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1. Извод из регистрације предузећа 
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2. Решење о одређивању одговорног урбанисте 

 

На основу члана 128. Закона о планирању и изградњи (''Службени гласник РС'', бр. 72/09, 81/09-

исправка, 64/10 одлука УС, 24/11 и 121/12, 42/13–одлука УС, 50/2013–одлука УС,  98/2013–одлука 

УС, 132/14 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: 
 

О Д Г О В О Р Н И   У Р Б А Н И С Т А 

 

 
за израду урбанистичке документације: УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ за урбанистичко-

архитектонску разраду локације на катастарским парцелама број 9065 и 9066 К.О. Сомбор I за 

потребе изградње пословног објекта спратности П+0, чији је инвеститор „СИНАГОГА“ д.о.о. 

Сомбор, Стапарски пут бб, Сомбор, одређује се: 

 

 

 

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

 

 

 

 

Пројектант:      ЈКП „ПРОСТОР“ СОМБОР 

 

Одговорно лице/заступник:       Горан Нонковић - директор 

 

Печат и потпис: 

 

 

                                ______________________________ 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Место и датум: Сомбор, октобар 2017.год. 
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3. Лиценца одговорног урбанисте 
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Б) ТЕКСТУАЛНИ ДЕО 
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1. УВОД 

 

Изради Урбанистичког пројекта за изградњу пословног објекта малопродаје, спратности П+0, на 

углу улица Далматинска и Августа Шеное, у Сомбору, на катастарским парцелама број 9065 и 

9066 К.О. Сомбор I, приступило се на захтев и прихватањем понуде наручиоца: „СИНАГОГА“ 

д.о.о. Сомбор, Стапарски пут бб, Сомбор, под бројем 66/2017, од дана 29.08.2017.год. 

 

2. ПРАВНИ ОСНОВ ЗА ИЗРАДУ УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА 

  

Правни основ за израду Урбанистичког пројекта садржан је у: 

- Закон 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: 

 

Генерални план Града Сомбора („Сл.лист града Сомбора“, број 05/2007). 

 

 

4. СВРХА И ЦИЉ ИЗРАДЕ УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА 

 

Сврха израде урбанистичког пројекта је урбанистичко-архитектонско решење планиране изградње 

у границама грађевинских парцела број 9065 и 9066 К.О. Сомбор-1. Поред наведених парцела 

урбанистичким пројектом је обухваћен и део парцеле број 10284 Сомбор-1 (улица) са које постоји 

пешачки прилаз парцели и парцела број 10283 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 ускладе програмски захтеви инвеститора са 

могућностима локације и у складу са тим изврши организација простора на грађевинској парцели 

која ће омогућити изградњу пословног објекта малопродаје у границама дозвољених 

урбанистичких параметара дефинисаних Генералним планом града Сомбора. 
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5. ПОДРУЧЈЕ ОБУХВАЋЕНО УРБАНИСТИЧКИМ ПРОЈЕКТОМ 

 

Карактеристике локације 

 

Предметна локација се налази у северном делу блока број 62, који је намењен становању- зона 

породичног становања. 

Предметна парцела представља неизграђено грађевинско земљиште. 

Сама парцела налази се на углу улица, Далматинска улица и улица Августа Шеное. 

 

Површина која је разрађена кроз овај урбанистички пројекат одговара укњиженој површини 

катастарских парцела број 9065 и 9066 К.О. Сомбор-1. Поред наведених парцела које су основни 

предмет овог урбанистичког пројекта, дато је и решење за део парцеле број 10283 К.О. Сомбор-1 

на којој се укида постојећи, а планира нови колски прилаз планираном објекту и део парцеле 

10284 К.О. Сомбор-1 са које постоји пешачки прилаз парцели. 

 

Површина у оквиру границе обраде износи 619,00 m
2
. 

 

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 грејања) 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 7° или 8°МСК, зависно од категорије објекта. За II категорију 

објеката високоградње користи се сеизмолошка карта израђена за повратни период земљотреса од 

500 година, те према томе предметни објекат спада у зону 8°МСК. 

 

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 породичном становању. 

 

3. ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА ПРОСТОРНЕ СТРУКТУРЕ НАСЕЉА ПРЕМА ПЛАНИРАНИМ 

НАМЕНАМА И ФУНКЦИЈАМА 

 

3.1.     СТАНОВАЊЕ 

 

Спровођење планских смерница у погледу становања одвијаће се  кроз реконструкцију постојећег 

стамбеног фонда, односно перспективно проширење истог. 

 Проширење површина за становање је углавном на југо-западном  и на јужном делу града, 
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као и на деловима попуњавања зона међупростора у зонама које су се налазиле  изван 

грађевинског реона приградских насеља. 

 Имајући у виду посебне активности становништва  и све већу улогу мале привреде и 

пољопривреде,  конципиран је облик породичног становања већих и великих парцела, са 

могућношћу бављења малом привредом и пољопривредом. 

 У насељу ће бити заступљена два основна вида стамбене изградње: породично и 

вишепородично. Подтип породичног становања биће становање комбиновано  са малом 

привредом.  На просторима приградских насеља подтип је усмерен  пољопривредном 

производњом. 

 У склопу становања у циљу задовољавања актуелних потреба становништва за 

приватним предузетништвом, предвиђа се могућност да се у склопу становања остваре одређени 

садржаји пословања који су у служби задовољавања потреба становништва као што су: 

трговина, услужно занатство, угоститељство, са мањим капацитетима, без негативних 

утицаја на околни простор и суседство. 

  

6. ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА 

 

6.2.     СТАНОВАЊЕ 

 

Зона становања Генералним Планом је дефинисана као зона породичног становања, зона 

мешовитог становања и зона вишепородичног становања. 

* При пројектовању и грађењу стамбених објеката придржавати се важећег Правилника о 

јединственим техничким условима за пројектовање и грађење зграда и станова у друштвено  

усмереној стамбеној изградњи . 

* За остале објекте применити одредбе  техничких прописа и услова за конкретну област. 

 

6.2.1  ЗОНА ПОРОДИЧНОГ СТАНОВАЊА 

 

У односу на величину грађевинске парцеле у оквиру ове зоне може се извести условна подела на 

породично становање градског типа и породично становање пољопривредног типа. 

 

Врста и намена објеката 

У оквиру стамбеног објекта породичног типа може се дозволити изградња максимално 4 

стамбене јединице. 

У оквиру зоне породичног становања, а у зависности од величине парцеле може се дозволити 

изградња следећих објеката: 

             На грађевинској парцели намењеној породичном становању могу се градити: 

-главни објекти  (породични стамбени објекат, стамбено-пословни објекат и пословно-стамбени 

објекат). Објекат може да се гради као слободностојећи, двојни објекат, објекат у прекинутом 

и непрекинутом низу  као и атријуми. 

-пратећи објекат-пословни објекат (ако је изграђен главни објекат). Објекат може да се  гради 

као слободностојећи, у прекинутом и непрекинутом низу. 

