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На основу члана 60. 61. и 62. Закона 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, 132/14 и 145/14) израђује се: 
 

 

УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ 
ЗА ИЗГРАДЊУ СПОРТСКОГ ЦЕНТРА СА ПРАТЕЋИМ САДРЖАЈИМА  

НА К.П. БРОЈ 3728/24, 3728/51 И 3728/58 К.О. КУЛА 
 
1. Увод 
 
Изради урбанистичког пројекта за изградњу спортског центра са пратећим садржајима на 
к.п. број: 3728/24, 3728/51 и 3728/58 к.о. Кула се приступило на основу Захтева број 03-

350-22/2016 поднетог од стране Општине Кула. 
 
2. Правни основ за израду урбанистичког пројекта 
 
Правни основ за израду урбанистичког пројекта садржан је у: Закону о планирању и 
изградњи, члан 60. 61. и 62.  ("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, 132/14 и 145/14). 
 
3. Плански основ за израду урбанистичког пројекта 
 
Плански основ за израду урбанистичког пројекта је План генералне регулације 
насељеног места Кула ("Службени лист СО Кула", бр. 16/11 и 17/13). 
 
Према Плану генералне регулације насељеног места Кула, катастарске парцеле број: 
3728/51 и 3728/58  К.о. Кула се налази у блоку 33 у зони спортског центра.  Изградња 
објекта спортског центра у делу блока 33, условљена је разрадом урбанистичким 
пројектом. 
 
Катастарска парцела број 3728/24 је Планом генералне регулације дефинисана за део 
мреже уличних коридора. 
 
4. Сврха и циљ израде урбанистичког пројекта 
 
Предмет урбанистичког пројекта је урбанистичко-архитектонско решење планиране 
изградње спортског центра са пратећим садржајима. Простор спортског центра дефинисан 
је унутар граница обухвата урбанистичког пројекта а обухвата катастарске парцеле број: 
3728/24, 3728/51 и 3728/58 к.о. Kула. 
 
За израду урбанистичког пројекта, пројектант је доставио идејно решење за изградњу 
објеката спортског центра са пратећим садржајима, број пројекта 092515-ИДР-01, 
израђивач Тим Инжењеринг Систем доо, Пројектовање и инжењеринг, Нови Сад  
новембара 2016. године 
 
Циљ израде урбанистичког пројекта је да се провере и ускладе програмски захтеви  
инвеститора са могућностима локације и изврши огранизација простора на грађевинској 
парцели која ће омогућити изградњу спортских објеката са пратећим садржајима у 
границама дозвољених урбанистичких параметара дефинисаних Планом генералне 
регулације насељеног места Кула и услова исходованих од надлежних установа и 
предузећа. 
 
 
 



 2 

5. Подручје обухваћено урбанистичким пројектом 
 

5.1. Опис граница урбанистичког пројекта 
 
Обухват урбанистичког пројекта приказан је у графичком прилогу број 2. "Катастарско-
топографски план са границом подручја обухваћеног УП-ом" у Р 1 : 1000, а обухвата 
делове катастарских парцела број: 3728/51, 3728/58 (намењене за градњу спортског 
центра) и катастарску парцелу број 3728/24 приступног пута од насељске саобраћајнице 
до спортског центра. 
 
У обухвату ширег простора – прилази комплексу и намене површина у контактним зонама 
са спортским центром су катастарске парцеле или њихови делови: 5885/6, 3728/57, 5885/ 
5 које чине део Улице Маршала Тита којим се пружа коловоз Државног пута I Б реда број 
15, део катастарске парцеле 5922 која чини коридор Улице Његошеве, катастарска 
парцела 5923  која чини коридор Улице Светозара Милетића и катастарске парцеле 
3728/59 и 3728/55 у функцији јавног паркинга и пешачких стаза. Предходно набројане 
парцеле су јавне намене и у функцији уличних коридора са изграђеним објектима и 
површина комуналне насељске инфраструктуре. 
 
У контакту је са површинама спортског клуба Хајдук – планом такође дефинисано за зону 
спортског центра.  
 
5.2. Карактеристике локације 
 
Пројектом су обухваћени делови катастарских парцеле број: 3728/51 и 3728/58 К.о. Кула, 
која је ПГР-ом Кула, планиране су за зону спортског центра - површине јавне намене, која 
се налази унутар блока 33 и катастарска парцела број 3728/24 улични коридор односнао 
приступна саобраћајница до спортског центра. 
 
Парцели односно комплексу се приступа са две позиција, главни прилаз колски и пешачки 
је из Улице Његошеве а други је примарно колски са постојећег прикључка на Државни 
пут I Б реда број 15.  
 
На парцели 3728/58 к.о. Кула изграђено је:  

- отворени спортски терен за мали фудбал са вештачком травом. Терен је у 
функцији опремљен је и расветом- рефлектором; 

- помоћни терен са цевоводом за заливање; 
- већи број помоћних објеката и ограда уз парцеле у функцији породичног 

становања 
- дечије игралиште. 

 
На парцели је засађен већи број високих лишичара храстова уз регулацију Улице 
Маршала Тита. 
 
5.3. Статус  земљишта 
 
Предметно земљиште је градско грађевинско земљиште, у јaвној својини Општине Кула, 
које је као такво одређено и Планом генералне регулације насељеног места Кула 
("Службени лист СО Кула", бр. 16/11 и 17/13) 
 
5.4. Услови природне средине 
 
Терен на простору обухваћеним пројектом је у нагибу и налази се између кота 83,05 и 
85,70m, са падом од истока према западу, тако да висинска разлика износи 0,35 m. По 
конфигурацији терена, парцела спада у равне терене. 
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Висина подземних вода је на нивоа водостаја у каналу Врбас – Бездан јер је у непосредној 
близини истог: 

- максимални водостај ......  83, 40m нм 
- минимални водостај   .....   83, 00m нм 
- радни (најдуже трајање)  ... 83.10 -83,3m нм 

према податцима исходованим за израду ПГР насељеног места Кула. 
 
Напомена: Решењем за водне услове број: 104-325-915/2016-04 прибављеним у поступку 
израде плана детаљне регулације система за наводњавање "Сивац- Север" наведено је: 
"Водостаји у каналу ХС ДТД Врбас - Бездан, на месту планираног водозахвата на 
стационажи km 34+152 су 

- максимални водостај ......  83, 60m нм 
- минимални водостај   .....   83, 00m нм 
- радни (најдуже трајање)  ... 83.30 -83,60m нм 

Предвиђено је да у будућности максимални водостај канала ХС ДТД Врбас – Бездан иде до 
коте 84.46m нм. 
 
Стабилност тла – испитивања геомеханичког својства тла нису вршена. Интезитет могућих  
трусних покрета не прелази 8 степени MCS. 
 
За израду главног пројекта планирају се прецизна геомеханичка испитивања тла о саставу 
и носивости земљишта као основе за пројектно-статичка решења и извођења планираног 
објекта. 
 
5.5. Условљености  ПГР-ом 
 
Извод из Плана генералне регулације насељеног места Кула 
 
Према Плану генералне регулације насељеног места Кула ("Службени лист СО Кула", бр. 
16/11 и 17/13) подручје у границама предметног пројекта налази се у делу блока 33.  
 
Блок 33 налази се источно од центра насеља, намењен већим делом за спортски центар и 
у мањем делу становању и пословању.  
 
За зону спортског центара утврђено је: 
 
У зони спортских центара могу се градити објекти и уређивати површине на којима се 
одржавају спортске активности: отворени и затворени спортски терени, базени, терени за 
рекреативне активности са пратећим садржајима клупским просторијама, свлачионицама, 
санитарни блок, трибине, пратећи угоститељски садржаји, дечија игралишта и становање 
у функцији спортских објеката- одржавање, домар. Унутар већих комплекса могу се 
градити картинг стазе и објекти за потребе обуке возача.  
 
Код лоцирања водити рачуна о орјентацији и димензионисању. Архитектонска обрада 
ових објеката може се третирати слободно.  
 
Изградњу ускладити према следећим условима: 
- минимална површина парцеле за градњу спортских и рекреативних садржаја је 600m; 
- максималан индекс заузетости је 80; 
- максимална спратност објеката је П+2+Пот; 
- спортски комплекси морају бити опремљени неопходном инфраструктуром у складу са 
нормативима за одређену врсту спортског објекта. 
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Како би се обезбедили адекватни пратећи садржаји могу се градити и угоститељски објекти са 
различитом понудом: кафеи, пицерије, посластичарнице, могу се градити објекти за изнајмљивање 

бицикла и други рекреативни садржаји.   
 

Реализција спортских објеката у блоку 33 условљена је Урбанистичким пројектом како би се 
сагледале могућности и изабрало што квалитетније урбанистичко-архитектонско решење. 

 

Како би се обезбедили адекватни пратећи садржаји могу се градити и угоститељски 
објекти са различитом понудом, могу се градити објекти за изнајмљивање бицикла и 
други објекти са рекреативним садржајима.   
 
Планом генералне регулације насељеног места Кула је препоручен норматив за 
израчунавање броја паркинг места за путничких возила за спортске објекте за посетиоце - 
гледаоце  једно паркинг место на 8-12 посетилаца.  
 
За формирање грађевинске парцеле спортског центра потребна је израда пројекта 
препарцелације. Планом генералне регулације насељеног места Кула дати су елементи за 
утврђивање регулационе линије којом се одваја спортски центар од зоне породичног 
становања. Пројекат садржи Приказ ппрепарцелације са аналитичко геодетским 
елементима, графички прилог број: 3. 
 
