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О П Ш Т И   Д Е О 
 
 
Правни основ 
 
Правни основ за израду овог плана је Закон о планирању и изградњи (''Службени 
гласник Републике Србије'', број: 72/2009, 81/2009 – исправка, 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). 
као  и: 

- Закона о заштити животне средине („Службени гласник РС“, бр.135/04, 36/09, 
72/09 и 43/11), 

- Закона о стратешкој процени утицаја на животну средину („Службени гласник 
РС“, број број 135/04, 36/09, 88/10), 

- Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и 
урбанистичког планирања („Сл. гласник РС“, број 64/15),  

- Закона о рударству и геолошким истраживањима („Службени гласник РС“, 
бр.88/11), 

- Закона о културним добрима („Службени гласник РС“, бр. 71/94, 52/11 и 99/11), 
- Закона о заштити природе („Службени гласник РС“, бр. 36/09, 88/10 и 91/10) 

Изради Плана се приступа на основу Одлуке о изради Плана детаљне регулације нове 
саобраћајнице између улица Бошка Вребалова (Пожаревачки пут) и Воје Богдановића 
у насељу Велико Градиште (Општински сл.гласник бр. 4/2015)..  
 
 
Плански основ 
 
Плански основ за израду Плана детаљне регулације нове саобраћајнице између улица 
Бошка Вребалова (Пожаревачки пут) и Воје Богдановића у насељу Велико Градиште 
су:  
- Просторни план Републике Србије 2010-2014-2021 (''Службени гласник РС'', бр. 

88/2010) 
- План генералне регулације за насеље Велико Градиште (Општински службени 

гласник бр.15/2014 ). 
Према Плану генералне регулације за насеље Велико Градиште, теритoрија плана се 
налази у зони са претежнoм наменом привреда и радне зоне.  
 
Када је саобраћајни систем у питању, Планом генералне регулације су дефинисани 
циљеви који, између осталог, подразумевају: 

 усклађивање развоја саобраћајне инфраструктуре са планираним процесом 
развоја насеља и активирања стамбених, привредних и туристичких зона; 
 обезбеђивање просторних услова за изградњу, реконструкцију, опремање и 
функционисање градских саобраћајница, у циљу повећања нивоа услуга, 
безбедности и ефикасности и повезивања са саобраћајним коридорима у 
окружењу, уз оптимално поштовање постојећих парцелација и регулације; 
 ефикасно повезивање основне градске уличне мреже са мрежом државних 
путева. 

 
 



Обухват плана 
 
Границом Плана је обухваћен део територије насеља Велико Градиште, укупне 
површине око 4,45 ha и протеже се од државног пута IБ реда бр.34 на западу (од улице 
Пожаревачки пут, односно Бошка Вребалова), до државног пута IБ реда бр.34 на 
истоку (улица Воје Богдановића), обухватајући коридор дужине око 1890 и ширине око 
22м. 
Попис парцела у обухвату Планa детаљне регулације нове саобраћајнице између 
улица Бошка Вребалова (Пожаревачки пут) и Воје Богдановића: 
део 3547, део 3553/1, део 3553/2, део 3570, део 3575, део 3576, део 3578, део 3579, 
део 3580, део 3599, део 3601, део 3602, део 3603, део 3684, део 3685, део 3686/2, део 
3686/3, део 3692/2, део 3692/3, део 3692/4, део 3692/5, део 3692/6, део 3692/7, део 
3693, део 3694/1, део 3694/2, део 3694/23, део 3694/24, део 3694/26, део 3696/63, део 
3696/64, део 3696/65, део 3694/84, део 3694/85, део 3694/88, део 3694/90, део 
3694/115, део 3694/136, део 3856, део 3857, део 4173, део 4174, део 4331, део 4582, 
део 4592, део 4593, два дела 4594, два дела 4595 и део 4596, све у КО Велико 
Градиште. 
 
У случају неусаглашености пописа катастарских парцела обухваћених Планом у 
текстуалном делу и бројева катастарских парцела у графичком прилогу, меродавни су 
подаци са графичког прилога.  
 

 
Опис постојећег стања  

 
Предметно подручје се простире између улице Бошка Вребалова (Пожаревачки пут) на 
западу и улице Воје Богдановића на истоку насеља Велико Градиште. Правац 
пружања поменутих улица се, кроз насеље Велико Градиште, поклапа са правцем 
пружања државног пута IБ реда број 341 (према ранијој категоризацији магистрални пут 
М-25.1): Пожаревац-Велико Градиште – Голубац – Доњи Милановац – Поречки мост – 
веза са државним путем 35 . 
 
Положај постојећих државних путева и територије која је обухваћена границом плана 
приказани су на сликама које следе. 
  