-помоћни објекат (уз главни или пратећи објекат: гаража, летња кухиња, остава, магацин, 

ограда и евентуално водонепропусна бетонска септичка јама као прелазно решење до изградње 

насељске канализационе мреже). Објекат може да се гради као слободностојећи или у низу са 

другим  објектима. 

На грађевинској парцели дозвољена је изградња једног главног објекта. 

-Грађевинска парцела намењена породичном становању пољопривредног типа  треба да има 

стамбени део и економски део парцеле. 

 

У оквиру стамбеног дела парцеле дозвољена је изградња: 

-главног објекта: породични стамбени објекат, стамбено-пословни објекат и пословно-стамбени 

објекат. Објекат може да се гради као слободностојећи и објекат у прекинутом низу и 

непрекинутом низу. 
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-пратећег објекта: пословни објекат (ако је изграђен главни објекат). Објекат се може градити 

као слободностојећи, у прекинутом и непрекинутом низу. 

-помоћног објекта-уз главни или пратећи објекат: гаража, летња кухиња,  остава, магацин, 

ограда и евентуално водонепропусна бетонска септичка јама као прелазно решење до изградње 

дела насељске канализационе мреже. Објекат се може градити као слободностојећи или у низу 

са другим  објектима. 

У оквиру економског дела парцеле може се дозволити изградња следећих објеката: 

-економског објеката: сточна стаја, ђубриште. Објекат се може градити као слободностојећи. 

-помоћног објекта: пушница, кош, амбар, надстрешница-гаража за пољопривредну механизацију, 

магацини и сл. Објекат се може градити као слободностојећи или у низу са другим  објектима  

ако су задовољени  противпожарни услови. 

-производног, односно пословног објекта који задовољава услове заштите животне средине, одн. 

који својом функцијом буком,  гасовима, отпадним материјама неће негативно утицати на 

примарну функцију -становање. Објекат се може градити  као слободностојећи, у прекинутом и 

непрекинутом низу. 

 

У зони породичног становања градског типа и у зони становања пољопривредног типа у 

стамбеном делу парцеле пословне  делатности  које се могу дозволити су из области: услужних 

делатности, трговине на мало и угоститељства. 

Производне делатности у зони становања се могу дозволити уз обезбеђивање  услова заштите 

животне средине. 

У оквиру економског дела парцеле пословна делатност која се  може дозволити поред напред 

наведених је и трговина на велико, с тим да се обављањем те делатности не сме нарушити зона 

становања.  

Изградња економског објекта сточна стаја може се дозволити за максимални капацитет 

објекта, узгој до пет условних грла (где се под условним грлом подразумева 500 кг -живе ваге) уз 

задовољавање  и осталих просторних услова Генералног плана. 

 

Објекти  за смештај стоке се граде под следећим условима: 

-условљава се изградња од тврдог материјала, 

-удаљеност од стамбених објеката треба да износи мин. 15 м, 

-да имају изграђене санитарне уређаје за одвођење воде, осоке и свих нечистоћа. 

-условљава се изградња ђубришта које мора бити удаљено од стамбених објеката и 

водозахватних бунара минимум 25 м, 

-да су смештени у економског делу парцеле, 

-објекти морају бити снабдевени водом из насељског водовода. 

 

За домаћинства која се баве узгојем стоке за тржиште, смештај чврстих и течних отпадака 

одређује се у економском делу дворишта. За део течних отпадака предвидети посебне објекте 

(осочаре) који морају да испуњавају следеће услове: 

* осочаре лоцирати са падом низводно од свих производних објеката  у економском делу 

дворишта, 

* осочаре градити од водонепропусног бетона са посебним таложником, 

* на секундарном таложнику оставити могућност прикључка на будућу канализациону 

мрежу, 

*  за пражњење осочара предвидети отвор за пражњење садржаја. 

 

Постављање стамбених, пословних, помоћних и пољопривредних објеката дуж границе са 

суседом врши се под следећим условима: 

* ако се постављају на  међу (границу) не може се објектом, или делом објекта угрозити 

ваздушни простор суседа преко међе. На зиду који је  на  међи не могу се постављати отвори 

према суседној парцели, сем на главном стамбеном објекту. 

* ако се објекат не гради на  међи, његова удаљеност од исте мора бити мин. 0,50 м. 

* изградња кошева за кукуруз може се изводити на удаљености мин. 2,5 м од свих  међа. 
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 Услови за образовање грађевинске парцеле 

Парцела представља основну јединицу  коришћења и организације простора. Појављује се као 

грађевинска парцела у породичном становању и као комплекс или део комплекса за одређене 

активности (вишепородично становање, друштвене функције, радне зоне итд.). Величина парцеле 

и начин њеног коришћења утврђује се у зависности од намене и критеријума за поједине 

активности, првенствено реулационим плановима. 

Препарцелација грађевинског земљишта ради стварања грађевинских парцела може се вршити 

само у границама грађевинског подручја насеља и само под условима утврђеним Генералним 

планом и регулационим планом за просторе за које је предвиђено да ће се уређивати и 

изграђивати према регулационом плану, односно урбанистичким пројектом парцелације и 

препарцелације. 

Изградња  објеката на грађевинском земљишту може се одобрити само ако је извршена 

парцелација земљишта на грађевинске парцеле.  

-За извођење радова на полагању подземних и ваздушних   водова за електроенергетске, ПТТ, 

водне и гасне инсталације на врши се препарцелација грађевинског земљишта. 

Условима за препарцелацију грађевинског земљишта утврђује се величина  парцеле, приступ на 

јавни пут, регулациона линија и грађевинска линија. 

Парцеле намењене стамбеној изградњи треба да имају приближно  облик паралелограма и морају 

имати приступ на јавни пут. 

Парцеле намењене градњи пословних објеката треба да имају приближно облик паралелограма   и 

морају имати приступ на јавни пут. 

На једној грађевинској  парцели изграђује се само  један стамбени објекат. У изузетним 

случајевима се може дозволити градња два  стамбена објекта под следећим условима: 

-растојање између два суседна објекта износи минимум 3 м за  објекте (бочно растојање), 

-стамбене објекте поставити тако да у случају поделе парцеле на две нове  парцеле (једна 

парцела- један објекат) свака од њих има обезбеђен приступ на јавни пут. 

 

Формирање грађевинских парцела намењених изградњи породичних стамбених објеката се врши 

под следећим условима: 

-Величина парцеле за слободностојеће објекте креће се од минимум 300 м2 , 

 *за пољопривредна домаћинства мин 750 м2, 

 *за домаћинства  која се баве робном пољопривредном производњом мин. 1000 м2,  

 *за двојне објекте мин. је 250 м2, а за објекте у низу мин.површина  парцеле: 200 м2. 

-Ширина парцеле према улици код  

 *слободностојећих објеката: мин. 10,0 м,  

 * двојних: 9,0 м, а код  

 *објеката у низу минимална ширина је 6,0 м за спратне објекте, а  8,0 м за приземне објекте. 

-Минимална удаљеност објеката од суседне парцеле код слободностојећих  објеката је 0,5 м, 

-Грађевинска парцела мора имати обезбеђен прилаз  на јавну саобраћајницу. 