6. Урбанистички показатељи постојећег стања 
 
Грађевинску парцелу спортског центра 
чине 

Делови катастарских парцела број: 3728/51 и 3728/58 
к.о. Кула 

 

Површина грађевинске парцеле 68 649m²  
Врста земљишта градско грађевинско земљиште  

јавна својина, Општина Кула  

 

Површина затечених отворених спортских 

терена и дечијег игралишта 

терен за мали фудбал                                881m²   

   
дечије игралиште                                     1900 m²  
помоћни терен                                         3 478m²  

Индекс изграђености, исказан за затечене 

објекте - у односу на површину 
грађевинске парцеле  

дечије игралиште и помоћни терен су травнате 

површине и нису урачунати у индекс изграђености од 
0,01 

 

Индекс заузетости исказан за затечене 
објекте - у односу на површину 

грађевинске парцеле 

дечије игралиште и помоћни терен су травнате 
површине и нису урачунати у индекс заузетости 

од 0,01 

 

 
Објекат уписан у листу непокретности за катастарску парцелу број 3728/58 означен са 1. 
је терен за мали фудбал. Поред овог објекта које има одобрење за изградњу изграђени су 
помоћни објекти који немају одобрење за изградњу. Предлогом препарцелације ове 
површине су издвојене и нису унутар границе обухвата урбанистичког пројекта.  
 
На катастарској парцели број 3728/51 изграђени су објекти без одобрења за изградњу и 
два су евидентирана у изводу из листа непокретности који такође са делом слободних 
површина припадају зони породичног становања и нису унутар границе обухвата 
урбанистичког пројекта.  
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7. Урбанистичко решењe 
 
Урбанистичким пројектом је дато урбанистичко-архитектонско решење простора у оквиру 
грађевинске парцеле спортског центра коју чине делови катастарских парцела 3728/51 и 
3728/58 к.о. Кула са пратећим садржајима са привођењем намени у 3 фазе: 
 
У I фази планирана је изградња објеката: 

- Административни блок са пратећим садржајима, спратности П+1, приближних 
димензија 43,2х12,2+12х9m над делом објекта је спрат приближних димензија 
20,5х8,5m; 

- отворени базени (базен за ватерполо, базен за непливаче и брчкавац за најмлађе 
посетиоце), трибине, приступне степенице и рампе, са пратећим садржајима у 
подтрибинском простору - (свлачионице, машинском салом, компензацијом, хемијом и 
тоалетима за посетиоце) приближних димензија трибина 54х7m приближне димензије 
воденог огледала базена за ватерполо 25х34m базена за непливаче 8х15m и 
брчкаваца r=6m;  

- објекат угоститељства и трговине, приближних укупних димензија (са терасама) 
34,3mх15,2m, спратности П+0; 

- спортски терен одбојка на песку, приближних димензија 18х24m, терен оградити 
према суседним садржајима: угоститељства, дечијег игралишта и отвореном базену 
"амеба" који су у непосредној близини; 

- енергетски објекат, приближних димензија 15,5mх10,75m спратности П+0; 
- трим стаза је такође планирана у I фази изградње. 

 
У I фази планирана је изградња комуналних прикључака на насељску 
инфраструктуру према условима исходованих од надлежних установа и предузећа.  
 
Такође је планирана изградња обе приступне саобраћајница са паркингом дефинисаним 
за 1 фазу (94 паркинг места од тога најмање 2 су за потребе инвалидних лица). За  
приступ пешака, бициклиста, моторбициклиста и мотора планиране су стазе и платои. 
Рампа са пешачког платоа до улаза у простор базенског комплекса односно 
административног блока за инвалидна лица у првој фази је позициониран у склопу 
главног улаза. 
 
У I фази планирано је измештање постојећег игралишта за мали фудбал који је 
затечен на грађевинској парцели спотског центра како је дато у графичким прилозима. 

 
У II фази планирана је изградња објеката: 

- отворени базен – "амеба" са воденим атракцијама, у сутеренском делу има 
просторије машинске сале са компензацијом, површина воденог огледала базена је 
приближно 1400m²; 

- затворени базен са гардеробно санитарним блоком и пратећим просторијама, 
спратности Сут+П, приближних димензија базенске хале 
56,5х45+37,4х13,7+13,2х20,5m. Испод трибина је  сутерен за смештај базенских 

техничких просторија, машинска сала са компензацијом, хамијска средства за 
одржавање квалитета воде у базенима и анексом којим је остварена веза са улазним 
холом између затвореног и отвореног базена; 

- куглана, приближних димензија 29х45,5m, спратности П+1. Објекат куглане на 
спрату има садржаје за рекреацију и дечију играоницу. 

 
У II фази планирана је изградња комуналне инфраструктуре која је потребна за 
планиране објекте. Kористиће се постојећи прикључци на инфраструктуру. 
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Саобраћајнице и паркинг са 234 паркинг места од тога су 2 за приступ инвалидних лица. 
Део паркинг места испред куглане може се обележити за приступ путничких возила и 
аутобуса за долазак посетилацa у групи.  
 
У III фази планирана је изградња објеката: 

- спортска хала, приближних димензија 41х72,7m са пасарелом димензија 6,4х16,4m, 
спратности П+1. Спрат је намењен за дворанске спортове: џудо, теретана, аеробих и 
фитнес и други садржаји. 

- тениски терени и кошаркашки терен са спољном расветом. Уз отворене спортске 
терене.   

 
Могућа су одступања у току израде главног пројекта за прибављање грађевинске дозволе 
у односу на идејно архитектонско решење објекта, придржавајући се следећих услова: 

- Намена и функционална шема морају остати неизмењени.  
- Одступања су могућа у погледу положаја и димензија ломова (проширења-сужења) 

хоризонталног габарита  од 5%. 
- 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. Проценат зеленила мора да 
остане у том случају у границама минималних површина. 

- У погледу инфраструктуре могућа су мања одступања у циљу добијања 
рационалнијих и повољнијих решења. 

 
7.1. Опис урбанистичког решења 
 
Парцела спортског центра на којој је планирана изградња спортских објеката са пратећим 
садржајима задовољава основне предуслове за изградњу планираних објеката: површина, 
оријентација, прступачност. Облик парцеле је ограничавајући за постизање оптималаног 
распореда планираних садржаја. 
 
Постојеће игралиште пре почетка изградње објеката потребно је изместити на нову 
локацију како је дато у графичком прилогу. 
 
Објекти спортског центра су постављени у непрекинутом низу по фазама градње. 
 
I фаза  
 
Административни објекат са пратећим садржајима је позициониран наспрам приступног 
пута из Улице Његошеве и у односу на њега су позиционирани остали објекти. 
 
Административни објекат поред административног дела који је смештен на спрату, има и 
просторије које прате отворени базен: просторију за спасиоце, санитарни блок и 
самоуслужни ресторан брзе хране. Објекату се приступа са пешачког платоа преко 
главног улазног хола. Објекат има и економски улаз за снабдевање са сервисне 
саобраћајнице за службени пролаз. 
 

Објекат ће у другој фази бити функционално повезан са затвореним базеном заједничким 
главним холом и топлом везом – пасарелом. Изградњом оба објекта формираће се атријум 
за боравак посетилаца. 
 
Отворени базени са свим планираним објектима и садржајима на отвореном простору су 
оптимално орјентисани север – југ. 
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Ниво подземних вода условио је насипање терена како би базени били изнад радног 
нивоа канала односно подземних вода. 
 

Из Улице Његошеве је главни пешачки приступ и бициклиста преко стаза и платоа  до 
главног контролисаног улаза у комплекс базена и административног блока са пратећим 
садржајима. Бицикларник је планиран на платоу уз улаз за посетиоце. 
 
Посетиоци који долазе аутомобилима из насеља ће прилазити из Улице Његошеве где је 
паркинг за путничка возила, такође ће се користити и постојећи прикључак на Држави 
пут I Б реда број 15. 
 

Комплексу отворених базена се приступа преко улазне капије са контролом улаза или из 
хола административног објекта. Комплекс отворених базена чине ватерполо базен, базен 
за непливаче и брчкавац који су међусобно повезани денивелисаним платоима за боравак 
и сунчање, повезани приступним рампама и  степеништима са дезобаријерама. Простор је 
денивелацијом функционално подељен за потребе различитих узрасних категорија 
посетилаца уз кориснике базена. Трибине су источно од ватерполо базена са планираним 
максималним капацитетом од 500 гледалаца. Испод трибина су просторије које треба да 
обезбеде смештај уређаја, машинске опреме и компезацију. Подтрибински простор је 
делом намењен и за свлачионице са санитарним блоком за клубове који ће тренирати на 
отвореном базену. Тоалети за посетиоце су такође у подтрибинском простору, 
орјентисани према базену за непливаче и брчкавцу. Трибине чине грађевинску и 
функционалну целину са базенима. 
 

Кабине за пресвлачење посетилаца су као слободностојећи објекат позициониран уз 
главни улаз. Планирано је десет кабина. 
 

Западно од базена је угоститељски објекат са засенченим терасама који може да садржи 
или не трговинску делатност.  
 

Угоститељски објекат је лоциран уз ограду комплекса отвореног базена тако да се и изван 
купалишне сезоне може обављати угоститељска делатност. 
 

Енергетски блок је слободно стојећи објекат који треба да омогући смештај енергетских 
постројења и опреме за функционисање спортског центра: котларницу, трафостаницу и 
резервно напајање – дизел електрични агрегат, постројење за повишење притиска у 
хидрантској мрежи, вентилациону комору и термо машинску опрему. Позициониран је уз 
сервисну саобраћајницу. 
 