 
Слика – Правац пружања државних путева у окружењу насеља Велико Градиште 

                                            
1 Уредба о категоризацији државних путева, „Сл. гласник РС“ бр.105/2013  и 119/2013 



 

 
Слика – Положај државног пута и обухвата ПДР-а на подручју насеља Велико 

Градиште 
 
У постојећем стању, на простору који је обухваћен границом плана не постоје 
изграђене јавне саобраћајне површине а постојеће коришћење земљишта је претежно 
пољопривреда и шумарство. Подручје плана, пресеца пар некатегорисаних путева који 
служе за приступ индивидуалним парцелама. 
 
Постојећи државни пут IБ реда број 34 који тангира границе плана, представља главни 
уводно - изводни правац насеља Велико Градиште, а истовремено је и један од 
најважнијих путних праваца овог дела Србије (према ранијој категоризацији 
магистрални путни правац М-25.1 - тзв. Дунавска магистрала). На основу доступних 
података о бројању саобраћаја на путевима Србије, оптерећење постојећег државног 
пута приказано је у табели која следи.  
 
Табела - Просечан годишњи дневни саобраћај на државном путу IБ реда број 34 – 
године 2005. - 20142 
Саобраћајна деоница П  Г  Д  С 

ПА БУС ЛТ СТ ТТ АВ Укупно 
Број пута: М-24 
Година 2005. 

Тополовик  – Велико Градиште 2240 28 34 132 152 172 2758 

Велико Градиште – Браничево 982 20 26 60 70 66 1224 

Година 2006. 

Тополовик  – Велико Градиште 2240 26 36 128 170 186 2786 

Велико Градиште – Браничево 1088 20 28 70 76 70 1352 

Година 2007. 

Тополовик  – Велико Градиште 2384 30 56 182 198 214 3064 

Велико Градиште – Браничево 1080 22 30 78 84 92 1386 

Година 2008. 

                                            
2 Бројање саобраћаја на путевима Републике Србије, ЈП Путеви Србије, године 2005.-2014.  



Тополовик  – Велико Градиште 2480 30 50 160 180 210 3110 

Велико Градиште – Браничево 1110 20 30 70 80 100 1410 

Година 2009. 

Тополовик  – Велико 
Градиште 

2351 34 95 125 185 180 2970 

Велико Градиште – Браничево 1090 20 35 65 80 100 1390 

Година 2010. 

Тополовик  – Велико Градиште 2940 37 85 85 62 80 3289 

Велико Градиште – Браничево 1210 30 65 50 55 70 1480 

Година 2011. 

Тополовик  – Велико Градиште 2656 37 60 60 40 75 2928 

Велико Градиште – Браничево 1210 19 30 37 29 45 1370 

Година 2012. 

Тополовик  – Велико Градиште 2868 45 51 66 71 63 3164 

Велико Градиште – Браничево 1284 26 35 39 34 44 1462 

Година 2013. 

Тополовик  – Велико Градиште 2537 90 70 68 20 69 2854 

Велико Градиште – Браничево 2030 116 76 66 16 70 2375 

Година 2014. 

Тополовик  – Велико Градиште 2236 69 67 68 19 54 2511 

Велико Градиште – Браничево 1677 90 74 65 14 55 1973 

 
Табела – Промена просечног годишњег дневног саобраћаја на државном путу IБ реда 
број 34 – године 2005. – 2014 
 Деоница 

ПГДС (возила) Просечан годишњи раст (%) ПГДС (возила) Просечан годишњи раст (%) 
Година Тополовик  – Велико Градиште Велико Градиште – Браничево 
2005. 2758 1,02 1224 10,46 
2006. 2786 9,98 1352 2,51 
2007. 3064 1,50 1386 1,73 
2008. 3110 -4,50 1410 -1,42 
2009. 2970 10,74 1390 6,47 
2010. 3289 -10,98 1480 -7,43 
2011. 2928 8,06 1370 6,72 
2012. 3164 -9,80 1462 62,45 
2013. 2854 -12,02 2375 -16,93 
2014. 2511 -0,67 1973 7,17 
Просек  1,02  10,46 
 
На основу доступних података уочава се да просечан годишњи дневни саобраћај 
(ПГДС) на деоници државног пута Тополовик – Велико Градиште (улица Бошка 
Вребалова) расте по просечној годишњој стопи од око 1%, док је на деоници Велико 
Градиште – Браничево (кроз градско подручје улица Воје Богдановића) пораст око 
10,5%. У структури саобраћајног тока доминирају путнички аутомобили са учешћем од 
77-90% по годинама. Посебно је занимљиво и да је значајан број возила у транзиту 
кроз насеље Велико Градиште (овај проценат се креће и до 50% улазних токова). 
Другим речима, изградњом саобраћајнице која ће повезати две деонице државног 
пута, створиће се услови за измештање транзитних токова из центра насеља. 
 



П Л А Н С К И   Д Е О 
 
 
Правила уређења 
 
 
Подела на карактеристичне целине и зоне 
 
С обзиром на предмет плана, укупно подручје плана је једна урбанистичка зона 
односно целина. 

 
Концепцијa уређења  
 
Планско решење саобраћајних површина представља разраду саобраћајнице 
планиране кроз ПГР Великог Градишта и њено повезивање са уличном мрежом у 
окружењу.  
 