 

У деловима насеља где се не предвиђа детаљнија урбанистичка разрада препарцелација се може 

вршити на основу овог Плана, уз поштовање услова за тип изградње и  густину насељености. 

Регулациона линија у изграђеном делу  насеља се одређује према постојећим регулационим и 

нивелационим решењима. 

У неизграђеним деловима насеља минимална регулациона ширина улице теба да буде 18 м (у 

изузетним случајевима 14 м). 

Грађевинска линија у изграђеним деловима насеља одређује се према постојећој грађевинској 

линији. 

Грађевинска линија у неизграђеним деловима насеља ће се дефинисати регулационим планом. 

 

 Положај објеката на парцели 

Главни објекат се  мора градити на грађевинској линији која је  удаљена од регулационе линије 

0,00,  5,00 и 10,00 м. 
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Изградња објекта на парцели може се дозволити под следећим условима: 

* основни габарит главног  слободностојећег објекта може да се дозволи на минимално 0,5 

м од границе парцеле уз коју се гради објекат, 

* основни габарит главног слободностојећег објекта може да се дозволи на минимално 2,5 м 

од наспрамне бочне границе парцеле , 

* основни габарит  двојног објекта (без испада) може да се дозволи на минимално 2,5 м од 

бочне границе парцеле, 

* основни габарит главног објекта у прекинутом низу од границе парцеле на којој се гради је 

0,0 м, а од наспрамне бочне границе парцеле је 2,5 м. 

*  основни габарит  главног  објекта у непрекинутом низу  додирује обе бочне границе 

грађевинске парцеле. Обавезна је  изградња наткривеног колског пролаза („ајнфорта“) , уколико 

гаража није на регулацији. 

* помоћни објекат на парцели  може да се гради на удаљености  од 0,00м  од међа  осим на 

регулационој линији, уз услов  да се пад кровних равни  усмери ка предметној парцели и да се  не 

дозвољава  отварање  прозора  према суседним парцелама.  

* изузетно на РЛ  може да се гради гаража уколико је она у склопу  стамбеног објекта. 

Слободностојећи  помоћни објекат  не може  да се постави испред главног објекта према РЛ. 

 

 Дозвољени индекс заузетости и индекс изграђености грађевинске парцеле 

На грађевинској  парцели градског типа и на стамбеном делу грађевинске парцеле 

пољопривредног типа индекс заузетости је максимално  0,6  а индекс изграђености 1,6 а 

изузетно на парцелама које се налазе на углу улица, индекс заузетости је 0,7. а индекс 

изграђености је 2,0. 

На грађевинској парцели породичног становања пољопривредног типа, у економском делу 

грађевинске парцеле индекс заузетости је максимално 0,4, а индекс изграђености максимално 0,7  

Код постојеће  парцелације, ако је грађевинска парцела до 10% мања од минималне величине 

грађевинске парцеле дате у овом Плану, изградња се може дозволити уз услов да је индекс 

заузетости грађевинске парцеле максимално 0,7, а индекс изграђености максимално 1,0. 

Код постојеће парцелације, ако је грађевинска парцела већа од максималне величине грађевинске 

парцеле дате у овом Плану, индекс заузетости и  индекс изграђености се рачуна у односу на 

максималну величину парцеле дату овим Планом. 

 

 Дозвољена спратност и висина објеката 

Спратност главног објекта за породични стамбени  објекат, стамбено-пословни објекат и  

пословно-стамбени објекат је од П+1+Пк. Дозвољена је изградња подрумске, односно сутеренске 

етаже, ако не постоје сметње хидротехничке и геотехничке природе. Висина главног објекта је 

максимално 10,0 м од коте заштитног тротоара објекта до венца, односно мах.  слеме 14,0 м. 

Изузетно за парцеле на углу улица дозвољена спратност је до П+2+Пк, а висина венца 11,0 м 

односно слеме 15,0 м. 

Спратност пратећег објекта- пословног објекта уз главни објекат је максимално П+1 

(дозвољена је изградња подрумске  етаже ако постоје услови за то). Висина објекта је 

максимално 7,5 м од коте заштитног тротоара објекта до венца. 

Помоћни објекат: гаража, летња кухиња, остава, магацин је максималне спратности П+О а 

максималне висине до 5,0 м од коте заштитног тротоара објекта до венца. 

Помоћни објекат уз економски објекат је максималне спратности П+О, а максималне висине до 

4,5 м од коте заштитног тротоара. 

Економски објекат је  максималне спратности П+О тј. П+Пк ако се  у поткровљу предвиђа  

складиштење хране за стоку, а максималне висине 4,8 м. 

 

 Међусобна удаљеност објеката 

Међусобна удаљеност слободностојећих главних објеката је мин. 2,5 м (основни  габарит са 

испадом). 

Удаљеност између главног и пратећег објекта, удаљеност између слободностојећег главног и 

помоћног објекта уз главни објекат не може бити мања од 2,5 м. 
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Пратећи и помоћни објекат на истој парцели могу да се граде на међусобном размаку од 0,0 м, 

ако су задовољени санитарни, противпожарни и други технички услови. Међусобни размак не 

може бити мањи од 4,0 м ако пословни објекат има  отворе са те стране. 

Међусобни размак слободностојећих објеката не може бити мањи од половине висине вишег 

објекта. 

Удаљеност сточне стаје од главног  или пратећег објекта не може бити мања од 15,0 м. 

Удаљеност ђубришта од главног, односно, пратећег објекта не може бити мања од 15,0 м. 

Ђубриште се гради на минимално 1,0 м од границе суседне парцеле уз услов да се гради ободни зид 

висине 1,0 м (да не би дошло до расипања) са  водонепропусном подлогом. 

Удаљеност слободностојећег помоћног објекта од економског објекта не може бити мања од 

6,0 м. 

Међусобни размак између помоћних објеката уз економске објекте  (на истој парцели) може 

бити 0,0 м, односно минимално половине висине вишег објекта. 

 

 Услови за изградњу других објеката на истој грађевинској парцели 
Пословни објекат на парцели (као други објекат) може да се гради на истој грађевинској линији 

као и главни објекат, или повучен  5,0 м од грађевинске линије- ако се грађевинска линија поклапа 

са регулационом. Уколико се ради о пословном  објекту где је потребно обезбедити колски прилаз 

или улаз са јавне површине  или ако се планира коришћење простора испред објекта у пословне 

сврхе објекат мора бити удаљен минимум 5.0 м од регулационе линије. 

Помоћни објекат уз главни објекат на парцели  двојног објекта се гради на 0,0 м од заједничке 

границе парцеле. 

Изградњом објекта на парцели не сме се нарушити граница парцеле, а  одводња атмосферских 

падавина са кровних површина мора се решити у оквиру парцеле на којој се гради објекат. 

Ограде на регулационој линији могу бити транспарентне или комбинација зидане и 

транспарентне ограде, с тим да укупна висина ограде од коте  тротоара не сме прећи висину од 

1,8 м у новим деловима насеља. У блоковима који су већим делом изграђени поштовати наслеђено 

стање, како у погледу материјала за изградњу, тако и у погледу висине ограде. 