Део слободних површина је уређен за спортске активности – одбојка на песку, затим 
дечије игралиште на трави и у песку. Део површина засенчити сунцобранима или 
покретним тендама како би се обезбедио безбедан боравак и игра на отвореном.  
 

Део слободних површина озеленити-травњацима и ниским растињем ка југу и високим 
растињем ка истоку како би се обезбедо боравак на отвореном у засенченом простору. 
Простор се може вишенаменски користити са лежаљкама или столовима са клупама за 
одмор. Такође се може поставити мобилијар за активности на отвореном: шах, стони 
тенис и слично.      
 

Изградња трим стазе је дефинисана у I фази и планирана је по ободу комплекса. 
 
Слободне површине ће се озеленити примерено садржајима, око базена за озелењавање 
више ће се користити четинарске врсте. 
Укупан капацитет је дефинисан за цца 1 000 посетилаца, са реализацијом "амеба" базена 
у другој фази која са наведеним садржајима чини функционалну целину. 
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Укупна бруто изграђена површина објеката планираних у I фази  је приближно  5 779m2, 
а планирана површина земљишта за градњу приступних путева, паркинга и пешачких 
површина је 0,79 ha. 
 
II фаза 
 
Отворени базен – "амеба" са атракцијама на води, са објектима планираним у првој 
фази чини функционалну целину. Улаз, кабине за пресвлачење, тоалети и други садржаје 
користиће и посетиоци отвореног базена "амеба". Базен је планиран за забаву и атракције 
на води (тобогане). Базен у сутеренском делу има просторије машинске сале са 
компензацијом, површина воденог огледала је приближно 1400m². Базен је пешачким 
мостом повезан са платоом отвореног базена.  
 
Затворени базен за ватерполо планиран је уз објекат административног блока и са њим 
чини функционалну целину. Затвореном базену са трибиским простором са цца 750 
посетила приступа се из главног хола који са надовезује на хол административног блока. 
Хол са канцеларијама администрације, угоститељским садржајем, гардеробно санитарним 
блоком који је организован у два дела (спортисти и постиоци) чине целину. Посетиоци 
имају приступ преко топле везе пасареле и гардеробно санитарног пропусника до базена 
и гледалишта. Базен је димензија 25,0х34,0m, машинска сала, базенска техничка 
просторија, компезација и хемија за потребе функционисања базена је смештена у 
сутерену објекта. Просторије за смештај опреме и реквизита су позиционирани уз базен. 
 
Објекат куглане је грађевински и функционално повезан са базеном. Главни улаз у 
простор куглане је са пешачког платоа који у континуитету прати непрекинути низ 
спортских објеката. Куглана има засебан санитарни чвор, рецепцију, канцеларију. Објекат 
на спрату има садржаје за забаву и спорт: дечију играоницу, билијар салу и салу за стони 
тенис.  
 

Из хола куглане ће се приступати до спортске дворане која је планирана за изградњу у 
трећој фази. 
 

Паркинг са приступним саобраћајницама за посетиоце (ВИП посезтиоце, судује и 
такмичарске клубове) по потеби  се надовезује на паркигн дефинисан за прву фазу 
изградње. Пројектом је дато 234 паркинг места. Бицикларници ће се поставити у 
непосредној близини улаза за затворени базен и уз објекат куглане. Пешачке површине у 
континуитету повезују објекте и садржаје планиране у II фази. 
 

Слободне површине ће се озеленити високим и ниским лишћарима и четинарима. Избор 
високих лишићара ће се ускладити са затеченим, великог пораста и широке крошње 
(храст, кестен, јасен ...) 
 

Пешачки приступи, стазе и платое ће се репрезентативно озеленити са цветњацима и 
урбаним мобилијаром.  
 

Инфраструктура се такође надовезује на постојећу мрежу односно прикључке. 
 

Укупан капацитет је дефинисани за цца 1 000 посетилаца за објекте у другој фази. 
 
Укупна бруто изграђена површина објеката планираних у 2 фази  је приближно  8 912m2, 
а планирана површина земљишта за градњу приступних путева, паркинга и пешачких 
површина је 1,4 ha. 
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III фаза 
 

Спортска хала намењена спортским активностима у дворани и гледалиштем је 
пројектована за 500 посетилаца. Улаз за посетиоце је и из хола куглане, преко топле везе 
– пасареле. Излаз из хале у случају потребе је директно на пешачку површину ка улици 
Маршала Тита. Уз спортско игралиште у приземљу су: остава за справе, плес, гимнастику.  
Спортска хала на галерији има просторије за спортске и рекреативне активности: 
аеробик, теретану, фитнес, борилачке спортове и слично. 
 

Отворени спортски терени за тенис и кошаркашки терен су лоцирани на делу слободних 
површина и орјентисани север-југ. 
 

Укупан капацитет спортске хале је дефинисани за цца 500 посетилаца а за спортска 
игралишта у трећој фази цца 100 посетилаца. 
 

Укупна бруто изграђена површина објекта спортске хале планиране у III фази је 
приближно 5 990m2, а планирана површина земљишта за градњу приступних путева, 
паркинга и пешачких површина је 0,1 ha. 
 

 
СПОРТСКИ ЦЕНТАР 

површин
а 

m2 

Процент. 
заступљеност % 

Површина парцеле 67 987 100 

I фаза Површина дела парцеле за градњу објеката 33 538 49,3 

 Бруто површина под објектима 
(без отворених спорт.терена) 

5 779  

 Административни блок са пратећим садржајима  764  

 Отворени базени, трибине и платои  4 400  

 Енергетски блок 165  

 Угоститељски објекат 497  

 Терен за одбојку 468  

 Дечија игралишта 600  

 Трим стаза   

 Површине под платоима, приступним путевима и парки. 7 900  

 Број паркинг места 94  

 Спортски терен за мали фудбал који се измешта 881  

 Зеленило у функцији спорта и рекреације 17 800  

II фаза Површина дела парцеле за градњу објеката 23 611 34,7 

 Бруто површина под објектима  9 112  

 „Амеба“ базен 1600  

 Затворени базен 4910  

 Куглана 2602  

 Површине под платоима, приступним путевима и парки. 10 400  

 Број паркинг места 234  

 Зеленило у функцији спорта и рекреације 6 600  

III фаза Површина дела парцеле за градњу објеката 8 000 11,8 

 Бруто површина спортске хале  5 990  

 Тениски терени 2 000  

 Кошаркашки терен 420  

 Површине под приступним путевима, платоима  1 000  

 Слободне неизграђене површине 1 570  

Укупна бруто површина под објектима 20 881  

Укупна поврина отворених спортских терена 3 731  

Укупна површина под приступним путевима платоима и паркинзима 19 300  

Зеленило у функцији спорта и рекреације  3 500 5,2 

Број паркинг места 328  

Број посетлаца 2 600  
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7.2. Елементи регулације и нивелације 
 
Спортски центар са пратећим садржајима је комплекс који по утврђеним фазама ће се 
приводити намени. 
 
Објекат административног блока са пратећим садржајима је лоциран централно 
наспрам главног приступа посетилаца, са минималном удаљеношћу од 65m од најближе 
регулационе линије ка улици Његошевој, однодсно међне линије проширене зоне 
становања. Позиција овог објекта дефинише положај осталих објеката на парцели. 
 
Габарит објекта је : 
Приземље - 43,2х12,2+12х9m у приземљу (улаз, благајна, хол, ходник, трговина/трафика, 
канцеларије, спасиоци, ходник, самоуслужни ресторан брзе хране, тоалет, степениште), 
спрата  20,5х8,5m (ходник, канцеларије, тоалети) 
 
Висинска кота на платоу испред објекта је 83,50m нм која је референтна 0,00m нм. 
Кота приземља објекта 84.01m нм, односно 51 cm виша од коте платоа. 
Максимална кота слемена приземља објекта је +4,60 и + 8,30 спрата. 
 
Отворени базен је лоциран наспрам административног блока, са орјентацијом север – 
југ. Отворени базен се гради у вештачки обликованом насипу унутар којег су распоређени 
базени за посетиоце. Уз велики базен је пливачки, мањи је за непливаче и брчкавац за 
најмлађе посетиоце. Уз велики базен је трибински простор који омогућава прихват 
посетилаца када су такмичења. У подтрибинском простору отвореног базена смештена је 
базенска техника (технолошка и машинска опрема, компензација, свлачионице за клубове 
који тренирају у базену, смештај опреме која се користи у сезони купања и тоалета за 
посетиоце). Око базена површине су денивелисане и прилагођене коришћењу посетилаца 
за сунчање. 
 
Отвореним базенима са стаза и платоа се приступа преко степеница и рампа са више 
позиција како би се повезао са садржајима у окружењу: са главним улазом односно из 
административног блока, угоститељског објекта, површинама за рекреацију и слободним 
површинама. Пешачким мостом је повезан са отвореним базеном "амебом" који је 
планиран у II фази изградње спортског центра. 
 
Габарити објекта: 
54,5х94,m оквирни габарит насипа који са подзидом чини плато унутар којег су смештени 
монтажни базени: велики базен 25х34х2m базен за непливаче 8,5х16х1,35m и брчкавац 
r=6,0. Трибине 55х7,0х3,5m. 
Висинска кота на платоу највиша око великог базена 85,54m нм, најнижа кота око 
брчкавца 83.84m нм. 
Кота ограде на трибинама +5,54m у односу на референтну коту. 
 