Циљеви израде плана 
 
Основни циљ израде Плана је стварање планских услова за привођење простора 
планираној намени која је дефинисана Планом генералне регулације за насеље 
Велико Градиште (Општински службени гласник бр.15/2014 ). 
Такође, циљеви који су већ дефинисани Планом генералне регулације, су: 

 усклађивање развоја саобраћајне инфраструктуре са планираним процесом 
развоја насеља и активирања стамбених, привредних и туристичких зона; 
 обезбеђивање просторних услова за изградњу, реконструкцију, опремање и 
функционисање градских саобраћајница, у циљу повећања нивоа услуга, 
безбедности и ефикасности и повезивања са саобраћајним коридорима у 
окружењу, уз оптимално поштовање постојећих парцелација и регулације; 
 ефикасно повезивање основне градске уличне мреже са мрежом државних 
путева. 

 
 
Планиране претежне детаљне намене површина и објеката  
 
Планиране претежне намене површина у обухвату плана су саобраћајна површина. 
 
Могуће компатибилне намене  
 
С обзиром на предмет плана, на подручју зоне обухвата нема компатибилних намена. 

 
Степен комуналне опремљености  
 
С обзиром на предмет плана, на подручју зоне обухвата нема одредби за минимални 
степен комуналне опремљености грађевинског земљишта који је потребан за 
издавање локацијских услова и грађевинске дозволе.  
 
Израда и прибављање конзерваторских услова  
 
На простору обухваћеном планом нема утврђених непокретних културних добара, те 
тако нема објеката за које се пре обнове или реконструкције морају израдити 
конзерваторски или други услови за предузимање мера техничке заштите и других 
радова, у складу са посебним законом. 
 
 



Заштита природног наслеђа 
 
На основу документације Завода за заштиту природе Србије, констатовано је да на 
територији Плана нема заштићених природних добара.  
У свим етапама изградње соабраћајнице, ако се у току радова наиђе на природно 
добро које је геолошко-палеонтолошког типа и минеролошко – петрографског порекла, 
обавезно је одмах прекинути радове и обавестити надлежно министарство. 
 

Заштита културног наслеђа 
 
На простору обухваћеном планом нема утврђених постојећих непокретних културних 
добара. У складу с тим једине прописане мере заштите непокретних културних добара, 
односно добара која уживају претходну заштиту и евидентираних културних добара 
јесу да уколико се у току извођења соабраћајнице наиђе на археолошка налазишта или 
археолошке предмете, извођач радова је дужан да одмах, без одлагања прекине 
радове и обавести надлежни завод за заштиту споменика културе и да предузме мере 
да се налаз не уништи и не оштети и да се сачува на месту и у положају у коме је 
откривен. Инвеститор је дужан да обезбеди средства за истраживање, заштиту, 
чување, публиковање и излагање добра које ужива претходну заштиту које се открије 
приликом изградње инвестиционог објекта - до предаје добра на чување овлашћеној 
установи заштите. 
 

Заштита животне средине  
 
С циљем заштите животне средине на предметном простору грађевински и остали 
отпадни материјал који настане у току изградње саобраћајнице, сакупити, разврстати и 
обезбедити рециклажу и искоришћавање или одлагање. 
 
Заштиту вода и тла спроводити са циљем спречавања загађења која могу настати као 
последица продирања атмосферских вода отеклих са површина загађених 
полутантима, кроз мере заштите које се морају предузети како у фази пројектовања 
тако и током изградње и експлоатације као посебне мере заштите подземних вода и 
земљишта. 
 
Заштита ваздуха обухвата примену мера задржавања постојеће квалитетне 
вегетације у регулацији. 
 
Ниво буке мора бити у складу са Уредбом о индикаторима буке, граничним 
вредностима, методама за оцењивање индикатора буке, узнемиравања и и штетних 
ефеката буке у животној средини ("Службени гласник РС", број 75/10). Током изградње 
соабраћајнице применити техничке мере за смањење буке. 
 
Заштита живота и здравља људи 
 
Урбанистичке мере за заштиту од пожара  

Нема посебних мера за заштиту од пожара. 
 
Мере заштите од земљотреса: 
 
Соабраћајницу пројектовати у складу са Правилником о привременим техничким 
нормативима за изградњу објеката који не спадају у високоградњу у сеизмичким 
подручјима (,,Службени лист СФРЈ,, бр. 39/64). 



Све прорачуне сеизмичке стабилности заснивати на посебно изграђеним подацима 
микросеизмичке реонизације. 
 
Приступачност објеката 
 
На раскрсницама и прелазима обавезно је примењивати све услове којима се 
површине и објекти јавне намене чине приступачним особама са инвалидитетом, у 
складу са стандардима приступачности. У току разраде и спровођења плана, подићи 
квалитет пешачких кретања и применити прописе који се односе на несметано 
кретање, у складу са Правилником о техничким стандардима планирања, пројектовања 
и изградње објеката којима се осигурава несметано кретање и приступ особама са 
инвалидитетом, деци и старима („Службени гласник РС“, бр. 22/15). На местима 
пешачких прелаза извести рампе са упуштеним ивичњацима. 
 