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

део ограде може ићи до висине од 0,9 м. 

Капије на регулационој линији се не могу отварати на јавну површину. 

Ограда, стубови ограде и капије морају бити на грађевинској парцели која се ограђује. 

Власнику грађевинске парцеле припада ограда и  дужност за изградњу ограде у следећем 

редоследу: ограда на уличном фронту, на северно орјентисаној  бочној међи у продужетку 

главног објекта и половина дужине ограде на задњој међи. Уважава се власништво постојеће 

ограде.  

Бочне стране и задња страна  грађевинске парцеле могу се ограђивати живом зеленом оградом, 

транспарентном оградом или зиданом оградом до висине максимално 2,00м. 

Дозвољено је преграђивање функционалних целина у оквиру грађевинске парцеле- одвајање 

стамбеног и економског дела парцела, стамбеног односно пословног-производног дела парцеле, 

под условом да висина ограде не може бити већа од висине  спољне ограде, уз задовољавање  

противпожарних услова. 

Ако се грађевинска парцела намењује у зони становања за чисто пословање (производњу), 

обавезна је израда урбанистичког пројекта,  под условом да објекти својом делатношћу не 

угрожавају животну средину. Услови за изградњу објеката  примењују се  по овом Плану за зону 

становања. Дозвољени индекс заузетости износи максимално 0,7, а индекс изграђености 

максимално 2,0 . Грађевинска парцела може да се огради транспарентном оградом до висине 

максимално 2,0 м. 

 

 Обезбеђивање приступа парцели и за паркирање возила 

За сваку грађевинску парцелу у оквиру зоне становања мора се обезбедити колско-пешачки прилаз 

ширине 2,5 м. За грађевинску парцелу намењену породичном становању пољопривредног типа 

колско-пешачки прилаз је максималне ширине 4,5 м.  

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

паркинг место,  по једном стану једно паркинг место. 
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          Заштита суседних објеката 
Изградња објеката у прекинутом низу се дозвољава под условом да се не наруши граница парцеле 

до које се гради објекат. Стопе темеља не смеју прелазити границу суседне парцеле. 

Испади на објекту  могу прелазити регулациону линију мах до 1,2 м на делу објекта изнад коте 

+3,о м, рачунајући од коте тотоара. 

 

Грађевински елементи на нивоу приземља могу прећи грађевинску линију (рачунајући од основног 

габарита објекта до хоризонталне пројекције испада) и то: 

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

ширини објекта с висином изнад 2,5 м, 

* конзолне рекламе мање од 1,2 м на висини преко 3,0 м. 

Грађевински елементи: улазне надстрешнице, балкони, доксати, еркери, без стубова, на нивоу 

првог спрата могу да пређу грађевинску линију од основног габарита објекта до хоризонталне 

пројекције испада и то: 

* на делу објекта према предњем дворишту за мање од 1,2 м, под условом да укупна 

површина грађевинских елемената не  прелази 50% уличне фасаде изнад приземља, 

 

Грађевински елементи испод коте тротоара- подрумске етаже, могу прећи   регулациону линију 

рачунајући од основног габарита објекта до хоризонталне пројекције испада и то: 

* стопе темеља и подрумски зидови   0,15 м до дубине од 2,6 м испод површине тротоара, а 

испод те дубине  0,5 м, 

* шахтови подрумских просторија до нивоа коте тротоара  1,0 м. 

 

Отварање отвора на просторијама за становање као и пословним просторијама на бочним 

фасадама може се дозволити ако је међусобни размак између објеката (укупно са испадима) 

једнак или већи од 2,5 м.  Ако је међусобни размак објекта од међе од 0,0 м до 2,5 м дозвољено  је 

отварање отвора на просторијама под условом да доња кота на коју се поставља отвор буде 

једнака или више од  1,8 м рачунајући од  коте пода просторије објекта. 

Изградњом крова не сме се нарушити ваздушни простор суседне парцеле, а одводња 

атмосферских падавина са кровних површина мора се решити у оквиру грађевинске парцеле на 

којој се гради објекат. 

 

 Архитектонско, односно естетско обликовање појединих елемената објекта  

● фасаде објеката могу бити малтерисане, у боји по жељи инвеститора или од фасадне 

опеке 

● обавезна је израда косог крова , од материјала који задовољавају постојеће стандарде.  

Кровни покривач у зависности од нагиба кровне конструкције 

● висина надзитка стамбене поткровне етаже износи највише 1,6 м  рачунајући од коте 

пода поткровне етаже до тачке прелома кровне висине, а одређује се према конкретном 

случају. 

Архитектонским облицима, употребљеним материјалима и бојама треба тежити ка 

хармонизацији јединствене визуелне целине у оквиру грађевинске парцеле. 

 

 Услови за реконструкцију објеката 

Реконструкција постојећих објеката може се дозволити 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 неће нарушити услови датим овим Планом, 

● ако грађевинска парцела својом изграђеношћу не задовољава услове из овог Плана 

реконструкцијом се не може дозволити доградња постојећег објекта,  

● адаптација постојећих објеката се може  дозволити у оквиру намена датих овим Планом. 
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           Услови заштите животне средине, техничке, хигијенске, заштите од пожара, 

безбедносни и други услови 

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

деградације. Изградња објеката, односно извођење радова може се вршити под условом да се не 

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

На свакој грађевинској парцели мора се обезбедити бетонирани простор за постављање 

контејнера (канти) за комунални отпад. Лоцирање бетонираног простора за контејнере на 

парцели мора да буде тако да се омогући лак приступ надлежне комуналне службе. 

Одвођење фекалних вода 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 објекта и граница парцеле. 

Стајњак односити на ђубриште са водонепропусном подлогом, односно на пољопривредне 

површине. 

На свакој грађевинској парцели мора се обезбедити минимално 30%  озелењених површина у 

односу на неизграђене површине. 

Сви објекти морају бити изграђени односно реконструисани у складу са важећим Законима и 

Правилницима који регулишу конкретну област. При пројектовању и извођењу радова на 

објектима, употребљеним материјалима имати у виду специфичност функционалне намене 

објекта са становишта коришћења , одржавања, односно обезбеђивања санитарно-хигијенских 

услова.  

Избором материјала водити рачуна о њиховој отпорности са аспекта техничке и 

противпожарне заштите. 

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

складу са важећим Правилником о условима за планирање и пројектовање објеката у вези са 

несметаним кретањем деце, старих, хендикепираних и инвалидних лица. 

 

6. УРБАНИСТИЧКИ ПОКАЗАТЕЉИ ПОСТОЈЕЋЕГ СТАЊА 

 

Катастарска парцела број 9065 К.О. Сомбор-1 

 Површина парцеле: 332,00m
2
 

 На предметној парцели не постоје изграђени објекти 

Катастарска парцела број 9066 К.О. Сомбор-1 

 Површина парцеле: 287,00m
2
 

 На предметној парцели не постоје изграђени објекти 

 

7. ПРЕДЛОГ ПРЕПАРЦЕЛАЦИЈЕ 

 

Због планиране изградње, неопходно је приступити изради елабората геодетских радова – за 

спајање суседних катастарских парцела истог власника. Обавеза инвеститора је да пре издавања 

употребне дозволе изврши спајање катастарских парцела број 9065 и 9066 К.О. Сомбор-1 у 

складу са законом. 