Објекат угоститељства и трговине, лоциран уз ограду ограду базенског комплекса, 
грађевинска линија је на удаљености од мин 42,0m од најближе регулационе линије ка 
улици Његошевој, однодсно међне линије проширене зоне породичног становања. 
Објекат је грађевинска целина са два пословна простора у којим ће се одвијати 
угоститељска и трговинска делатност. Објекти треба да употпуне понуду посетиоцима. 
Затворени део објекта се шири на отворене терасе према базенима и игралишту. Објекату 
се приступа преко уређених пешачких стаза   
  
Габарити објекта: 
приближних укупних димензија (са терасама) 34,3х15,2, габарит затвореног дела објекта 
без тераса 24.3х10,2m спратности П+0. 
Висинска кота приземља је 83,50m нм. 
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Максимална кота слемена приземља објекта је +3,6m у односу на референтну коту.   
 
Спортски терен одбојка на песку, је лоциран јужно од угоститељског објекта уз 
ограду комплекса. Терене је потребно оградити. Дечије игралиште на трави и песку се 
надовезује. Објекти су позиционирани на делу слободних површина између угоститељског 
објекта и базена "амеба". 
 
Габарити објеката: 
Игралиште – ограђени део димензија 18х24m. Дечије игралиште позиционирано на делу 
слободних површина. Пешчаник прилагодити изабраном мобилијару – тобогану и другом 
мобилијару којим ће се опремити и део на травњаку или другој одговарајућој подној 
облози која се користи код опремања дечијих игралишта.  
 
Предходни објекти се налазе унутар ограде како би се вршила стална контрола улаза 
односно излаза у базенски комплекс. 
 
Енергетски објекат је слободно стојећи објекат лоциран уз адменистративни блок. 
Објекат је у функцији снабдевања спортског центра неопходном енергијом и за постизање 
потребног притиска у ПП хидрантској мрежи и друге опреме у функцији свих објеката  
спортског центра. 
 
Габарит објекта: 
Приближних димензија 15,5х10,75m, спратности П+0; 
Кота приземља је 83,6m, односно +0,1m 
Максимална кота слемена је + 4,5m у односу на референтну коту. 
 
Трим стаза је планирана као спољашњи прстен око свих објеката на делу слободних 
површина. Ширина стазе је 1,0m. Уз стазу су проширења са справама за вежбање. 
Укупна дужина стазе је приближно 1 100m. 
 
Све садржаји чине спортско - рекреативну и културно - забавну понуду потенцијалним 
посетиоцима различитих узрасних категорија у летњем периоду. Комплекс ће се 
осветлити како би се и ноћу могли одвијати различите манифестације, такмичења, обука 
непливача или тренинзи клубова. 
 
Административни блок и угоститељско трговински објеката могу се користити у току целе 
године. 
 
Отворени базен "АМЕБА", лоциран у јужном делу парцеле је у функцији забаве на 
води. Атракције на води су за децу и одрасле (водени тобогани). Са отвореним базеном је 
повезан пешачким мостом. Базен се такође гради на насипу на коту од 84,86m а исод 
базена је машинска опрема и конпезација која треба да омогући функционисање овог 
воденог забавног парка. 
 
Затворени базен за ватерполо лоциран је уз објекат административног блока и са њим 
чини функционалну целину. Објекат је подужно постављен, паралелано са планираном 
регулационом линијом и на минималној удаљености од исте 55m. 
 
Објекату се приступа из хола административног блока који се надовезује приступним 
холом затвореног базена са угоститељским садржајем контролом улаза–продаја карата, 
простор за задржавање посетилаца у зимском периоду. У овом делу су и гардеробно 
санитарни блок за посетиоце и спортисте са санитарним пропусником, прљави чисти 
ходници, просторије за одржавање. Улаз у дворану затвореног базена је преко 
степеништа које са коте 0,51m нас доводи на коту од 2,04m. Базен је ватерполо 
димензионисан за спортске активности и рекреацију. Уз базен су просторије за реквизите 
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и опрему. Трибине су димензионисане за прихват 750 посетилаца за време такмичења или 
других активности у води.  Базенска хала је подигнута како би се испод трибинског дела и 
пода – сутерену сместила базенска техничка просторија, компезациони базени, хемија за 
одржавање квалитета воде у базену.   
 
Габарит објекта: 
Базенска хала 56,5х45m; 
Анекса базенске хале 37,4х13.7m + 13.2х20.5m са пасарелом која повезује 
административни блок са базенском халом 3х19m 
Кота приземља базенске хале је 85,54m, односно +2,04m 
Кота пода сутеренског дела објекта је -0,16m 
Кота пода приземља у улазном холу затвореног базена +0,51m 
Максимална кота слемена је + 13,0m у односу на референтну коту. 
 
Објекат куглане је грађевински и функционално повезан са базеном. Главни улаз у 
простор куглане је са пешачког платоа који у континуитету прати непрекинути низ 
спортских објеката. Куглана има засебан санитарни чвор, рецепцију, канцеларију. Објекат 
на спрату има садржаје за забаву и спорт: дечију играоницу, билијар салу и салу за стони 
тенис.  
 
Габарит објекта: 
Куглана45,6х29,2m; 
Кота пода приземља је 84,52m, односно +1,02m 
Кота пода спрата је 88, 82m односно +5,32m 
Максимална кота слемена је + 10,4m у односу на референтну коту. 
 
Паркинг са приступним саобраћајницама за посетиоце (ВИП посетиоце, судује и 
такмичарске клубове) по потеби се надовезује на паркинг дефинисан за прву фазу 
изградње. Пројектом је дато 234 паркинг места. Бицикларници ће се  поставити у 
непосредној близини улаза за затворени базен и у објекат куглане. Пешачке површине у 
континуитету повезују објекате и садржаје планиране у II фази. 
 
Спортска хала је у непрекинутом низу са кугланом, орјентисана подужно у односу на 
регулацију улице Маршала Тита и најближа тачка грађевинске линије у односу на 
регулациону је минимално удаљена 30,0m. Хали посетиоци приступају из хола куглане где 
је смештен пункт за продају карата и контрола улаза, преко пасареле – топле везе која је 
уједно и рампа за приступ свих посетилаца. Дворана хале је димензионисана за групне 
спортове, мали фудбал, рукомет, кошарку. Поред спортских дешавања користиће се и за 
различите образовне, културне и забавне манифестације. Трибине су димензионисане за 
прихват 500 посетилаца а испод трибинског дела су оставе за реквизите и свлачионице са 
гардеробама и санитарним делом за спортисте. У приземљу су просторије за гимнастику, 
плес, остава за справе. На спрату односно галерији су просторије за друге  спортске и 
рекреативне активности: џудо, рвање, теретана, аеробик, фитнес и друго. 
    
Габарит објекта: 
Хала 41х72,7m; 
Кота пода приземља је 83,7m односно +0,2m 
Кота пода спрата- галерије је 87,11m односно +3,61m 
Максимална кота слемена је + 9,4 у односу на референтну коту. 
 
7.3. Приступ објекту и паркирање  
 
Прилаз за посетиоце је из Улице Његошеве са које ће посетиоци, моторним возилима до 
паркинг површина, пешачком или бициклистичком стазом приступати до контролисаних 
улаза у објекате отвореног и затвореног базена, куглане, спортске хале, спортских 
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игралишта и трим стазе. Испред улаза на делу површина парцеле спортског центра ће се 
поставити бицикларници. Такође на овом улазу је и колски прилаз за службена возила 
чије је присуство у току спортских такмичења обавезно (возила хитне помоћи, 
обезбеђења и др.).  
 
Паркирање посетиоца је на планираним паркинг површинама. За потребе службеног улаза 
обележити паркинг места за службена лица. 
 
Сервисна саобраћајница је повезана са приступном саобраћајницом и другим прилазом из 
Улице Маршала Тита тако да се постигне кружни ток саобраћаја за возила којим се врши 
снабдевање, возила хитне помоћи, ватрогасна, приступ возила за одржавање. Помоћни 
улаз у објекат и противпожарни излаз из објекта су позиционирани на пешачке и колске 
површине око објеката. 
 
На делу пешачких платоа и слободних површина изградиће се потребна комунална 
инфраструктура  
 
Други прилаз спортском центру је са постојећег прикључка државог пута у улици 
Маршала Тита. 
 
7.4. Слободне и зелене површине 
 
Планиране спортске објекте  и терени ће се употпунити адекватним зеленилом. Главни 
приступ и пешачки плато уз отворени базен а затим у другој фази затворени базен и 
куглану озеленити на репрезентативан начин. Дрвореди, жбунасте врсте ће се употпунити 
цветњацима. Остале слободне површине ће се уредити по узору на парк-шуму, слободнији 
распоред дрвећа који прати рекреативне садржаје на отвореном простору. Затечено 
високо растиње ће се сачувати кад год је то могуће. Слободне површине затравити и исте 
користити за кретање посетилаца и рекреацију на травњацима. Предлог неких од низа 
врста високих лишћара и четинара који могу наћи примену: храст, јавор, копривић, смрча, 
бор, јела, кедар, оморика и друго, нижи четинари: тиса, кривуљ, клеке и друге. Ибегавати 
високо алергене врсте дрвећа. 
 
7.5. Постављање ограде 
 
Планирано је постављање ограде око комплекса отвореног и амеба базена где је 
неопходно вршити контролу улаза за посетиоце. Ограда је транспарентна са капијама за 
улаз пешака. Посебано је обезбеђен и прилаз возила за снабдевање, обезбеђења и хитне 
помоћи са источне стране комплекса. Висина ограде је максимално 2,2m. Капије се 
отварају унутар парцеле. 
 