Мере енергетске ефикасности изградње 
 
Нема посебних мера енергетске ефикасности, којима би крајњи циљ био смањење 
потрошње свих врста енергије. 
 
Попис парцела и опис локација за јавне површине, садржаје и објекте 

 
Попис парцела за јавне површине у обухвату Планa детаљне регулације нове 
саобраћајнице између улица Бошка Вребалова (Пожаревачки пут) и Воје Богдановића: 
део 3547, део 3553/1, део 3553/2, део 3570, део 3575, део 3576, део 3578, део 3579, 
део 3580, део 3599, део 3601, део 3602, део 3603, део 3684, део 3685, део 3686/2, део 
3686/3, део 3692/2, део 3692/3, део 3692/4, део 3692/5, део 3692/6, део 3692/7, део 
3693, део 3694/1, део 3694/2, део 3694/23, део 3694/24, део 3694/26, део 3696/63, део 
3696/64, део 3696/65, део 3694/84, део 3694/85, део 3694/88, део 3694/90, део 
3694/115, део 3694/136, део 3856, део 3857, део 4173, део 4174, део 4331, део 4582, 
део 4592, део 4593, два дела 4594, два дела 4595 и део 4596, све у КО Велико 
Градиште. 
 
У случају неусаглашености пописа катастарских парцела обухваћених Планом у 
текстуалном делу и бројева катастарских парцела у графичком прилогу, меродавни су 
подаци са графичког прилога.  



 
Правила уређења и грађења - урбанистички услови  

 
Правила уређења и грађења за саобраћај 
 

Услови за пројектовање и изградњу саобраћајнице 
 
Коридор нове саобраћајнице (НОВА 1), која се простире приближно на правцу 
северозапад – југоисток, дефисан је у дужини од око 1890м и ширини од око 22м. 
Планирани попречни профил садржи јединствени коловоз ширине 7м (2 саобраћајне 
траке по 3,5м) и обостране тротоаре минималне ширине 1,5м. Имајући у виду да нова 
саобраћајница пролази кроз подручје планирано за развој привредних активности, 
ширина коридора омогућава у каснијим фазама и евентуално изградњу сервисних 
саобраћајница. 
 
Прикључак нове саобраћајнице на улицу Бошка Вребалова (Пожаревачки пут), 
односно државни пут бр.34, планиран је изградњом кружне раскрснице на позицији 
постојеће трокраке раскрснице/одвајања пута за насеље Бели багрем. Оквирна 
стационажа државног пута бр. 34 на овој позицији (према референтном систему за 
државни пут М-25.1) износи км 128+160. Иако се налази у градском подручју, нова 
кружна раскрсница је планирана са елементима који одговарају оваквим објектима на 
државним путевима, односно на ванградским деоницама. Да би био задовољен услов 
да се прилазни правци кружне раскрснице секу приближно под правим углом (са 
максималним одступањем од 100) прилазне правце из улице Бошка Вребалова је 
неопходно реконструисати и извршити померање осовине у односу на постојећи 
правац. Померање положаја прилаза улице Бошка Вребалова, остварује се у оквиру 
парцеле предметне улице, односно парцеле постојећег државног пута који се у овом 
делу поклапа са уливом. Центар планиране кружне раскрснице незнатно је померен 
према западу у односу на центар постојеће трокраке раскрснице (раскрснице улице 
Б.Вребалова и пута за Бели багрем). У складу са Правилником о условима које са 
аспекта безбедности саобраћаја морају да испуњавају путни објекти и други елементи 
јавног пута („Службени гласник РС“ бр. 50/2011) и осталим правилима и стандардима, 
планирано је да кружна раскрсница улица Бошка Вребалова, пута за Бели багрем и 
нове саобраћајнице има следеће елементе ситуационог плана: 

 Раскрсница са кружним током је четворокрака 
 Сви прилазни правци имају по једну уливну и једну изливну саобраћајну траку 
 Ширина саобраћајних трака (уливних и изливних) улице Бошка Вребалова и 

планиране саобраћајнице износи по 3,5м, док је ширина уливно/изливних трака 
постојећег пута за Бели багрем 3м 

 Најмањи угао пресецања прикључних праваца раскрснице са кружним током 
износи 800 

 Пречник уписане кружнице износи D=36м 
 Ширина коловоза кружног тока износи 7м 
 Полупречник кружног подеоника износи R=11м 
 Уливни и изливни полупречници имају минималну вредност r=14м 
 У зони раскрснице, као и на прилазним правцима, планирана је изградња 

тротоара минималне ширине 1,5м. 
 
Другим речима, иако се планирана раскрсница са кружним током налази на подручју 
насељеног места, планом је предвиђена изградња раскрснице која задовољава 
елементе кружних раскрсница на ванградским путевима. 
 