 

Од предметних катастарских парцела формираће се јединствена грађевинска парцела „ГП1“, 

површине 619,00m
2
, тако да се постојећи колски приступ укида и формира се нови, такође на 

катастарској парцели број 10283 К.О. Сомбор-1. 

 

Новоформирана грађевинска парцела је трапезоидне геометријске форме са димензијама 

својих страница 18.89m са севера стране, 21.69m са јужне стране,  30.98m са источне стране и 

31.80m са западне стране. 



 

 

 
Тел./фах: 025/515-00-72, E-mail: projektovanje@prostorsombor.rs 21 
 

 

Границе дефинисане грађевинске парцеле (ГП1), са свим дефинисаним аналитичко-

геодетским елементима, приказане су на графичком прилогу бр. 02 Елаборат геодетских радова 

– предлог решења, у Р 1:200. 

 

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 планираној породичном становању, могуће је чисто пословање (производња), под 

условом да објекти својом делатношћу не угрожавају животну средину, уз обавезну израду 

урбанистичког пројекта. Услови за изградњу објеката примењују се по Плану за зону становања. 

 

На предметној парцели предвиђена је изградња: 

Пословног објекта П+0 – објекат малопродаје, објекат категорије B, класификационог броја 

123001.  

Укупна БРУТО изграђена површина планираног објекта: 399,17 m
2
. 

Укупна нето површина објекта је цца 385,04 m
2
. 

Површина земљишта под објектом је цца 399,17 m
2
. 

 

Локацију карактерише денивелација терена од цца 46 cm и добра саобраћајна повезаност са 

окружењем. Колски приступ локацији је планиран са југоисточне стране. 

 

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 03, под називом Урбанистичко решење са регулационо-нивелационим 

елементима, у Р 1:200. 

Регулациона линија РЛ1 се налази са северозападне стране предметне парцеле и поклапа се са 

грађевинском линијом ГЛ1, према улици Августа Шеное, катастарска парцела број 10284 К.О. 

Сомбор-1. 

Регулациона линија РЛ2 се налази са источне стране предметне парцеле и поклапа се са 

грађевинском линијом ГЛ2, према Далматинској улици, катастарска парцела број 10283 К.О. 

Сомбор-1. 

 

Пословни објекат је планиран као слободностојећи објекат.  

 

Oбјекат је у основи правоугаоног облика, димензијa  22,23 m x 17,90 m. Максимална висина 

венца објекта је 5,94 m. Постоје три надстешнице од којих су две на висини од 2.42 m и једна на 

висини од 3,05 m. 

Апсолутна кота планираног колског прилаза у нивоу тротоара је +87,82 m.n.v. 

Планирана кота манипулативне површине на планираном колском улазу на парцелу је +0.00m.  

Планирана кота зелених површина је -0,10 m. 

        Планирана кота пода приземља стамбено-пословног објекта је +0,15 m.  

        

На одређивање положаја планираног објекта на парцели, утицао је карактер уличног фронта и 

функционалне карактеристике објекта. Максимална висина објекта рачуна се од нулте тачке 

приступа објекту. Нулта кота је дефинисана тротоаром на улазу у објекат. 
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8.3. Приступ објекту и паркирање 

Објекат има директан приступ јавној градској саобраћајници - Далматинска улица и улици 

Августа Шеное.  

У оквиру предметне парцеле је пројектован паркинг са интерним саобраћајницама за 

путничка возила. За потребе паркирања путничких возила планиран је паркинг простор од 4 ПМ. 

Од тога, 1 ПМ предвиђено је за особе са инвалидитетом. Пешачки прилаз објекту планиран је 

преко постојећег тротоара. Саобраћајно решење је детаљно разрађено у графичком прилогу 05 

Урбанистичко-архитектонско решење са саобраћајним уређењем , у Р 1:200. 

 

9. НУМЕРИЧКИ ПОКАЗАТЕЉИ 

 

Упоредни приказ урбанистичких параметара: 

 

Урбанистички параметри Грађевинска парцела (ГП1) која се састоји од к.п. 9065 и 9066 К.О. 

Сомбор-1 

ГП Града Сомбора Урбанистички пројекат 

површина парцеле мин. 300,00 m
2 

619,00 m
2
 

индекс изграђености на 

парцели 

2,0 0,64 

површина под објектима / 399,17 m
2
 

степен заузетости маx 70% са свим објектима 64,49% 

спратност и маx. висина П+2+Пк  

максимална висина 11,00 m 

П+0  

7,04 m 

проценат зелених 

површна 

мин. 30% од слободне површине 30,02% 

(од слободне површине) 

 

Према исказаној упоредној табели остварених капацитета и урбанистичких показатеља 

може се закључити да је изградња која је планирана урбанистичким пројектом у потпуности у 

границама параметара који су прописани важећим планом вишег реда. 

 

површина парцеле 619,00m
2
 100% 

површина под објектима 399,17m
2
 64,49% 

колско-манипулативне површине 153,83m
2
 24,85% 

површине под зеленилом 66,00m
2
 10,66% 

 

Генералним планом града Сомбора ("Службени лист општине Сомбор", бр. 5/2007) 

прописан индекс заузетости парцеле је максимално 70%, а максимални индекс изграђености 2,0. 

 

Предложеним решењем индекс заузетости на предметној парцели износи 64,49%.  

 

Проценат зелених површина 

 

Према Генералном плану града Сомбора ("Службени лист општине Сомбор", бр. 5/2007) 

заступљеност зелених површина у зони мешовитог градског центра треба да буде минимално 30% 

од укупне слободне површине парцеле. Предложеним решењем проценат зелених површина у 

предметном комплексу у односу на слободне површине износи 30,02%. 

 

Детаљно урбанистичко решење простора дато је у прилогу бр. 03, под називом  

Урбанистичко решење са регулационо-нивелационим елементима. 
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10. СЛОБОДНЕ И ЗЕЛЕНЕ ПОВРШИНЕ 

 

Све слободне површине које нису заузете објектом, саобраћајницама и паркинзима, 

планиране су као зелене површине, потребно их је озеленити у пејзажном стилу, у складу са 

наменом коришћења простора. Простор зелених површина оплемениће се разним врстама садница 

и цветних површина. 

Зелене површине чине 10,66% укупне површине парцеле, а 30,02% од слободне површине 

на парцели.  

 Озелењавање ускладити са подземном и надземном инфраструктуром према техничким 

нормативима за пројектовање зеленила и то:  

- 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.  

  

11. ПОСТАВЉАЊЕ ОГРАДЕ 

 

 Југозападна и јужна страна предметне парцеле, према суседним парцелама, могу се 

оградити живом зеленом оградом, транспарентном оградом или зиданом оградом до висине 

максимално 2,0 m. 