7.6. Начин прикључења на насељску мрежу инфраструке 
 
Инфраструктурно опремање грађевинске парцеле са објектима спортског центра 
подразумева оптимални стандард: 

1. Да објекти имају приступ на улични коловоз са тврдом подлогом 
2. Да објекти имају прикључке на комплетну насељску комуналну инфрастуктуру – 

водовод, фекалну канализацију, атмосферску канализацију, електро,  ТТ и гасну 
мрежу.  

 
Ови услови односе се на прикључке и развод комуналне инфраструктуре у оквиру 
парцеле, а базирани су на условима добијеним од надлежних предузећа, који чине 
саставни део урбанистичког пројекта и налазе се у документацији. 
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7.6.1. Водовод и канализација 
 
Подаци и услови за прикључење на водоводну мрежу и фекалну канализацију добијени од    
ЈКП  "Комуналац" Кула. 
 
Прикључење  на мрежу јавног водовода: 

 прикључак извести ПЕ цевима Ø 150mm на раскрсници Улица Ђуре Стругара и 
Дурмиторске; 

 прикључак извести преко водомерне шахте одговарајућих димензија према 
упутству стручне службе ЈКП "Комуналац" Кула; 

 у водомерну шахту уградити водомере одговарајућег пречника; 
 испред и иза водомера уградити пропусне вентиле одговарајућег пречника; 
 водомерну шахту лоцирати на парцели спортског центра. 

 
Прикључење  на мрежу фекалне канализације: 

 прикључење извести на улични вод на раскрсници Улица Ђуре Стругара и 
Његошеве, преко постојећег ревизионог шахта; 

 прикључак извести ПВ цевима max Ø 160mm; 
 прикључење извести преко контролног (ревизионог) шахта; 
 дозвољено је испуштање само отпадних вода у класи фекалних отпадних вода.  

 
Накнада за прикључење на мрежу јавног водовода на дан 25.10.2016 износи 19.872,80 
динара а за прикључење на фекалну канализацију 19.872,80 динара. 
 
Прикључење на мрежу јавног водовода и мрежу фекалне канализације може извести 
искључиво надлежна служба ЈКП "Комуналац" Кула. 
 
7.6.2. Електроенергетска мрежа 
 
Прикључење објеката спортског центра ће се извршити на електромрежу према условима 
издатим од стране "Електродистрибуције Сомбор", број: 8А.1.1.0.-Д.07.07.-286184/2-16 од 
26.10. 2016. године. 
 
За прикључење спортског центра са пратећим садржајима у Улици Светозара Милетића 
бб, постоји могућност прикључења на дистрибутивни систем електричне енергије. У 
Улици Светозара Милетића испред катастарских парцела 3728/51 и 3728/58 пролази 
20+0.4kV надземна мрежа и 20 kV кабловски вод од ЗТС 20/0.4 kV "Канал" према ЗТС 
20/0.4 kV "Етерна 2". Приликом изградње спортског центра са пратећим садржајима 
потребно је придржавати се Правилника о техничким нормативима за надземних 
електроенергетских водова називног напона од 1kV до 400kV. 
 
Да би се предметни објекти прикључили на дистрибутивни систем електричне енергије са 
максималном одобреномснагом од 196 kW за прву фазу, 224 kW за другу фазу и 116 kW за 
трећу фазу, што укупно износи 536 kW, потребно је планирати нову трафостаницу типа 
МБТС или ЗТС до 630 kW на парцели потрошача са минимално две водне ћелије,мерном 
ћелијом и трафо ћелијом. Да би се нова трафо станица прикључила на дистрибутивни 
систем електричне енергије, потребно је постојећи 20kV кабловски вод на погодном месту 
расећи, наставити кабелом истог типа и пресека и повезати у 20kV водне ћелије нове ТС. 
 
Мерење потрошње електричне енергије би се вршило у орману мерног места у оквиру 
нове ТС преко нове комплетне тросистемске мерне групеу индиректном споју преко 
струјних и напонских мерних трансформатора. Струјни мерни трансформатори за 
прикључење тросистемске мерне групе у индиректном споју за фазу I треба да буду 
3х2х10/5 А/А повезани на 3х10/5 А/А,а за фазу II и III 3х2х10/5 А/А. Напонски мерни 



 15 

трансформатори за све три фазе објеката треба да буду једнополно изоловани 
3х20/√3/100/√3 kV/V. 
 
Обавеза инвеститора је да о свом трошку испројектује и гради грађевински објекат трафо 
станице,набавња и уграђује опрему у ТС, енергетски трансформатор, НН блок, кабловску 
везу између трансформаторске ћелије и енергетског трансформатора, НН расплет са 
изводима и НН каблове одговарајућег типа и пресека за прикључење новог објекта. 
 
Инвеститор финансира све трошкове пројектовања и извођења нове ТС, као и 
пројектовања 20 kV постројења, 20kV кабловског вода, изградњу 20kV прикључног вода, 
опрему СН блока и орман мерног места са комплетном мерном групом у индиректном соју 
са модемом. Пројектовање и извођење радова на 20kV прикључном воду и СН опреми 
изводи "ЕПС Дистрибуција" д.о.о. Београд-Огранак "ЕД Сомбор". По изградњи нове ТС, СН 
блок у целости постаје основно средство "ЕПС Дистрибуција" д.о.о. Београд-Огранак "ЕД 
Сомбор". 
 
7.6.3. ТТ мрежа  
 
Прикључење објеката на ТТ мрежу ће се изршити према Условима  "Телеком Србије" а.д.  
Извршна јединица Сомбор, број: 03-350-23/2016 од 4.11.2016.године: 

 На предметној локацији, поседујемо једанпретплатнички ТТ кабл месне мреже 
Кула. Траса постојећих ТТ инсталација приказане су у дигитализованом облику; 

 На делу приступног пута, према путу Кула-Врбас поседујемо положен један 
претплатнички ТТ кабл који завршава на кабловском изводу (број: ПИ 4-4301) на 
објекту; 

 Претплатнички ТТ кабл је положен у зеленом појасу улице на дубини од око: 
0,60m-0,80m, а на прелазу преко коловоза улице, исти је положен кроз заштитну 
ПВЦ цев пречника 100mm на дубини од око 0,8m-1m; 

 У случају нивелације земљиштаприликом изградње приступног пута наведени 
претплатнички ТТ кабл мора остати на већ датој дубини; 

 Поред постојећих ТТ инсталација (магистралног оптичког кабла:  Сомбор-Кула-
Врбас-Нови Сад 1, претплатничких ТТ каблова месне приступне мреже Кула), дуж 
улице Маршала Тита и у зеленој површини поред пута Кула-Врбас, планира се 
полагање нових телекомуникационих инфраструктура приступне мреже и новог 
магистраног оптичког ТТ каблаа на релацији: Сомбор-Кула-Врбас-Нови Сад 2, из 
којих постоји могућност прикључења планираног спортског центра са пратећим 
садржајима на претплатничку ТТ мрежу; 

 Урбанистичким пројектом потребно је дефинисати приводну ТТ канализацију 
унутар предметних парцела спортског центра са пратећим садржајима. Инвеститор 
треба да од планиране техничке просторије (сервер собе) а чије место одређује 
инвеститор, све до границе предметних парцела (у правцу према путу Кула-Врбас) 
изгради праволинијску приступну канализацију, односно треба да положи једну 
ребрасту ПВЦ цев пречника 110mm, на дубини од око: 0,8m-1mm; 

 Инвеститор треба да унутар објекта изгради технички канал (положи цеви) до 
планиране техничке просторије (сервер собе); 

 Тачка разграничења између мреже ”Телеком-а” и локалне мреже инвеститора је на 
завршној оптичкој кутији или PATCH панелу који мора бити уграђен на доступном 
месту у адекватној техничкој просторији; 

 Међусобно повезивање планираних објеката (локална мрежа унутар парцела број 
3728/51 и 3728/58 КО Кула, за све три планиране фазе изградње објеката), дужан 
је да изврши инвеститор о сопственом трошку. Исто тако одржавање каблова 
(локалне мреже) који међусобно повезују планиране објекте, врши инвеститор, и 
исти нису у власништву "Телеком-а"; 

 За потребе прикључења на електронску комуникациону мрежу новим приводним 
оптичким ТТ каблом, или претплатничким ТТ каблом приступне мреже, од 
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најближе приступне тачке телекомуникационе мреже (на оптичком каблу или 
резерве на претплатничком каблу месне-приступне мреже) до зелене површине 
испред предметних парцела планираних објеката "Телеком" ће положити једну 
празну ПЕ цев пречника 40mm. Кроз положену ПЕ цев пречника 40mm ће се 
изводити изградња- повлачење новог оптичког кабла, или претплатничког кабла 
према локацији корисника, до места увода у планиране објекте, а инвеститор треба 
да омогући улаз у објекат да би се оптички кабл или претплатнички кабл завршио. 