Изнад западног крака кружне раскрснице (излазни крак према насељу Бели багрем), у 
оквиру регулације раскрснице, планирана је изградња капије.  



 
Прикључак ПГР-ом дефинисане секундарне улице (улица НОВА 2) на саобраћајницу 
НОВА 1 биће остварен изградњом трокраке раскрнице на растојању од око 465м од 
кружне раскрснице и одвајања пута за Бели багрем. Границама овог плана обухваћен 
је прикључак улице НОВА 2 у дужини од око 30м. Попречни профил планиране улице 
НОВА 2 садржи коловоз ширине 6м (2х3м) и обостране тротоаре ширине 1,5м.  
На удаљености од око 396м од раскрснице улица НОВА 1 и НОВА 2, планирана је нова 
четворокрака раскрсница као веза нове саобраћајнице / обилазнице (улица НОВА 1) са 
градском уличном мрежом. Границом овог плана обухваћен је северни крак планиране 
улице НОВА 3 у дужини од око 50м и јужни крак у дужини од око 140м. Планирано је да 
саобраћајница НОВА 3 садржи коловоз ширине 6м и обостране тротоаре минималне 
ширине 1,5м. 
 
Нова саобраћајница (улица НОВА 1) се завршава изградњом кружне раскрснице са 
улицом Воје Богдановића, односно са државним путем бр.34 на приближној 
стационажи (према старом референтном систему) од км 124+121. Растојање између 
планиране улице НОВА 3 и улице Воје Богдановића износи око 925м. 
Планирана раскрсница са кружним током саобраћајнице НОВА 1 и улице Воје 
Богдановића (државног пута бр.34) има следеће елементе ситуационог плана: 

 Раскрсница са кружним током је трокрака 
 Сви прилазни правци имају по једну уливну и једну изливну саобраћајну траку 

ширине по 3,5м 
 Углови пресецања прикључних праваца раскрснице са кружним током износе 

900 
 Пречник уписане кружнице износи D=36м 
 Ширина коловоза кружног тока износи 7м 
 Полупречник кружног подеоника износи R=11м 
 Уливни и изливни полупречници имају минималну вредност r=14м 
 У зони раскрснице, као и на прилазним правцима, планирана је изградња 

тротоара минималне ширине 1,5м. 
 
Укупна дужина планиране саобраћајнице НОВА 1, између две кружне раскрснице са 
државним путем, износи 1786м.  
 
Дозвољена је фазна изградња по деоницама саобраћајне инфраструктуре. Није 
дозвољена фазна изградња по функционалним елементима саобраћајне 
инфраструктуре (одвојено коловоз, одвојено тротоар и сл.). 
Није дозвољено паркирање возила уз коловоз у оквиру регулације саобраћајнице 
НОВА 1, Бошка Вребалова и Воје Боградновића; 
Паркирање возила дозвољено је у оквиру регулације саобраћајница НОВА 2 и НОВА 3; 
 
Планирано саобраћајно решење приказано је на графичком прилозима - Планирана 
намена површина са саобраћајним решењем; План саобраћаја, нивелације и 
регулације (планиране саобраћајне површине у обухвату плана, координате темена и 
осовина саобраћајница, а осовине саобраћајница и раскрсница дефинисане су 
аналитичким елементима), План парцелације јавних намена са елементима за 
спровођење (у ком је регулациона линија дефинисана аналитичко геодетским 
елементима). 

 
Туристичка капија  

 
Планом су, без посебних ограничења, дати основни услови са положајем и мерама 
потребним за позиционирање и изградњу  туристичке капије за Сребрно језеро. 
 



Општа правила за уличну мрежу  
 
Сви путеви (саобраћајнице) утврђени овим Планом су јавни путеви и морају се 
пројектовати по прописима за јавне путеве и уз примену одговарајућих стандарда на 
основу Закона о јавним путевима и правилника који регулишу ову област.  
Процедуре израде и усвајања пројеката, као и само грађење саобраћајне 
инфраструктуре, мора се спроводити у свему према важећој законској регулативи. 
Процедуре и активности на пројектовању и грађењу саобраћајне инфраструктуре и   
инсталација техничке инфраструктуре морају се обједињавати. 
Кроз израду техничке документације саобраћајница дозвољене су мање 
трансформације попречних профила у оквиру планом предвиђене регулације 
саобраћајница. Регулациона ширина саобраћајнице НОВА 1 омогућава, у складу са 
развојем индустријске зоне и повећања саобраћајног оптерећења, изградњу  
сервисних саобраћајница. Дозвољена је и градња додатних инсталација под условом 
да се не угрози функционисање инфраструктурних система предвиђених овим планом. 
За све овакве промене неопходно је прибавити сагласност свих надлежних Јавних 
комуналних предузећа и институција чије се инсталације налазе у профилу 
саобраћајница.  
 