 

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 Далматинска је изграђена водоводна линија ЛИВ Ø 80 која се налази у зеленом 

појасу са исте стране улице, тј. ближе кућама са парним кућним бројевима. Некадашњи, сада 

срушен, објекат на парцели 9065 има прикључак на водовод, власник прикључка је „Синагога“ доо 

Сомбор. Постоје услови за израду новог прикључка на постојећу водоводну уличну линију у 

улици Далматинска. 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. 

Спољна водоводна мрежа се ради од ХДПЕ водоводних цеви које се полажу на дубину од 

1,1m испод површине терена. 

Током пројектовања, дефинисаће се микролокација прикључка и водомерног шахта у 

договору са ЈКП „Водоканалом" Сомбор. 
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12.2. Канализација  

 Отпадне воде које настају у оквиру комплекса су санитарно-фекалне воде, атмосферске 

чисте воде и атмосферске зауљене воде. 

Канализација отпадних вода 

 У улици Далматинска је изграђена канализација за отпадне воде ПВЦ Ø 250 мм која се 

налази у средини коловоза. Некадашњи објекат није био прикључен на канализацију за отпадне 

воде. Постоје услови за израду прикључка на уличну линију канализације за отпадне воде у 

Далматинској улици. Најближи шахт је на раскрсници улица Далматинска и Августа Шеное улице 

Белог Голуба, кота дна шахта је 85,65 мнм. 

 Ревизиони шахт је предвиђен унутар парцеле, на око 1.5 m од регулационе линије. 

Атмосферска канализација 

 На предметној локацији не постоји уређена атмосферска канализација. 

 Одвођење атмосферских вода решити унутар предметне парцеле. 

 Ако се атмосферске воде прикупљају у упојне јаме исте је потребно поставити на 

прописаним растојањима од суседних парцела и објеката на њима. Уколико су загађене лаким 

течностима исте се морају одвојити у сепаратору масти, уља и лаких нафтних деривата. Уграђени 

сепаратор треба да је водонепропустан, заштићен од корозије и постављен унутар границе 

грађевинске парцеле. 

 Одржавање изведене атмосферске канализације је обавеза корисника објекта. 

12.3. Електроенергетска мрежа 

 

            На предметној локацији постоји изграђена дистрибутивна трафо станица у улици 

Далматинској, СТС 20/0.4 кВ "Далматинска". За прикључење планираног пословног објекта 

малопродаје у улици Далматинској бр. 42 у Сомбору на парцели бр. 9065 и 9066 К.О. Сомбор 1, 

постоји могућност прикључења са максимално одобреном снагом од 43,47 kW. Да би се нови 

предметни објекат прикључио на дистрибутивни систем електричне енергије, потребно је 

изградити нови прикључни вод немерене струје од проводника НН мреже до новог типског ОММ 

тип ПОММ-1 који би се налазио на постојећем бетонском стубу испред предметних парцела. 

Мерење потрошње ел. енергије би се вршило новом тросистемском мерном групом у директном 

споју преко главних аутоматских осигурача јачине 63А или новим трофазним ел. бројилом у 

директном споју. Постојећи мерни уређај би се трајно демонтирао. 

Све трошкове око изградње кабловског прикључног вода са ОММ, дела трошкова у 

зависности од одобрене максималне снаге сноси инвеститор. 

12.4. Вреловод  

 

 На углу Далматинска и Августа Шеное у близини катастарских парцела број 9065 и 9066 

К.О. Сомбор 1, не постоје изведене инсталације вреловода нити је у плану њихова изградња. 

12.5. КДС мрежа 

 

            На углу улица Августа Шеное и Далматинске, коаксијална мрежа КДС-а је монтирана на 

НН стубове ЕД Сомбор. Сходно томе на новом објекту технички обезбедити приступ ваздушно 

или подземно прикључење КДС-а. За евентуално подземно прикључење инвеститир тј. Извођач 

радова мора положити цеви до прикључног места које одреди фирма СББ ПЈ Сомбор. 

12.6. ТТ мрежа 

 

            На предметној парцели је постављен спојни оптички ТТ кабл, претплатнички ТТ кабл и 

једна празна ПЕ цев пречника 40мм. Претплатнички ТТ кабл и једна празна ПЕ цев пречника 

40мм, су положени директно у земљу у зеленом појасу улица Абгуста Шеное и Далматинске 

(поред тротоара), на дубини од око 0,60-0,80м, а на прелазу преко коловоза исти су положени кроз 

заштитне ПВЦ цеви пречника 110мм, на дубини од око 0,80-1,00м. Све постојеће ТТ инсталације 

морају остати на већ датим положеним дубинама. 



 

 

 
Тел./фах: 025/515-00-72, E-mail: projektovanje@prostorsombor.rs 25 
 

 Место могућег прикључења наведеног планираног пословног објекта малопродаје, на 

претплатничку ТТ мрежу је из најближе тачке телекомуникационе мреже, односно постојећег 

спојног оптичког ТТ кабла ИС Чворак- ИС Селенча. 

 Прикључење наведеног планираног објекта 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 до 

регулационе линије према улици Августа Шеное или улици Далматинске, инвеститор треба да 

планира полагање празне ПЕ цеви пречника 40мм. Кроз положену ПЕ цев пречника 40мм ће се 

извршти иградња-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 наведеног планираног објекта, инвеститор мора поднети писмени 

захтев наслову ТЕЛЕКОМ-у, за издавање услова за прикључење за претплатничку ТТ мрежу, а 

прикључење на претплатничку ТТ мрежу ради Телеком о свом трошку. 

 

12.7.  Гасоводна мрежа 

 

            На предметној локацији постоји изграђен полиетиленски дистрибутивни гасовод ради 

снабдевања потрошача природним гасом. Дубина полагања полиетиленских цеви  је од 700 до 

1000 mm надслоја. Пречник полиетиленских цеви је DN 90 mm и 110 mm. Притисак у гасоводу је p 

= 2 bar. Минимално светло растојање при подземном паралелном вођењу гасовода са другим 

инсталацијама износи 400 mm. Минимално светло растојање приликом укрштања подземног 

гасовода са другим инсталацијама изнoси 200 mm. 

 

12.8. Саобраћајна инфраструктура 

 

На предметној парцели изградиће се малопродајни пословни објекат П+0 са пратећим 

саобраћајним површинама и комуналном инфраструктуром.  

Саобраћајно решење у зони комплекса подразумева одвајање саобраћајних токова кроз 

дефинисање једног колског прилаза објекту.  

Унутар парцеле, планиране су интерне колско-пешачке-манипулативне површине у 

функцији планираног објекта. Стационирање путничких возила је предвиђено са југоисточне 

стране пословног објекта (укупно 4ПМ). Од тога је једно паркинг место предвиђено за особе са 

инвалидитетом. 

Колско-пешачке-манипулативне површине унутар парцеле омогућују потребну доступност 

комуналним и ургентним возилима (ПП возила) до објеката и садржаја на парцели. 

