простора и саобраћајних површина за омогућавање
приступачности грађевини: тротоари, пешачки прелази и прилази објекту, места за паркирање и
друге површине, по којима се крећу лица са посебним потребама у простору, су међусобно
повезани и прилагођени за орјентацију са нагибима који нису већи од 5%; Приступачно
паркиралишно место.
18. МЕРЕ ЗАШТИТЕ НЕПОКРЕТНИХ КУЛТУРНИХ ДОБАРА
На простору на коме је планирана изградња комплекса објеката није регистрован археолошки
локалитет. На археолошким локалитетима не смеју се спроводити радови који би их угрозили или
оштетили. Радови се могу изводити уз прописане мере заштите културних добара од стране
надлежне установе заштите на основу Закона о културним добрима („Службени гласник РС“ број
71/94).
19. МЕРЕ ЗАШТИТЕ ПРИРОДНИХ ДОБАРА
Предметни локалитет се не налази унутар заштићеног подручја, станишта заштићених и
строго заштићених дивљих врста и других елемената еколошке мреже.
Ради заштите био диверзитета урбаних површина, као и потребе очувања квалитета ваздуха,
неопходно је за озелењавање користити аутохтоне врсте које су највише прилагођене локалним
педолошким и климатским условима, а избегавати коришћење инвазивних врста.
Пронађена геолошка и палеонтолошка документа (фосили, минерали, кристали и др.) која би
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моглапредстављати заштићену природну вредност, налазач је дужан да пријави надлежном
Министарству у року од осам дана од дана проналаска, и предузме мере заштите одуништења,
оштећивања или крађе.
20. MEРЕ ЗАШТИТЕ ОД ПОЖАРА, ЕЛЕМЕНТАРНИХ НЕПОГОДА И ДРУГИХ
ОПАСНОСТИ
У циљу прилагођавања просторног решења потребама заштите од елементарних непогода
(земљотреса, пожара, поплава) и потреба значајних за одбрану, планирана изградња мора бити
извршена уз примену одговарајућих просторних и грађевинско-техничких решења, у складу са
законском регулативом из те области.
Мере цивилне заштите:
Основна мера цивилне заштите и људи и материјалних добара у случају рата и непосретне ратне
опасности је склањање у склоништа и друге заштитне објекте.
Мере заштите од земљотреса:
Подручје Сомбора спада у зону угрожену земљотресима јачине 7°MCS.
Ради заштите од земљотреса, предметне објекте пројектовати у складу са: Правилником о
техничким нормативима за изградњу објеката високоградње у сеизмичким подручјима
("Службени лист СФРЈ" бр. 31/81, 49/82, 29/83, 21/88 и 52/90). Све прорачуне сеизмичке
стабилности заснивати на посебно изграђеним подацима микросеизмичке реонизације.
Мере заштите од пожара:
За израду Урбанистичког пројекта је прибављено мишљење Министарства унутрашњих послова,
Сектора за ванредне ситуације, Одељења за ванредне ситуације у Сомбору, број 09/29 број 217–
9075/2017-1, од дана 28.07.2017. године.
Ради заштите од пожара планирани објекти морају бити реализовани према одговарајућим
техничким противпожарним прописима, стандардима и нормативима:
· Закону о заштити од пожара („Службени гласник РС“, број 111/09 и 20/15) посебно чл.30
став 1 и чл.42 став 1;
· Правилнику о техничким нормативима за електричне инсталације ниског напона ("Сл. Лист
СФРЈ" бр. 53/88 и 54/88) и (“Службени лист СРЈ”, број 28/95);
· Правилнику о техничким нормативима за хидрантску мрежу за гашење пожара(“Службени
лист СФРЈ”, број 30/91);
· Правилнику о техничким нормативима за заштиту објеката од атмосферског пражњења
(“Службени лист СРЈ”, број 11/96);
· Правилнику о техничким нормативима за приступне путеве (“Службени лист СРЈ”, број
8/95)
Објекте пројектовати према одговарајућим техничким противпожарним прописима, стандардима и
нормативима. Најудаљенија тачка коловоза није даља од 25m од габарита објекта.
Приликом израде Главних пројеката потребно је испоштовати одредбе важећих законских прописа
и техничких норматива везаних за противпожарну заштиту.
Заштита од пожара у планским документима, сходно чл. 29 Закона о заштити од пожара
("Службени лист РС" бр. 111/09 и 20/15) потребно је да плански документ, поред услова
прописаним посебним законом, у погледу мера заштите од пожара садржи:
1. изворишта снабдевања водом и капацитет градске водоводне мреже који обезбеђују
довољно количине воде за гашење пожара;
2. удаљеност између зона предвиђених за стамбене и објекте јавне намене и зона предвиђених
за индустријске објекте и објекте специјалне намене;