 Исто тако пројектом је потребно предвидети додатну приступну ТТ канализацију за 
пружање услуга "WI FI", интернет...., на локацији целог комплекса спортског 
центра са пратећим садржајима; 

 Све грађевинске радове (ископ рова, затрпавање ровова, подбушивање ...) унутар 
предметних катастарских парцела планираних објеката до места увода на 
планиране објекте потребно је извести са овлашћеним извођачем радова, о трошку 
инвеститора, а уз стручни надзор "Телеком-а"; 

 Након завршетка радова довести техничку документацију изведеног стања за 
положену цев и геодетски снимак. (потврда и снимак на ЦД-у; 

 Напомињемо да сви наведени услови за извођење радова и прикључење на 
претплатничку ТТ мрежу важе за све три наведене фазе за изградњу спортског 
центра са пратећим садржајима; 

 Исто тако напомињемо да прикључење наведених планираних објеката спортског 
центра са пратећим садржајима на претплатничку ТТ мрежу, ради "Телеком" о 
свом трошку; 

 Приликом извођења предметних радова, инвеститор и извођач радова морају да 
воде рачуна да не проузрокују сметње на водовима електровеза. У случају сметњи 
проузркованих извођењем радова, инвеститор и извођач радова су дужни да сносе 
трошкове отклањања истих и за губитке у саобраћају; 

 Десет дана пре почетк извођења било каквих радова у близини постојећих ТТ 
објеката ОБАВЕЗНИ сте, да се писмено обратите Извршној јединици Сомбор, на фах 
број: 025/421-379, са обавештењем о датуму почетка радова и именима надзорног 
органа (контакт телефон); 

 Приликом извођења свих радова у непосредној близини наведених ТТ инсталација 
и прикључења на претплатничку ТТ мрежу, обавезно је присуство стручног 
надзора од стране: Предузећа за Телекомуникације  "ТЕЛЕКОМ СРБИЈА" а.д. 
РЕГИЈА НОВИ САД, ИЗВРШНЕ ЈЕДИНИЦЕ СОМБОР 

 Представници Извршне јединице Сомбор везано за овај предмет су: 
 У оперативном центру за приступне мреже (месне кабловскеТТ мреже): Франић 

Иштван, телефон: 025/722-677 моб. 064/6522240; 
 У одељењу за ЕОМ транспортне мреже (за оптичке ТТ каблове), Марко Ковач  

телефон: 025/412-333 моб. 064/6522276; 
 Ископ, затрпавање, набијање и све радове испод, изнад и у непосредној близини 

наведених ТТ објеката (на минималној хоризонталној удаљености од 2m у односу 
на ТТ инсталације), мора се вршити искључиво пажљиво ручним путем, никако 
машинама које могу да изазову  оштећења на ТТ објектима; 

 Приликом завршетка радова, извођач је дужан да се обрати оперативном центру за 
приступне мреже (месне кабловске ТТ мреже), у Телеком-у, Извршној јединици 
Сомбор, ради договора око прегледа изведених радова на местима пиближавања и 
укрштања. 

 Ови услови важе годину дана од дана издавања. По истеку рока важности 
обавезно је подношење захтева за обнову истих. 
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7.6.4. Гасоводна мрежа 
 
Према условима достављеним од ЈП  "СРБИЈАГАС", Нови Сад , број: 06-01-4290/1 од 
4.11.2016. године: 
Предвидети могућност да се будући пословни простор може прикључити на постојећу 
дистрибутивну гасну мрежу ЈП "Србијагас" у кули у Улици Светозара Милетића. 

1. За гасоводе средњег притиска и МРС (мерно – регулационе станице) поштовати 
услове који су дати у "Правилнику о условима за несметану и безбедну 
дистрибуцију природног гаса гасоводима до16 bar". Правилник је објављен у "Сл. 
гласнику РС", бр. 86/2015 од 14.10. 2015 године а ступио је на снагу 22.10.2015. 
године. 

2. Минимална дозвољена хоризонтална растојања подземних гасовода од стамбених 
објеката, објеката у којима се стално или повремено борави већи број људи (од 
ближе ивице цеви до темеља објекта) су: 

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

Гасовод од челичних цеви 2 3 

Гасовод од полиетиленских цеви 3 - 

 
3. Минимална дозвољена растојања спољне ивицеподземних челичних гасовода 

10bar<MOP≤16 bar  и челичних и ПЕ (полиетиленских) гасовода 4bar<MOP≤10 bar 
са другим гасоводима, инфраструктурним и другим објектима су: 

 Минимално дозвољено растојање (m) 

 укрштање паралелно вођење 

Гасоводи међусобно 0,20 0,60 

Од гасовода до водовода и канализације 0,20 0,40 

Од гасовода до вреловода и топловода 0,30 0,50 

Од гасовода до проходних канала вреловода и 

топловода 

0,50 1,00 

Од гасовода до нисконапонских и 
високонапонских ел. каблова 

0,30 0,60 

Од гасовода до телекомуникационих каблова 0,30 0,50 

Од гасовода до водова хемијске индустрије и 
технолошких флуида 

0,20 0,60 

Од гасовода до резервоара* и других извора 

опасности станице за снабдевање горивом 
превозних средстава у друмском саобраћају, 

мањих пловила, мањих привредних и спортских 

ваздухоплова 

 

 
 

 

 
5,00 

Од гасовода до извора опасности постројења и 

објеката за складиштење запаљивих и горивних 
течности укупног капацитета највише 3m³ 

 

 
 

 

 
3,00 

Од гасовода до извора опасности постројења и 

објеката за складиштење запаљивих и горивних 
течности укупног капацитета више од 3m³ а 

највише 100m³ 

 

 

 

6,00 

Од гасовода до извора опасности постројења и 
објеката за складиштење запаљивих и горивних 

течности укупног капацитета преко 100m³ 

 
 

 
15,00 

Од гасовода до извора опасности постројења и 
објеката за складиштење запаљивих и горивних 

течности укупног капацитета највише 10m³ 

 
 

 
5,00 

Од гасовода до извора опасности постројења и 
објеката за складиштење запаљивих гасова 

укупног капацитета већег од 10m³ а највише 
60m³ 

 
 

 
10,00 

Од гасовода до извора опасности постројења и 

објеката за складиштење запаљивих гасова 
укупног капацитета преко 60m³ 

 

 

 

15,00 
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Од гасовода до шахтова и канала 0,20 0,30 

Од гасовода до високог зеленила  1,50 

Растојање се мери до габарита резервоара* 

 
4. Минимална дубина укопавања гасовода средњег притиска је 80 cm мерено од горње 

ивице гасовода. 
5. Минимална дубина укопавања челичних и ПЕ гасовода, мерена од горње ивице 

цеви, код укрштања са другим објектима је: 
објекат Минимална дубина укопавања (cm) 

 А Б* 
До дна одводних канала путева и пруга 100       60 
До дна регулисаних корита водених токова 100 50 
До горње коте коловозне конструкције пута 135 135 
До горње ивице прага железнишке пруге 150 150 
До горње ивице прага индустријске и трамвајске 100 100 
До дна нерегулисаних корита водених токова 150 100 
*примењује се само за терене на којима је за израду рова потребан експлозив 

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

анфтоводима, продуктоводима и другим гасоводима, гасовод се по правилу води 
под правим углом. Уколико то није могуће, угао између осе препреке и осе гасовода 
може бити од 60° до 90°. 

7. Ако се гасовод поставља испод путева  и пруга бушењем по правилу се поставља у 
заштитну цев одговарајуће чврстоће. За гасоводе пречника већег од 100 mm 
пречник заштитне цеви мора бити најмање 100 mm већи од спољашњег пречника 
гасовода. 
 
Крајеви заштитне цеви која се поставља на прелазу испод пута морају бити 
удаљени минимално 1 m од линија које чине крајње тачке попречног профила 
јавног пута ван насеља, мерено на спољну страну и минимално 3 m са обе стране 
од ивице крајње коловозне траке. 
  
Крајеви заштитне цеви која се поставља на прелазу испод градских саобраћајница 
морају бити удаљени минимално 1 m од ивице крајње коловозне траке. 
 
Крајеви заштитне цеви која се поставља на прелазу испод железничке пруге морају 
бити удаљени минимално 5 m са обе стране од оса крајњих колосека, односно 1 m 
од ножица насипа. 
 
Крајеви заштитне цеви морају бити херметички затворени. 
 
Ради контролисања евентуалног пропуштања гаса у међупростор заштитне цеви и 
гасовода на једном крају заштитне цеви мора да се угради одушна цев пречника 
најмање 50 mm. 
 
Минимално растојање одушне цеви мерено од линија које чине крајње тачке 
попречног профила јавног пута ван насељаа, на спољну страну мора бити најмање 
5 m, односно 10 m од осе крајњег колосека железничке пруге. 
 
Минимално растојање одушне цеви мерено од ивице крјње коловозне траке 
градских саобраћајница, на спољну страну мора бити најмање 3 m. У случају ако је 
удаљеност регулационе линије од ивице крајње коловозне траке градских 
саобраћајница мања од 3 m одушна цев се поставља на регулациону линију али не 
ближе од 1 m. 
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Отвор одушне цеви мора бити постављен на висину од 2 m изнад површине тла и 
заштићен од атмосферских утицаја. 
 

8. Минимална хоризонтална растојања подземних гасовода од подземне електро 
мреже и стубова далековода су: 
 Минималнп растпјаое 

Називни наппн При укрштаоу (m) При паралелнпм впђеоу 
(m) 

1kV≥ U 1 1 

1kV<U≤20kV 2 2 

20kV<U≤35kV 5 10 

35kV<U 10 15 

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

9. Мерно─регулационе станице (МРС) се по правилу смештају у засебне објекте или 

засебне металне ормане на посебним темељима. 
 