Планиране саобраћајне прикључке на локални пут извести у складу са условима ЈКП 

„Простор“ Сомбор, као Управљача општинских путева и улица у граду и насељеним местима, у 

складу са Законом о јавним путевима („Сл. Гласник РС“, број 101/205, 123/2007, 101/2011, 93/2012 

и 104/2013) и у складу са другом важећом планском документацијом те важећим прописима и 

стандардима за ову врсту објеката и радова, издаје сагласност, уз следеће саобраћајно-техничке 

услове: 

1. 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.   

2. Колски прилаз извести у ширини  2,50м, како за блок 62 односно зону породичног 

становања којем припада предметна локација, дозвољава Генарални урбанистички план 

Града Сомбора, а спој ивица колског прилаза и јавног пута извести са потребном 

хоризонталном закривљеношћу, односно полупречником лепезе, која одговара меродавном 

возилу и колико допуштају услови на терену. 

3. Колски прилаз нивелационо ускладити са нивелацијом коловоза јавног пута, тако да се 

омогући безбедан прилаз возилима са коловоза на колски прилаз и обратно, и не угрожава 
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стабилност јавног пута, као ни постојећи  режим одводње атмосферске воде. Испод прилаза 

би требало планирати израдњу цевастог пропуста одговарајућег промера.  

4. Атмосферска вода унутар грађевинских парцела не сме се водити на јавну површину и 

преко колског улаза на коловоз, већ се решава унутар тих парцела уз сагласност и техничке 

услове Одељења за комуналне делатности, имовинско-правне и стамбене послове. 

5. Евентуално уклањање стабала при изградњи колских улаза може се извести само уз 

претходно прибављање сагласности надлежних служби Градске управе. 

6. 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 прикупити информације о постојању и положају инсталација. 

7. 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 05 

Приказ комуналне инфраструктуре са прикључцима на спољну мрежу. 

 

13. ТАБЕЛАРНИ ПРИКАЗ СТРУКТУРЕ ПРОСТОРИЈА СА ПОВРШИНАМА 

 

REKAPITULACIJA POVRŠINA - OSNOVA PRIZEMLJA (SRPS U.C2.100:2002) 

 
Br. Naziv prostorije Pod Plafon Zid Visina [mm] Zapremina Obi

m 

Površina 

MAGACINSKI PROSTOR 
 M.P.01 Magacinski prostor    370 350.

1 

59.4
4 

94.6
2        350.10 m³ 59.44 m 94.62 m² 

POMOĆNE PROSTORIJE 
 P.P.01 Predprostor toaleta    370 4.16 4.4

5 

1.1
2 P.P.02 Toale

t 

   370 5.23 4.8
5 

1.4
1 P.P.03 Predprostor toaleta    370 4.16 4.4

5 

1.1
2 P.P.04 Toale

t 

   370 5.23 4.8
5 

1.4
1        18.78 

m³ 
18.60 m 5.06 

m² PRODAJNI PROSTOR 
 Pr.P.01 Prodajni prostor    370 1055.8

3 

74.5
4 

285.3
6        1,055.83 m³ 74.54 m 285.36 m² 

       1,424.71 m³ 152.58 m 385.04 m² 

 

 

14. ИНЖЕЊЕРСКО ГЕОЛОШКИ УСЛОВИ 

 

Приликом пројектовања планираних објеката потребно је, са инжењерско-геолошког становишта, 

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 3m не залази се у зону подземне воде, тако да нису потребне посебне 

хидротехничке мере трајне заштите објеката. 

 У даљој фази пројектовања, уколико је потребно, урадити детаљна геолошка истраживања и 

геомеханички елаборат, што ће одлучити пројектант конструкције објекта, а све у складу са 

Законом о геолошким истраживањима ("Службени гласник РС", бр. 101/2015), Законом о 

планирању и изградњи ("Службени лист РС" бр. 72/2009, 81/2009- исп., 64/2010- одлука УС, 

24/2011, 121/2012, 42/2013- одлука УС, 50/2013- одлука УС, 98/2013- одлука УС и 132/2014) и 

другим важећим прописима и стандардима из те области. 

Циљ израде елабората је дефинисање геомеханичких подлога, односно геомеханичког 

профила, нивоа подземне воде и физичко-механичких параметара тла за потребе изградње објекта. 
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Терен је приближно хоризонталан,  највиша кота ccа 88,11 mnm на југоисточном делу 

парцеле, а најнижа  ccа 87,65 mnm на северозападу парцеле, просечна кота је 87,88 mnm. 

За предметну локацију, не постоје подаци о ранијим геомеханичким истражним радовима.  

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, територија града Сомбора спада у подручје 

са средњим степeном 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.  

 На парцели су предвиђена 2 места за контејнере, који ће имати свој режим одржавања и 

пражњења. 

 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 и одржавања (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; 

- 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 
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селекције и рециклаже отпада, итд. 

 

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 задатим 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 биодиверзитета 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 

могла представљати заштићену природну вредност, налазач је дужан да пријави надлежном 

Министарству у року од осам дана од дана проналаска, и предузме мере заштите од уништења, 

оштећивања или крађе. 
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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  људи и материјалних добара у случају рата и непосредне ратне 

опасности је склањање у склоништа и друге заштитне објекте. 

 

Мере заштите од земљотреса: 
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–

12840/2017-1, од дана 04.10.2017. године. 

Ради заштите од пожара планирани објекти морају бити реализовани према одговарајућим 

техничким противпожарним прописима, стандардима и нормативима: 

 

Основни захтеви заштите од пожара приликом пројектовања и иузградње, сходно чл. 30 Закона о 

заштити од пожара ("Службени лист РС" бр. 111/09 и 20/15), приликом пројектовања и изградње 

објекта, који се гради према закону који уређује област планирања и изградње, морају се 

обезбедити основни захтеви заштите од пожара тако да се у случају пожара: 

 

1) очува носивост конструкције током одређеног времена; 

2) спречи ширење ватре и дима унутар објекта; 

3) спречи ширење ватре на суседне објекте; 

4) омогући сигурна и безбедна евакуација људи, односно њихово спасавање. 

 

Сматра се да су основни захтеви заштите од пожара из става 1. овога члана испуњени уколико су 

спроведени захтеви заштите од пожара: 

 

1) утврђени посебним прописима, стандардима и другим актима којима је уређена област заштите 

од пожара и експлозија; 

2) утврђени проценом ризика од пожара, којом су исказане мере заштите од пожара за 

конструкцију, материјале, инсталације и опремање заштитним системима и уређајима. 

 

Сходно закону о планирању и изградњи ("Службени лист РС" бр. 72/2009, 81/2009- исп., 64/2010- 

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

132/2014) све управне поступке приликом издавања услова у сагласности на техничку 

документацију сходно чл. 33 Закона о заштити од пожара ("Сл. Гласник РС" бр. 111/09 и 20/15). 
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21. ТЕХНИЧКИ ОПИС ПЛАНИРАНОГ ОБЈЕКТА 

 

ТЕХНИЧКИ ОПИС 

 

Функционална концепција објекта 

 

Објекат је подељен на  две функционалне целине, продаја односно трговина (као главна делатност 

објекта)  и складиштење робе са помоћним просторијама. Обе наведене целине се даље развијају 

на мање просторне јединице. Свака функционална целина поседује одвојен улаз у објекат, 

продајни простор са североисточне стране објекта, док се улаз у помоћне и магацинске просторије 

налази са југоисточне стране објекта. 