3. приступне путеве и пролазе за ватрогасна возила до објеката;
4. безбедносне појасеве између објеката којима се спречава ширење пожара, сигурносне
удаљености између објеката или њихово пожарно одвајање;
5. могућност евакуације и спасавања људи.
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Основни захтеви Заштита од пожара приликом пројектовања и изградње, сходно чл. 30 Закона о
заштити од пожара ("Службени лист РС" бр. 111/09 и 20/15) морају се обезбедити основни захтеви
заштите од пожара, тако да се у случају пожара:
· очува носивост конструкције током одређеног времена
· спречи ширење ватре и дима унутар објекта
· спречи ширење ватре на суседне објекте
· омогући сигурна и безбедна евакуација људи, односно њихово спасавање.
21. ТЕХНИЧКИ ОПИС ПЛАНИРАНИХ ОБЈЕКАТА
Трговински објекат
Просторна концепција
У просторном погледу, у хоризонталном правцу, објекат је подељен у три основне целине,
тј просторна организација прати поделу функционалних целина. У вертикалном правцу, продајни
простори и магацински простор су структуриране у једном нивоу , тј. у нивоу приземља (± 0,00),
док су помоћне и заједничке просторије организоване у два нивоа, приземље и спрат. Висина
објекта је константна и завршава се на коти +7,00м. У конструктивном смислу просторне целине
су у потпуности повезане.
Општи подаци о конструкцији и условима фундирања
Конструкција објекта је већим делом монтажна армирано-бетонска сачињена од темељних
чашица, стубова, греда и међуспратних преднапрегнутих плоча . Сви елементи монтажне
конструкције су од бетона, марке МБ40 и МБ50. Остали монолитни елементи конструкције, подне
плоче и темељне стопе такође се изводе од бетона, марке МБ30. Челична конструкција
надстрешнице, подконструкција фасадних елемената, реклама, изводи се од челика квалитета
С235ЈРГ2. Поједине конструкције су цинковане у зависности од тога, да ли су директно изложене
атмосферским утицајима или не, као и да ли су конструкције бојене основном и два пута
финалном бојом.
Примењени материјали
Фасада: за нетранспарентно фасадно затварање објекта предвиђени су фасадни панели дебљине
12цм са скривеним качењем који се постављају вертикално и врата са пуном испуном.
Коефицијент пролаза топлоте панела износи К=0.19Њ/м2К. Ватроотпорност је Ф120 (са
извештајем о испитивању према СРПС У.Ј1.092). Боја панела је РАЛ 7016. На угловима објекта на
споју два панела са спољне и унутрашње стране, на врху панела супредвиђени лимени опшави у
РАЛ боји панела који се опшивају.
Врата се израђују од вишекоморних алуминијумских профила са испуном од равног
алуминијумског лима све у боји РАЛ7016. Максимални захтевани коефицијент пролаза топлоте
склопа (рам+спој+испуна) износи К=1.50Њ/м2К. Остали део фасаде чине алуминијумски портали
типа Алумил М50 ХИ Енергy и ал. прозори. Испуна панела је ламинирани стакло пакетсачињен од
спољњег и унутрашњег стакла на међусобном одстојању од 16мм са испуном од гаса. Пакет стакло
је следећих перформанси: Изо. Лами Гласс Флот 5.5.2 (Цлеар) + 16 алу црна, аргон90% + Цлима
Гуард Премиум Лами Гласс4.4.1 (Цлеар). Максимални захтевани коефицијент пролаза топлоте
склопа (рам+спој+стакло) износи К=1.20Њ/м2К.Алуминијумски носећи профили портала и
покривне лајсне су у боји РАЛ 7016.
Кров: кровно затварање објекта предвиђено је сендвич пакетом сачињеним од поцинкованог
челичног трапезастоглима ТР-150/0.75мм преко којег се поставља парна брана, камена вуна
дебљине 26цм и ФПО мембрана дебљине1.5mm.
На кровним завршецима фасадних панела са горње стране постављају се лимени опшави по целом
обиму објекта који семеђусобно спајају под нитнама и заптивају еластичним китом за спољну
употребу. Надстрешница изнад улаза у продајне просторе са доње стране се облаже цементним
плочама дебљине 1.25cm постављеним на челичну подконструкцију а са горње стране са ПВЦ
мембраном дебљине 1.5mm на претходно постављени слој геофилца који се поставља преко ОСБ
плоча дебљине 18мм. Чеона страна надстрешнице облаже се Алубондом дебљине 3mm и виду
касета димензија 100џ70cm постављањем на подконструкцију од алуминијумских профила. На
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местима споја цементних плоча са панелом и алубондом поставља се алуминијумаска лајсна Л
профила60џ60мм која служи и као окапница и као покривна лајсна споја.
Под: подна конструкција објекта се састоји од слоја туцаника, фракције од 0-31.5mm, дебљине