Минимална хоризонтална растојања МРС, МС и РС од стамбених објеката и објеката 
у којима се стално или повремено борави већи број људи су: 

 
 МОР на улазу 

Капацитет m³/h 4 bar<МОР≤10bar 10bar<МОР≤16bar 

Од 161 3 m или уз објекат (на зид или 

према зиду без отвора) 

5 m или уз објекат (на зид или 

према зиду без отвора) 

Од 161 до 1500 5 m или уз обекат (на зид или 

према зиду без отвора) 

8 m 

Од 1501 до 6000 8 m 10 m 

Од 6001 до 25000 10 m 12 m 

Преко 25000 12 m 15 m 

Подземне станице 2 m 3 m 

Растојање се мери од темеља објекта до темеља МРС, МС, односно РС. 
10. Минимална хоризонтална растојања МРС, МС и РС од осталих објеката су:  

 

 МОР на улазу 

објекат 4 bar<МОР≤10bar 10 bar<МОР≤16bar 

Железничка или трамвајска пруга 15 m 15 m 

Коловоз градских саобраћајница 5m 8 m 

Локални пут 5 m 8 m 

Државни пут осим аутопута 8 m 8 m 

Интерне саобраћајнице 3 m 3 m 

Јавна шеталишта 5 m 8 m 

Извор опасности станице за снабдевање 

горивом превозних средстава у думском 

саобраћају, мањих пловила, мањих 
привредних и спортских ваздухоплова 

12 m 15 m 

Извор опасности постројења и објеката за 

складиштење запаљивих и горивних течности 
и запаљивих гасова 

12 m 15 m 

Трансформаторска станица 12 m 15 m 

Надземни електроводови 0 bar<МОР≤16bar 

 1 kV≥ U Висина стуба +3m* 

1 kV≥ U≤110kV Висина стуба +3m** 

110 kV< U≤220kV Висинастуба +3,75m** 

400 kV<U Висина стуба +5m** 

*али не мање од 10 m 
**  али не маое пд 15 m. Овп растпјаое се мпже смаоити на 8m за впдпве кпд кпјих је 
изплација впда механички и електричнп ппјачана 
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Минимално хоризонтално растојање МРС, МС и РС од железничких и трамвајских 
пруга мери се од ближе шине, а растојање од јавних путева мери се од ивице 
коловоза. 
 
За зидане или монтажне објекте МРС, МС и РС минимално хоризонтално растојање 
се мери од зида објеката. 
 
За објекте МРС, МС и РС постављене на отвореном простору, са или без 
надстрешнице, растојање се мери од најближег потенцијалног места истицања гаса. 
 

11. Простор на коме се подиже МРС мора бити ограђен мрежом или неком другом 
врстом ограде. Ова удаљеност између ограде и спољних зидова МРС представља 
заштитну зону и мора бити минимално 3 m. Ограда мора бити висока најмање 2 m и 
мора обухватити зоне опасности. 

12. Приликом извођења било каквих радова потребно је да се радни појас формира 
тако да тешка возила не прелазе преко нашег гасовода на местима где није 
заштићен. 

13. Забрањено је изнад гасовода градити, као и постављати, привремене, трајне, 
покретне и непокретне објекте. 

14. У близини гасовода ископ вршити ручно. У случају оштећења гасовода, гасовод ће 
се поправити о трошку инвеститора. 

15. Евентуална измештања гасовода вршиће се о трошку инвеститора. 
16. Евентуална раскопавања гасовода ради утврђивања чињеничног стања, не могу се 

вршити без одобрења и присуства представника ЈП ˝Србијагас˝. Најмање 3 дана 
пре почетка радова на делу трасе који се води паралелно или укршта са нашим 
гасоводом у обавези сте обавестити ЈП ˝Србијагас˝. 

 
7.7. Архитектонско обликовање и материјализација објеката  
 
Идејно архитектонско решење и материјализација:  
 
Објекат 1. Административни блок са пратећим садржајима, скелетни армиранобетонски 
конструктивни систем. Фасада је делом стакло, делом демит. Зидани део фасаде је од 
клима блока 25 cm са 8 cm термоизолације. Фасадна столарија је од побољшаних 
алуминијумских профила застакљених нискоемисионим стаклом 4-15-4 са испуном од 
аргона. Кров је раван покривен сика мембраном. 
  
Објекат 2. - базен је монтажни систем myrtha, а трибине су скелетирани 
армиранобетонски конструктивни систем   
 
Објекат 3. – угоститељство и трговина скелетни челични конструкти систем. Фасада је 
већим делм стакло, остало је зидано клима блоком 25 cm са дрвеном облогом.  Кров је 
раван покривен трапезастим лимом. 
  
Објекти 4 и 5  - отворени базени су армиранобетонски. 
 
Објекат 8. - Енергетски објекат је зидани објекат у скелетном армиранобетонском 
конструктивном систему. Зидови су од ytonga 25cm са мин 5cm термоизолације. Кров је од 
кровних термопанела са нагибом 10 степени.  
  
Објекат 10. - затворени базен скелетни конструктивни систем. Фасада је од термопанела. 
Кров је раван, композитни као комбинација трапезастих лимова и минералне вуне са 
завршном сика мембраном. 
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Објекат 11. – куглана скелетни армиранобетонски конструктивни систем. Зидани део 
фасаде је од клима блока 25cm са 8cm термоизолације. Фасадна столарија је од 
поољшаних алуминијумских профила застакљених нискоемисионим стаклом 4-15-4 са 
испуном од аргона. Кров је раван покривен сика мембраном. 
 
Објекат 14. – спортска хала, челични конструктивни систем. Фасада је од термопанела. 
Кров је од кровних термопанела са неједнаким нагибом кровних равни од 11 и 13 
степени.  
  

Инсталације  
Електроинсталације – снабдевање електричном енергијом са прикључка из енергетског 
објекта МБТС или зидане и према условима Електродистрибуције Сомбор. Унутар свих 
објеката су инсталације ниског напона, расвета, инсталације уземљења и громобранске 
инсталације. 
 
Водовод и канализација – снабдевање водом са насељске водоводне мреже преко 
планираног прикључка. Фекалне воде ће се одводити до прикључка на насељску фекалну 
канализацију. Атмосферске воде са платоа и објеката преко ригола и затворене 
атмосферске канализације одводити до постојећих атмосферских канала. Уколико се 
утврди да је економски оправдано користити систем ћелијских елемената за управљање 
водама (за ретензију површинских вода) као део решења за прихват атмосверских вода. 
 
Хидрантска мрежа је спољна. 
 
Гас ће се користити за загревање, тако да је предвиђен гасни прикључак са котларнициом 
у оквиру енергетског објекта. 
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8. Биланс површина, урбанистички показатељи и услови за изградњу објекта 
 

Категорија V 

 

Спортске дворане у затвореном простору  126500 

10. Затворени ватерполо базен 

11. Куглана 

14. Спортска дворана 

Пословне зграде другде не класификоване 127420 

1. Гардеробно санитарни блок са пратећим садржајима 

Категорија Б 

 

Ресторани, барови до 400m²  121113,  

Зграде за трговину до 400m² 123001 

3. Угоститељство и трговина 

Категорија Г Остале грађевине за спорт и 

рекреацију на отвореном 241221 

2. Отворени базен 

4. Базен "Брчкавац" за малу децу 

5. Базен за непливаче 

9. "Амеба" базен са атракцијама 

Спортски терени  241100 

6. Терен за одбојку на песку 

15. Отворени тениски терени 

16. отворени кошаркашки терен 

Остали путеви и улице  211201 

7. и 12. Паркинг 

Локалне трансформаторске станице  222420 

8. Енергетски блок 

Све потребне инсталације које омогућавају 
 сигурно одвијање саобраћаја 211202 

7а. 13. 17. Спољна расвета  

Површина под објектима: 
 

15 269 m² 

Бруто развијена грађевинска 

површина објеката: 

20 881 m² 

Тип објекта: 

 

Непрекинути низ зграда за спортове и слободностојећи објекат 

комплекса отворених базена и спортских терена 

Спратност објекта: Од Сут+П до П+1  

Индекс изграђености: 
 

0,30 

Индекс заузетости: 22,0 % 

Индекс заузетости 
(однос површине објеката и 

спортских терена, трим стазе 

и укупне површине 
грађевинске парцеле) 

29,5 % 

Обезбеђење прикључака: 
 

водовод  

електроинсталације  

ТТ инсталације 

гас 

фекална канализација 

атмосферска канализација 

Уређење парцеле: 

 

Прилагодити намени-травњаци, жбунаста и висока лишћарска  и 

четинари  

Ограда парцеле: 
 

Транспарентна на делу који је намењен градњи отворених базена, 
"Амеба" базена и угоститељског објекта. 

 
 
 
 
 



 23 

9. Општи и посебни услови за изградњу објекта 
 
Техничком документацијом дефинисати мере којима ће се обезбедити да објекти у целини 
али и сваки засебно буде погодан за предвиђену употребу, као и да у економски 
прихватљивом времену употребе, објекти задовоље основне захтеве: 
Заштита од пожара 
Носивост и стабилност 
Хигијене, здравље и животна средина 
 
9.1.  Мере заштите од пожара, елементарних непогода и других опасности 
 
Мере заштите од пожара 
У поступку прибављања услова за израду Урбанистичког пројекта надлежна установа, 
Министарство унутрашњих послова, сектор за ванредне ситуације, Одељење за ванредне 
ситуације у Сомбору је доставио Обавештење 09/29 Број 217-11008/16-1, којим се  указује 
да Сходно Закону о планирању и изградњи ("Сл. Гласник РС", бр.72/2009, 81/2009-испр. 

64/2010 – одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 – одлука УС, 50/2013 –одлука УС, 

98/2013 – одлука УС и 132/2014) све управне поступке приликом издавања услова у 

погледу мера заштите од пожара и експлозије и давања сагласности на техничку 
документацију инвеститор покреће искључиво пред надлежном службом огана надлежног 
за издавање грађевинске дозволе у поступку обједињене процедуре. 
 