 

Просторна концепција 

 

У просторном погледу, у хоризонталном правцу, објекат је подељен у две основне целине, тј 

просторна организација прати поделу функционалних целина. У вертикалном правцу, продајни 

простор и складиштење робе са помоћним просторијама су структуриране у једном нивоу , тј. у 

нивоу приземља (± 0,00/+87,82 мнв). Висина објекта је променљива  и завршава се на коти +5,81м, 

односно +7,04м. У конструктивном смислу просторне целине су у потпуности повезане. 

 

Основни подаци о конструкцији 

 

Конструкција објекта је највећим делом монтажна армиранобетонска сачињена од темељних 

чашица, стубова и греда. Сви елементи монтажне конструкције су бетона марке МБ40 и МБ50. 

Остали монолитни елементи конструкције, подне плоче и темељне стопе такође се изводе од 

бетона, марке МБ30. 

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 су предвиђени 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 РАЛ 

7016. 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 пакет сачињен 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 Гласс 

4.4.1 (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 (7%  нагиб) предвиђено је сендвич пакетом сачињеним од 

поцинкованог челичног трапезастог лима ТР-150/0.75мм преко којег се поставља парна брана, 

камена вуна дебљине 26цм и ФПО мембрана дебљине 1.5мм. На кровним завршецима фасадних 

панела са горње стране постављају се лимени опшави по целом обиму објекта који се међусобно 

спајају поп нитнама и заптивају еластичним китом за спољну употребу. 

Под: подна конструкција објекта се састоји од слоја туцаника, фракције од 0-31.5мм, 
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дебљине 20цм, који се изводи на претходно збијеном слоју песка модула стишљивости 

Мс=30МПа. Преко слоја туцаника изводи се подна армиранобетонска плоча дебљине 10 цм, марке 

бетона МБ30, армирана мрежастом арматуром +/-Q131 (МА500/600) у обе зоне. На подну плочу се 

поставља фалцовани експандирани полистирен „Аустротехм XПС 30“, дебљине 10цм преко којег 

се поставља ПЕ фолија и изводи пливајућа цементна кошуљица дебљине 8цм армирана са „Шулц“ 

плетивом пречника Ø2.5мм са отвором окаца 25џ50цм. Цементна кошуљица се фино пердаши са 

захтеваном равношћу горње површине +/-1мм као подлоге за постављање керамичких плочица. 

Преко цементне кошуљице постављају се керамичке плочице И класе. 

Преградни зидови унутар локала: унутар објекта између просторија предвиђени су 

гипскартонски зидови различитих дебљина. Носећа конструкција преградних зидова је метална 

једнострука сачињена од ЦЊ и УЊ профила која се испуњава минералном каменом вуном. 

Гипскартонске плоче ДФ/ГКФ су влагоотпорне или ватроотпорне  у зависности од намене 

просторије. 

Плафон унутар локала: као плафонска конструкција предвиђен је спуштени плафон од 

гипскартонских плоча дебљине 

1.25цм на металној алумињијумској подконструкцији окаченој помоћу висилица за кровну 

конструкцију. 

Олуци: за прикупљање атмосферске воде са крова (7% нагиб) дуж најнижих ивица кровних 

равни са унутрашње стране панела предвиђени су лежећи хоризонтални олуци од профилисаног 

поцинкованог лима дебљине 0.55мм, РШ 110 цм 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 Ø80мм постављају се са спољне стране 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. 

 

Планиране инсталације  

 

Повезивање пословног простора је планирано је на следећу јавну комуналну инфраструктуру: 

- водоводну, канализациону, телекомуникациону, електроенергетску и саобраћајну 

инфраструктуру 

 

Фазност градње 

Изградња објекта предвиђена је у једној фази. 

 

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, 50/2013-

одлука 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.  
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 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. 

 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. 
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Ц) ГРАФИЧКИ ПРИЛОЗИ 
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1. Извод из Генералног плана града Сомбора 
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Д) ДОКУМЕНТАЦИЈА 
 

 



 

 

 
Тел./фах: 025/515-00-72, E-mail: projektovanje@prostorsombor.rs 36 

 

 

1. Копија плана издата од стране Републичког геодетског завода за катастар непокретности 

Сомбор, број: 01-953-1/2017-78, од дана 17.03.2017.год. 
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2. Интегрисани топографски план 
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3. Извод из листа непокретности број 2843 К.О. Сомбор-1, од дана 17.03.2017.год. издат од стране 

Републичког геодетског завода, Службе за катастар непокретности Сомбор 
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4. Информација о локацији за парцеле број 9065 и 9066 К.О. Сомбор-1, број 353-251/2017-V, 

од дана 28.07.2017.год. 

  



 

 

 
Тел./фах: 025/515-00-72, E-mail: projektovanje@prostorsombor.rs 44 

 

 



 

 

 
Тел./фах: 025/515-00-72, E-mail: projektovanje@prostorsombor.rs 45 

 

 



 

 

 
Тел./фах: 025/515-00-72, E-mail: projektovanje@prostorsombor.rs 46 

 

 



 

 

 
Тел./фах: 025/515-00-72, E-mail: projektovanje@prostorsombor.rs 47 

 

 



 

 

 
Тел./фах: 025/515-00-72, E-mail: projektovanje@prostorsombor.rs 48 

 

 



 

 

 
Тел./фах: 025/515-00-72, E-mail: projektovanje@prostorsombor.rs 49 

 

 



 

 

 
Тел./фах: 025/515-00-72, E-mail: projektovanje@prostorsombor.rs 50 

 

5.  Решење о уклањању објеката, под бројем 354-146/2016-V, од дана 02.03.2016.год. 
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6.  Техничка информација ЈКП „Водоканал“ Сомбор, под бројем 04-18/035-2017, од дана 

19.09.2017.год. 
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7.  Техничке информације и услови предузећа „Сомбор-гас“ Сомбор, број 0287/17, од дана 

18.09.2017.год.  
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8.  Техничке информације Предузећа за телекомуникације „Телеком Србија“ А.Д. Београд, 

Извршна јединица Сомбор, број: 350460/2- 2017, од дана 28.09.2017.год. 
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9.  Техничке информације ЈКП „Енергана“ Сомбор, под бројем мз-44/17-ти, од дана 

21.09.2017.год. 
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10.  Техничке информације СББ Београд доо РЈ Сомбор, од дана 18.09.2017.год. 
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11.  Услови од стране ЕПС дистрибуција, Огранак „Електродистрибуција Сомбор“, од дана 

05.10.2017.год. 
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12.  Услови од стране Oдељења за комуналну делатност, имовинско-правне и стамбене 

послове, од дана 25.09.2017.год. 
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13.  Услови од стране МУП, Одељења за ванредне ситуације, од дана 04.10.2017.год. 
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14.  Услови од стране JКП „ПРОСТОР“ Сомбор, од дана 15.09.2017.год. 
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