15цм, који се изводи напретходно збијеном слоју песка модула стишљивости Мс=30МПа. Преко
слоја туцаника изводи се подна армиранобетонска плоча дебљине 15cm, марке бетона МБ30,
армирана мрежастом арматуром +/-Q131 (МА 500/600) у обе зоне. На подну плочу се поставља
фалцовани експандирани полистирен „Аустротехм XПС 30“, дебљине 3цм преко којег се поставља
ПЕ фолија и изводи пливајућа цементна кошуљица дебљине 6цм армирана са „Шулц“ плетивом
пречника Ø2.5mm са отворомокаца 25џ50цм.
Преградни зидови: унутар објекта између просторија предвиђени су гипс-картонски зидови
различитих дебљина. Носећа конструкција преградних зидова је метална, једнострука, сачињена
од ЦЊ и УЊ профила која се испуњава минералном каменом вуном. Гипс-картонске плоче су
дебљине 1.25 цм, влагоотпорне или противпожарне у зависности од намене просторије.
Олуци: за прикупљање атмосферске воде са крова (1% нагиб) дуж најнижих ивица кровних равни
са унутрашње стране панела предвиђени су лежећи хоризонтални олуци од профилисаног
поцинкованог лима у натур боји дебљине 0.55mm, РШ 110cm са корисним пресеком 30џ16цм.
Олуци се постављају у формирани профил након постављања камене минералне вуне
причвршћујући се вертикално за панел поп нитанама а за трапезасти лим заједно са ФПО
мембраном помоћу типлова. Вертикални олуци пречника Ø125mm постављају се са спољне стране
„Тримо“ зидних панела. Веза хоризонталних и вертикалних олука се изводи преко сакупљача воде
од поцинкованог лима који се монтирају на врх олучне вертикале, наконпретходног исецања
фасадног панела, ради формирања везе између лежећег хоризонталног олука и сакупљача воде на
врху олучне вертикале. Вертикални олуци и сакупљачи воде су идентичне РАЛ боје као и панел за
који се повезују.
Завршна обрадa: Завршна обрада пода унутар пословних простора је фино испердашен бетонски
под/цементна кошуљица припремљен запостављање керамичких плочица. Преградни
гипскартонски зидови се остављају у натур боји уз претходно бандажирање спојева стакленом
мрежицом са испуњавањем споја глет масом. Плафонска облога од кровног поцинкованог
трапезастог лима остаје видљива.
Складишни објекат
Функционална концепција објеката
Како је намена објекта складиштење робе, простор објекта је јединствена функционална целина.
У просторном погледу, у хоризонталном правцу, објекат се састоји од једне целине. У
вертикалном правцу, складишни простор је структуриран у једном нивоу , тј. у нивоу приземља (±
0,00) . Висина објекта је константна и завршава се на коти +14,65м. У конструктивном смислу
објекат је одвојен дилатацијом, изнад нивоа терена, на два дела.
Општи подаци о конструкцији и условима фундирања
Конструкција објекта је већим делом монтажна армирано-бетонска сачињена од темељних
чашица, стубова и греда. Сви елементи монтажне конструкције су од бетона, марке МБ40 и МБ50.
Остали монолитни елементи конструкције, поднеплоче, темељне стопе и темељни зидови такође
се изводе од бетона, марке МБ30 и МБ40.Челична конструкција надстрешнице, подконструкција
фасадних елемената изводи се од челика квалитета С235ЈРГ2. Поједине конструкције су
цинковане у зависности од тога, да ли су директно изложене атмосферским утицајима или не, као
ида ли су конструкције бојене основном и два пута финалном бојом.
Примењени материјали
Фасада: за нетранспарентно фасадно затварање објекта су предвиђени фасадни панели дебљине
10цм са скривеним качењем који се постављају вертикално и врата са пуном испуном.
Коефицијент пролаза топлоте панела износи К=0.19Њ/м2К. Ватроотпорност је Ф60 (са извештајем
о испитивању према СРПС У.Ј1.092).Боја панела је РАЛ 7016 и РАЛ 9006. На уговима објекта на
споју два панела са спољне и унутрашње стране, на врху панела предвиђени су лимени опшави у
РАЛ боји панела који се опшивају.
Кров: кровно затварање објекта предвиђено је сендвич пакетом сачињеним од поцинкованог
челичног трапезастог лима ТР-150/0.75мм преко којег се поставља парна брана, камена вуна
дебљине 12цм и ФПО мембрана дебљине1.5mm. На кровним завршецима фасадних панела са
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горње стране се постављају лимени опшави по целом обиму објекта који семеђусобно спајају поп
нитнама и заптивају еластичним китом за спољну употребу.
Под: подна конструкција објекта се састоји од слоја туцаника, фракције од 0-31.5мм, дебљине