Основна правила за изградњу и реконструкцију саобраћајне инфраструктуре: 
 регулациона линија и осовина саобраћајнице јавног пута су основни елементи за 
утврђивање саобраћајне мреже; 

 регулациона линија и осовина нових саобраћајница утврђују се у односу на 
постојећу регулацију и парцелацију, постојеће трасе саобраћајница и 
функционалност саобраћајне мреже; 

 растојање између регулационих линија (ширина појаса регулације) утврђује се у 
зависности од функције и ранга саобраћајнице, односно инфраструктуре, као 
хоризонтална, надземна и подземна регулација 

 регулациона линија се обележава аналитичко геодетски за све планиране 
саобраћајнице на територији плана или се поклапа са границом катастарске 
парцеле; 

 најмања ширина коловоза за двосмерно кретање возила износи 5,5m (за приступне 
улице са изузетно малим саобраћајним оптерећењем), односно 6m за остале 
саобраћајнице, док најмања ширина коловоза за једносмерно кретање возила 
износи 3,5m;  

 нивелација саобраћајница и других јавних површина одређује се прорачуном 
падова и попречних и подужних профила појаса регулације; 

 саобраћајнице изводити са савременим коловозним застором и оивичити их 
ивичњацима; 

 Раскрснице, кружне или класичне површинске са пресецањем саобраћајних токова, 
пројектовати у складу са прописима који важе за ову врсту саобраћајних површина; 

 Обезбедити троугао прегледности у зони раскрсница; 
 Ограде, дрвеће и засаде поред јавних путева подизати тако да не ометају 
прегледност јавног пута и не угрожавају безбедност одвијања саобраћаја;  

 у профилу улице, поред саобраћајне функције, обезбедити простор за пролазак 
инфраструктурне мреже; 

 пешачке површине (стазе и тротоари), уколико то просторне могућности 
дозвољавају,  физички издвојити у посебне површине заштићене од моторног 
саобраћаја; 

 ширина тротоара за кретање пешака је мин. 1,5m;  
 за лица са инвалидитетом, на пешачким прелазима, предвидети изградњу рампе 
нагиба 1:20 (изузетно 1:12) минималне ширине 1,80m;  

 попречне профиле и коловозне конструкције свих улица димензионисати према 
меродавном саобраћајном оптерећењу; 



 Коловоз планираних саобраћајница (у складу са рангом и функцијом) 
димензионисати тако да буде оспособљен да поднесе осовинско оптерећење од 
најмање 11,5 тона по осовини. Коловозни застор треба да је у функцији 
саобраћајнице, подужних и попречних нагиба, као и начина одводњавања застора. 

 одводњавање саобраћајница решавати гравитационим отицањем површинских 
вода у систему затворене кишне канализације; 

 Минимална ширина тротоара за кретање пешака је 1,5 m (два пешачка модула), а 
за кретање и инвалида са помагалима 3,0 m; 

 Бициклистичке трасе се могу водити заједно са моторним саобраћајем, заједно са 
пешацима и издвојено од другог саобраћаја; 

 
Однос путне и комуналне инфраструктуре 

 
У регулацији нове саобраћајнице могу се постављати планиране паралелно вођене 
трасе осталих инфраструктурних система, објеката и постројења, као и изградња 
функционалних и пратећих садржаја, објеката, постројења и уређаја у функцији 
инфраструктурног система, а на минималном међусобном растојању на основу закона 
и прописа донетих на основу закона, под условима и на начин који утврди надлежно 
јавно предузеће, односно управљач јавног инфраструктурног система.  
Приликом постављања надземних инсталација, стубове постављати на растојању које 
не може бити мање од висине стуба, мерено од спољне ивице земљишног појаса пута, 
као и да се обезбеди сигурносна висина од 7,00м од највише коте коловоза до 
ланчанице, при најнеповољнијим температурним условима. 
 
Општи услови за укрштање инсталација са планираним саобраћајницама: 

 Укрштање са путем предвидети искључиво механичким подбушивањем 
испод трупа пута, управно на пут, у прописаној заштитној цеви: 

 Заштитна цев мора бити пројектована на целој дужини између крајњих 
тачака попречног профила пута (изузетно спољна ивица реконструисаног 
коловоза), увећана за по 3,0м са сваке стране; 

 Минимална дубина инсталација и заштитних цеви од најниже коте коловоза 
до горње коте заштитне цеви износи 1,35м; 

 Минимална дубина инсталација и заштитних цеви испод путног канала за 
одводњавање (постојећег или планираног)од коте дна канала до коте 
заштитне цеви износи 1,00м. 

 
Услови за паралелно вођење инсталација са путем: 

 Подземне инсталације постављати на растојању минимално 3,00м од крајње 
тачке попречног профила пута, изузетно ивице реконструисаног коловоза 
уколико се тиме не ремети режим одводњавања коловоза; 

 На местима где није могуће поставити инсталације на растојању од мин 3,00м, 
мора се испројектовати и извести адекватна заштита трупа предметног пута; 

 Вођење предметних инсталација није дозвољено по банкини, по косинама усека 
или насипа, кроз јаркове и кроз локације које могу бити иницијалне за отварање 
клизишта. 