То значи да инвеститори, пројектанти, извођачи и дуги субјекти спровођења Закона о 
планирању и изградњи не могу пред надлежним органом Министарства унутрашњих 
послова покретати поступке за исходовање услова у погледу мера заштите од пожара и 
експлозије и давања сагласности на техничку документацију за изградњу, доградњу и 
реконструкцију објеката. 
 
Сходно члана 29 Закона о заштити од пожара (Сл. Гланик РС бр. 111/09 и 20/15)  
потребно је да плански документ, поред услова прописаних посебним законом, у погледу 
мера заштите од пожара садржи: 

1. Изворишта снабдевања водом и капацитет градске водоводне мреже који 
обезбеђују довољне 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. 

 
За ову врсту објеката потребно је прибавити сагласност на пројектну документацију МУП-
а, Сектора за ванредне ситуације, Одељења за ванредне ситуације у Сомбору. Ово 
Одељење утврђује подобност објекта за употребу у погледу проведености мера заштите 
од пожара предвиђених техничком документацијом за ову врсту објеката. 
 
У циљу заштите људи, материјалних и других добара од ратних разарања, елементарних и 
других непогода и опасности у миру и рату, укупно уређење и изградња објекта биће 
реализовани уз примену одговарајућих превентивних просторних и грађевинских мера 
заштите. 
 
Подручје спада у зону угрожену земљотресима јачине 8 степени MCS. 
Основна мера заштите од земљотреса представља примену принципа асеизмичког 
пројектовања објекта, односно примену сигурносних стандарда и техничких прописа о 
градњи на сеизмичким подручјима. 
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Ради заштите од потреса објекат мора бити реализован и категорисан  према Правилнику 
о техничким нормативима за изградњу објеката високоградње у сеизмичким подручјима 
("Сл.  лист СФРЈ",  број 31/81, 49/82, 21/88 и 52/90). 
 
9.2. Мере за неометано кретање и приступ особама са инвалидитетом, деци и 
старим особама 
 
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. 
 
Објекат пројектовати на начин да садржи обавезне елементе приступачности регулисане 
Правилником о техничким стандардима приступачности ("Сл. гласник РС",  број 22/2015). 
Све елементе приступачности функционално и обликовно су пројектовани да задовоље 
услове наведеног правилника о 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. 
 
 
9.3. Санитарни услови 
 
Објекати у којем се обавља делатност: културе, физичке културе, спорта и рекреације и 

угоститељска подлежу санитарном надзору по основу члана 8. Закона о санитарном  
надзору. Сходно члану 9. Наведеног закона, пре почетка обављања делатности у објекту 
морају бити обезбеђени прописани општи и посебни санитарни услови. 
 
Општи санитарни услови који морају да се обезбеде за сваки објекат под санитарним 
надзором прописани су Правилником о општим санитарним условима који морају да 
испуне објекти који подлежу санитарном надзору ("Сл. гласник РС",  број 47/06) као и на 
посебне услове. 
 
Посебни санитарни услови за објекте културе, физичке културе, спорта и рекреације 
прописани су Законом о спорту ("Сл. гласник РС",  број 24/11) и Правилником о условима 
за обављање спортских активности и делатности ("Сл. гласник РС", број 30/99). 
 
Посебни услови за угоститељске објекте утврђени су Законом о туризму ("Сл. гл. 
РС“36/2009 и 88/2010) су јасно дефинисане различите категорије угоститељских објеката 
за смештај, пружање услуга исхране и пића и кетеринг објеката детаљнији услови у 
односу на врсту објекта одређени су Правилником о минималним техничким и санитарно 
хигијенским условима за уређење и опремање угоститељских објеката ("Сл. гл. 
РС“41/2010);такође, ова област допуњена је Правилником о начину пружања 

угоститењских услуга у покретном објекту и минималним техничким, санитарно- 

хигијенским и здравственим услоима које мора да испуњава покретни објекат у којем се 
пружају угоститељске услуге. 
 
Спортски и угоститељски објекти не спадају у категорију делатности које подлежу 
исходовању претходног прибављања санитарне сагласности на идејни пројекат, као ни 
прибављања санитарне сагласности за коришћење објеката, пре почетка обављања 
делатности у објектима, већ се у току редовног инспекцијског надзора врши утврђивање 
санитарно - хигијенских и здравствених услова за исте. 
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9.4. Мере заштита природних и културних добара 
 
На локацији нема утврђених природних и културних добара.  
 
Обавеза је инвеститора да уколико у  току извођења радова наиђе на природно добро 
које је геолошко – палеантолошког и минеролошко-петрографског порекла, а за које се 
предпоставља да има својство споменика природе, о томе обавести Завод  за заштиту 
природе Србије и да  предузме све мере како се  природно добро не би оштетило до 
доласка овлашћеног лица. 
 
На основу члана 109. Закона о културним добрима ("Сл. гласник РС",  број: 71/94, 52/11, 
99/11), обавеза извођача радова је да уколико нaиђе на археолошко налазиште  или 
архолошке предмете, одмах прекине радове и обавести надлежни Завод и да предузме 
мере да се налаз не уништи и да се сачува на месту и у положају у коме је откривен. 
  
9.5. Мере заштите животне средине 
 
Приликом изградње објекта треба водити рачуна о обезбеђивању услова заштите у 
погледу геотехничких и сеизмичких карактеристика тла и статичких и конструктивних 
карактеристика објекта. 
У погледу заштите од буке треба  обезбедити  услове за смањење штетног деловања  
применом изолационих материјала који ће онемогућити продор буке у објекат као и из 
објекта, у складу са Правилником о дозвољеном  нивоу буке у животној средини ("Сл. 
гласник РС",  број: 54/92 и 72/10). 
 
Простор за смештај посуда за чување и сакупљање отпада  предвиђен је на парцели где 
се налазе објекати и доступани за саобраћај возила за одвожење отпада. Овај простор 
мора испуњавати све хигијенске услове  у погледу редовног чишћења, одржавања и 
дезинфекције и неометаног приступа  возила и радника предузећа задуженог за 
одношење смећа. 
 
Одвођење отпадних вода из планираних објеката обезбедити преко прикључка на 
насељску канализациону мрежу.  
 
Одвођење атмосферских вода са планираног објекта усмерити одговарајућим техничким 
решењем  ка постојећој насељској атмосферској канализацији. 
 
Извршити уређење и озелењавање слободних површина (травњаци, жбунаста и висока 
зимзелена вегетација) у циљу побољшања квалитета животне средине, смањење буке, 
вибрација, побољшања микроклиматских услова простора и окружења објекта.   
 
9.6. 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, 132/14 и 145/14). 
уважава значај енергетске ефикасности објекта. Обавеза унапређења енергетске 
ефикасности објекта дефнисана је у фази пројектовања, извођења, коришћења и 
одржавања (члан 4). 
 
При пројектовању и и изградњи објеката применити следеће мере  енергетске 
ефиксности: 

 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 
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расвете, укључујући и коришћење обновљивих извора енергије уколико је то 
могуће; 

 Обезбедити висок степен природне вентилације и остварити што бољи квалитет 
ваздуха и уједначеност унутрашње температуре на дневном и сезонском нивоу; 

 Заштитити  објекте 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 нешкодљиве по здравље људи и околину, као и 
материјале изузетних термичких изолационих карактеристика; 

 Уградити штедљиве потрошаче енергије; 

 Применити адекватну вегетцију 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.  
 
10. Реализација решења урбанистичког пројекта  
 
План генералне регулације насељеног места Кула којим је предвиђена израда овог 
Урбанистичког пројекта и овај Урбанистички пројекат представљају плански и 
урбанистчко - технички документ  на основу  којих се се издају локацијски услови и 
грађевинска дозвола по одредбама Закона о планирању ("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, 
132/14 и 145/14). 
 
За потребе израде Урбанистичког пројекта прибављена је следећа документација:  

 катастарско-топографски план у дигиталном облику Р 1:1 000, број: 01-233/2016 од 
27.07. 2016; 

  Извод из листа непокретности 860 к.о. Кула, издат од стране Републичког 
геодетског завода, Службе за катастар непокретности  Кула, број 952-1/2015-1910 
од 26. 07. 2016. године;  

 Услови за потребе израде Урбанистичког пројекта за изградњу спортског центра са 
пратећим садржајима  ЈП "Завод за изградњу" Кула, број 02-1363/16 од 4. 11. 2016. 
године;   

 Обавештење Министарство унутрашњих послова, Сектор за ванредне ситуације, 

Одељење за ванредне ситуације у Сомбору, 09/29 Број: 217-14087/16-1 од 16.01. 

2017 године, Сомбор СВ/СВ; 

  Услови за израду Урбанистичког пројекта за прикључење спортског центра са 
пратећим садржајима у кули у Улици Светозара Милетића бб, парцеле број 3728/51 
и 3728/58, Електродистрибуција Сомбор, број: 8А.1.1.0.-Д.07.07.-286184/2-16  од  
26. 10. 2016. године; 

  Услови за израду Урбанистичког пројекта од "Телеком Србија" а.д. Београд, 
Извршна јединица Сомбор, број 411957/2-2016 од 04. 11. 2016. године;  

  Услови за пројектовање и прикључење спортског центра на водоводну и 
канализациону мрежу, издати од стране ЈКП "Комуналац" Кула, број 01/02-20/2798 
од 25. 10.2016. године; 

  Услови за израду Урбанистичког пројекта, предузећа ЈП "Србијагас" Нови Сад, број 
06-01-4290/1 од 4. 10. 2016. године; 
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 Санитарни услови од покрајинског секретаријата за здравство, одељења за 
санитарну инспекцију Сомбор, број:138-53-00282/2016-07, од 07.11.2016; 