15цм, који се изводи напретходно збијеном слоју песка модула стишљивости Мс=30МПа. Преко
слоја туцаника се изводи подна армирано-бетонска плоча дебљине 20 цм, марке бетона МБ30,
армирана мрежастом арматуром +/-Q131 (МА 500/600) у обе зоне. Наподну плочу се поставља ПЕ
фолија и изводи се феро бетон дебљине 20cm.
Олуци: за прикупљање атмосферске воде са крова (1% нагиб) дуж најнижих ивица кровних равни
са унутрашње стране панела предвиђени су лежећи хоризонтални олуци од профилисаног
поцинкованог лима у натур боји дебљине 0.55мм, РШ 110cm са корисним пресеком 30џ16цм.
Олуци се постављају у формирани профил након постављања камене минералне вуне
причвршћујући се вертикално за панел поп нитанама, а за трапезасти лим заједно са ФПО
мембраном помоћу типлова.
Вертикални олуци пречника Ø125мм постављају се са спољне стране „Тримо“ зидних панела. Веза
хоризонталних и вертикалних олука се изводи преко сакупљача воде од поцинкованог лима који
се монтирају на врх олучне вертикале, након претходног исецања фасадног панела, ради
формирања везе између лежећег хоризонталног олука и сакупљача воде на врху олучне вертикале.
Вертикални олуци и сакупљачи воде су идентичне РАЛ боје као и панел за који се повезују.
Складишни објекат - Пројектоване инсталације:
Противпожарна заштита објекта се остварује спољном и унутрашњом хидрантском мрежом.
Снабдевање електричном енергијиом објекта је предвиђено из постојеће трафо станице. Објекат се
опрема са два независна канализациона система, санитарним системом и системом атмосферске
канализације, око целог објекта. На систем атмосферске канализације су прикључене атмосферске
воде са крова објекта, саобраћајницаи паркинг простора.
Водоснабдевање објекта се врши са јавне градске водоводне мреже.
Фазност градње
Изградња целокупног комплекса је предвиђена у две фазе. Фаза 1 обухвата изградњу трговинског
објекта и уређење терена на к.п. 9486, док фаза 2 обухвата изградњу складишног објекта и уређење
терена на к.п. 9487.
Мере за испуњење основних захтева за објекат - Пројектовани комплекс је избором материјала,
конструкције и захтева из важећих стандарда, правилника и закона испунио све мере у погледу
основних захтева који се морају испуњавати приликом пројектвања за сваки нови објекат.
22. СМЕРНИЦЕ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА
Сходно одредбама чланова 60, 61, 62 и 63 Закона о планирању и изградњи („Службени
гласник Републике Србије“, Закона о планирању и изградњи, члан 60. 61. и 62. („Сл. гласник РС“,
бр. 72/2009, 81/2009-испр., 64/2010-одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013-одлука УС, 50/2013одлука УС, 98/2013-одлука УС, 132/2014 и 145/2014), овај уранистички пројекат се израђује за
потребе урбанистичко-архитектонске разраде локације и провере усаглашености са параметрима
Генералног плана Града Сомбора („Сл.лист града Сомбора“, број 05/2007).
Овај урбанистички пројекат је основ за издавање локацијских услова.
Након потврђивања Урбанистичког пројекта да је израђен у складу са важећим
урбанистичким планом и Законом од стране Комисије за планове и надлежног органа јединице
локалне самоуправе, и издавања Локацијских услова, у току израде главног пројекта за
прибављање грађевинске дозволе у односу на идејно архитектонско решење објекта могу се
извршити мање измене придржавајући се следећих услова:
Намена и функционална шема морају остати неизмењени. Могућа су само мања одступања
од утврђене просторне организације и то само техничке природе.
Од хоризонталне регулације су дозвољена само минимална одступања и то само унутар
утврђених грађевинских линија.
Одступања су могућа и у погледу положаја и димензија ломова (проширења-сужења)
хоризонталног габарита.
Тел./фах: 025/515-00-72, E-mail: projektovanje@prostorsombor.rs
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Спратност објеката не може бити већа од спратности утврђене урбанистичким пројектом.
Евентуална промена хоризонталног габарита може да услови мање померање
саобраћајница. При томе организациона шема саобраћаја треба да остане неизмењена као и
димензије саобраћајних елемената.
У погледу инфраструктуре могућа су мања одступања у циљу добијања рационалнијих и
повољнијих решења.
Овај Пројекат ступа на снагу по овери од стране надлежног органа Градске управе града
Сомбора.