 
Правила уређења и грађења за хидротехничку инфраструктуру 
 

Услови за пројектовање и изградњу водовода 
 
У регулацији новопројектоване саобраћајнице поставити нове дистрибутивне 
цевоводе, у тротоаре, а евентуално у зелене површине и изузетно и ван регулације 
Хоризонтално растојање између водоводних цеви и објеката од дрвореда и других 
затечених објеката не сме бити мање од    1 m. 



Минимална дубина укопавања цеви водовода и канализације је 0,8 m од врха цеви до 
коте терена, а падови према техничким прописима у зависности од пречника цеви. 
Минимално растојање ивице цеви до темеља објекта је 1 m. 
Минимални пречник уличне водоводне цеви је Ø 100 mm (због противпожарне заштите 
објеката). Водоводну мрежу градити у прстенастом систему, где год је то могуће. 
Прикључке објеката извести преко водомерних шахтова постављених непосредно са 
унутрашње стране регулационих линија или са унутрашње стране спољних зидова 
објеката 
 

Однос према другим инсталацијама 
 
Потребно минимално одстојање комуналне инсталације - удаљеност водовода од 
канализације 1,5-2,0м. 
Растојање водоводних цеви од осталих инсталација (електро и телефонски каблови) 
при укрштању не сме бити мање од 0,5 m. 
Тежити да водоводне цеви буду изнад канализационих, а испод електричних каблова 
при укрштању. 
Пролаз водоводних цеви кроз шахтове и друге објекте фекалне канализације није 
дозвољен. 
Појас заштите око главних цевовода водовода износи најмање по 2,5 m од спољне 
ивице цеви. У појасу заштите није дозвољена изградња објеката, ни вршење радњи 
које могу загадити воду или угрозити стабилност цевовода.  
Забрањено је извођење физичке везе градске  водоводне мреже са мрежама другог 
изворишта (хидрофори, бунари, пумпе). 
 

Услови за пројектовање и изградњу  канализације 
 
Кроз нову саобраћајницу, по правилу по осовини, поставити канале фекалне 
канализације, минималног пречника 200mm, у прописном паду. На свим преломима 
траса и нивелета канала, као и на прописаном растојању код правих деоница, 
поставити ревизионе силазе 
Минимална дубина укопавања мерена од темена цеви износи 0,8 m. 
Хоризонтално растојање између канализационих цеви и објеката од дрвореда и других 
затечених објеката не сме бити мање од    1 m. 
Постављање подземних инсталација канализације у зеленим површинама вршити на 
растојању од минимално 1,0 m од постојећег засада. 
Код пројектовања и изградње, обавезно је поштовање и примена свих важећих 
техничких прописа и норматива из ове области. 
Појединачке прикључке корисника везивати за јавну канализацију преко граничних 
шахтова постављених непосредно иза регулационих линија објеката, а у њима 
обавезно извести одговарајућу каскаду 
 

Однос према другим инсталацијама 
 
Потребно минимално одстојање комуналне инсталације - удаљеност канализације од 
водовода 1,5-2,0м. 
 
Правила уређења и грађења за електроенергетску инфраструктуру 
 

Услови за пројектовање и изградњу електроенергетске мреже 
 
На простору обухваћеним планом детаљне регулације нове саобраћајнице између 
улица Бошка Вребалова и Воје Богдановића не постоје изграђени енергетски 
капацитети.  У улици Бошка Вребалова постоји раније изграђен електроенергетски 
објект (дистрибутивна трафостаница „МОДА“), као и део нисконапонске дистибутивне 



мреже. На другом крају нове обилазнице ка улици Воје Богдановића, постоје изграђени 
енергетски капацитети представљени у облику нисконапонске дистрибутивне мреже. 
У зони нове обилазнице очекује се потреба за напајањем нових потрошача 
електричном енергијом као што су расвета саобраћајница и  јавних објеката. Део 
коридора саобраћајнице је искоришћен за енергетске објекте и водове, који би 
напајали комерцијалне и пословне објекте и друге садржаје, не само у зони нове 
обилазнице него и ван ње. Предвиђено је  постављање расвете на кружним 
раскрсницама.  
Коридор кабловских водова обухвата простор ширине не веће од 1m, у ком би били 
постављени eлектроенергетски кабловски водови.  Повезивање дистрибутивних 
трафостаница предвиђено је сувим кабловским водовима. Капацитети постојећих 
енергетских објеката биће дефинисани електроенергетским потребама будућих 
потрошача. 
Кабловски водови који служе за напајање трансформаторских станица у мрежи, полажу 
се у рову дубине 0.8 m са једне стране нове саобраћајнице и прате линију зграда на 
одстојању 0.5m од регулационе линије. У случају ограничења простора кабел се 
полаже у пешачки тротоар који је подељен на зоне полагања енергетских каблова.  
Укрштање кабловског вода са путем врши се тако што се кабл полаже у бетонски 
канал, односно у бетонску или пластичну цев увучену у хоризонтално избушен отвор, 
тако да је могућа замена кабла без раскопавањапута. 
Светиљке јавне расвете, стубови и канделабери , постављају се уз регулациону линију 
или 30 см од ивичњака, а није дозвољено њихово постављање изнад других 
подземних инсталација и средином тротоара. 
 