Тел./фах: 025/515-00-72, E-mail: projektovanje@prostorsombor.rs
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Ц) ГРАФИЧКИ ПРИЛОЗИ

Тел./фах: 025/515-00-72, E-mail: projektovanje@prostorsombor.rs
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1. Извод из Генералног плана града Сомбора

Д) ДОКУМЕНТАЦИЈА

Тел./фах: 025/515-00-72, E-mail: projektovanje@prostorsombor.rs
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1. Копија плана издата од стране Републичког геодетског завода за катастар непокретности
Сомбор, број: 953-2/2016-305, од дана 25.07.2017.год.

Тел./фах: 025/515-00-72, E-mail: projektovanje@prostorsombor.rs
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2. Катастарско – топографски план у аналогном облику

Тел./фах: 025/515-00-72, E-mail: projektovanje@prostorsombor.rs

41

3. Препис листа непокретности број 8339К.О. Сомбор-1, од дана 16.03.2017.год. издат од
стране Републичког геодетског завода, Службе за катастар непокретности Сомбор

4. Препис листа непокретности број 10822 К.О. Сомбор-1, од дана 24.01.2017.год.
издат од стране Републичког геодетског завода, Службе за катастар непокретности
Сомбор

5. Информација о локацији за парцеле број 9486 и 9487 К.О. Сомбор-1, број 35396/2017-V, од дана 05.04.2017.год.

6. Решење о уклаљаљу објеката са катастарске парцеле број 9487 К.О. Сомбор-1, под
бројем 354-25/2017-V, од дана 01.03.2017.год.

7. Техничке информација ЈКП „Водоканал“ Сомбор, под бројем 04-18/029-2017, од дана
12.07.2017.год.

8. Техничке информације и услови предузећа „Сомбор-гас“ Сомбор, број 0207/17, дана
13.07.2017.год.

9. Техничке информације Предузећа за телекомуникације „Телеком Србија“ А.Д.
Београд, Извршна јединица Сомбор, број: 244682/2- 2017, од дана 17.07.2017.год.

10. Техничке информације ЈКП „Енергана“ Сомбор, под бројем мз-36/17-ти, од дана
04.07.2017.год.

11. Техничке информације СББ Београд доо РЈ Сомбор, од дана 05.07.2017.год.

12. Услови од стране ЕПС дистрибуција, Огранак „Електродистрибуција Сомбор“, од дана
05.07.2017.год.

13. Услови од стране Oдељења за комуналну делатност, имовинско-правне и
стамбене послове, од дана 28.07.2017.год.

14. Услови од стране МУП, Одељења за ванредне ситуације, од дана 28.07.2017.год.

15. Услови од стране JКП „ПРОСТОР“ Сомбор, од дана 06.07.2017.год.

16. Техничке информација ЈВП „Воде Војводине“ Сомбор, под бројем I-833/7-17, од дана
04.08.2017.год