Однос према другим инсталацијама 
 
Пролаз електроенергетске мреже и водова кроз шахтове и друге хидротехничке 
објекте није дозвољен.  
Потребно минимално одстојање комуналне инсталације  - удаљеност енергетских 
каблова од водовода 1,0м.  
Потребно минимално одстојање комуналне инсталације - удаљеност енергетских 
каблова од канализације 1,0 м.  
Потребно минимално одстојање комуналне инсталације - удаљеност стуба уличног 
осветљења од водовода 1,5м.   
Потребно минимално одстојање комуналне инсталације - удаљеност стуба уличног 
осветљења од канализације 1,5м. 
 

Услови за пројектовање и изградњу гасоводне мреже 
 
Трасе дистрибутивних гасовода постављају се у регулационом профилу планиране 
саобраћајнице и то само са једне стране улице по принципу затворених гасних 
прстенова. У тротоарима сви гасоводи се подземно постављају са минималним 
надслојем од 80 cm изнад горње коте цеви до нивелете тротоара или нивелете 
зелених појасева. Међусобни положај гасовода и других инсталација код паралелног 
провођења је минимално нето растојање 40 cm, а код укрштања је 20 cm. Од дрвореда 
гасовод се може поставити на минималном растојању од 150 cm. У изузетним 
случајевима гасоводи се могу полагати и у коловозу саобраћајница, уз обавезну 
примену посебних заштитних мера. 
Код израде техничке документације дистрибутивне гасоводне мреже у свему се 
придржавати Правилника о техничким нормативима за пројектовање и полагање 
дистрибутивног гасовода од полиетиленских цеви за радни притисак до 4 бара (Сл. 
лист СРЈ, бр. 20/92), Правилника о техничким нормативима за кућни гасни прикључак 
за радни притисак до 4 бара (Сл. лист СРЈ, бр. 20/92), Правилника за пројектовање и 
изградњу унутрашњих гасних инсталација  (Сл. лист СРЈ, бр. 20/92) и Правилника о 



техничким нормативима за пројектовање, грађење, погон и одржавање гасних 
котларница (Сл. лист СФРЈ, бр. 10/90, измене и допуне бр. 52/90). 
 

Однос према другим инсталацијама 
 
Потребно минимално одстојање комуналне инсталације  - удаљеност гасовода ниског 
и средњег притиска од водовода 1,5м.  
Потребно минимално одстојање комуналне инсталације  -  удаљеност гасовода ниског 
и средњег притиска од канализације 1,5м. 
 
Правила уређења и грађења за телекомуникациону инфраструктуру 
 

Услови за пројектовање и изградњу телекомуникационe мрежe 
 
Не постоји никакав телекомуникациони објекат у зони нове обилазнице. За вођење 
приводних оптичких каблова до појединачних корисника у окружењу предвидети 
коридоре најмање ширине 2,0m, по којима ће се по потреби будућих корисника 
полагати подземни оптички каблови или градити канализација са кабловима.  Oптички 
кабл се поставља у заштитне ПЕ цеви. Уколико коридор пресеца нека од планираних 
саобраћајница, приликом изградње саобраћајница потребно је поставити PVC или PE 
цеви пречника Ø40mm, за смештај оптичких каблова. 
Приликом полагања телекомуникационих каблова испод планиране саобраћајнице, 
потребно је исте заштити у PVC цевима. 
 

Однос према другим инсталацијама 
 
Пролаз телекомуникационе мреже и водова кроз шахтове и друге хидротехничке 
објекте није дозвољен.  
Потребно минимално одстојање комуналне инсталације - удаљеност 
телекомуникационих и сигналних каблова од водовода 1,0м.  
Потребно минимално одстојање комуналне инсталације - удаљеност 
телекомуникационих и сигналних каблова од канализације 1,0м. 
 
Услови за прикључење објеката на мрежу комуналне инфраструктуре 
 
Није планирана изградња објеката за које је потребно да се обезебеђују услови за 
прикључење и прикључење на комуналну инфраструктуру. 
 
 
Биланси површина 
 
Рекапитулација површина Планa детаљне регулације нове саобраћајнице између 
улица Бошка Вребалова (Пожаревачки пут) и Воје Богдановића: 
намена површина у m²
саобраћајне површине 44.437,34 m²
(зелене површине у оквиру саобраћајних површина) (760,26 m²)
укупан обухват плана 44.437,34 m²



 
Графички део  
 
 
Постојеће стање: 
 

лист 1:  Подлога за израду плана са границом обухвата плана 
 
лист 2: Постојећа намена површина  

 
Планска решења: 
 

лист 3: Планирана намена површина  
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