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На осно ву чла на 35. став 2. За ко на о пла ни ра њу и из град њи 

(„Слу жбе ни гла сник РС”, бр. 72/09, 81/09 – ис прав ка, 64/10 – УС, 
24/11, 121/12, 42/13 – УС, 50/13 – УС, 98/13 – УС, 132/14 и 145/14) 
и чла на 42. став 1. За ко на о Вла ди („Слу жбе ни гла сник РС”, бр. 
55/05, 71/05 – ис прав ка, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – УС, 72/12, 
7/14 – УС и 44/14),

Вла да до но си

У Р Е Д  БУ

о утвр ђи ва њу Про стор ног пла на под руч ја по себ не  
на ме не ин фра струк тур ног ко ри до ра ауто-пу та Е-80,  

де о ни ца Ниш–Мер да ре 

Члан 1.
Утвр ђу је се Про стор ни план под руч ја по себ не на ме не ин-

фра струк тур ног ко ри до ра ауто-пу та Е-80, де о ни ца Ниш–Мер да ре 
(у да љем тек сту: Про стор ни план), ко ји је од штам пан уз ову уред-
бу и чи ни њен са став ни део.

Члан 2.
Про стор ним пла ном утвр ђу ју се осно ве ор га ни за ци је, ко ри-

шће ња, уре ђе ња и за шти те под руч ја по себ не на ме не ин фра струк-
тур ног ко ри до ра на де ло ви ма те ри то ри је оп шти на Ме ро ши на, 
Про ку пље и Кур шу мли ја.

Члан 3.
Про стор ни план се са сто ји из тек сту ал ног делa и гра фич ких 

при ка за. 
Тек сту ал ни део Про стор ног пла на об ја вљу је се у „Слу жбе-

ном гла сни ку Ре пу бли ке Ср би је”. 
Гра фич ки при ка зи (ре фе рал не кар те): Ре фе рал на кар та број 

1 – „По себ на на ме на про сто ра”, Ре фе рал на кар та број 2 – „Ин-
фра струк тур ни си сте ми и за шти та жи вот не сре ди не, при род них и 
кул тур них до ба ра” и Ре фе рал на кар та број 3 – „Пла ни ра ни са др-
жа ји ауто-пу та са спро во ђе њем Про стор ног пла на”, из ра ђе не су у 
раз ме ри 1:50.000, а Те мат ска кар та број 1 – „Де таљ на ре гу ла ци ја 
са еле мен ти ма спро во ђе ња” (ли сто ви 1–10) и Те мат ска кар та број 
2 – „Ка рак те ри стич ни про фи ли ауто-пу та” (ли сто ви 1–3), из ра ђе не 
су у раз ме ри 1:2.500.

Гра фич ке при ка зе из ста ва 3. овог чла на, из ра ђе не у осам 
при ме ра ка, сво јим пот пи сом ове ра ва овла шће но ли це ор га на над-
ле жног за по сло ве про стор ног пла ни ра ња.

Члан 4.
Уре ђе ње, гра ђе ње, ко ри шће ње и за шти та под руч ја по себ не 

на ме не спро во ди ће се са гла сно ре ше њи ма из Про стор ног пла на. 
Про стор ни пла но ви је ди ни ца ло кал не са мо у пра ве, ур ба ни-

стич ки пла но ви и ур ба ни стич ко тех нич ки до ку мен ти, ускла ди ће 
се са од ред ба ма ове уред бе на на чин утвр ђен Про стор ним пла ном.

Про стор ни пла но ви је ди ни ца ло кал не са мо у пра ве, ур ба ни-
стич ки пла но ви и ур ба ни стич ко тех нич ки до ку мен ти, до не ти до 
да на сту па ња на сна гу ове уред бе, при ме њу ју се у де ло ви ма ко ји 
ни су у су прот но сти са овом уред бом.

Члан 5.
Гра фич ки при ка зи из чла на 3. став 3. ове уред бе, чу ва ју се 

трај но у Вла ди (је дан ком плет), Ми ни стар ству гра ђе ви нар ства, 
са о бра ћа ја и ин фра струк ту ре (два ком пле та), оп шти ни Ме ро ши-
на (је дан ком плет), оп шти ни Про ку пље (је дан ком плет), оп шти ни 
Кур шу мли ја (је дан ком плет) и Јав ном пред у зе ћу „Пу те ви Ср би је” 
Бе о град (два ком пле та).

Члан 6.
Ана ли тич ко-до ку мен та ци о на осно ва план ског до ку мен та из-

ра ђу је се у два при мер ка и трај но се чу ва у ми ни стар ству над ле-
жном за по сло ве про стор ног пла ни ра ња.

Члан 7.
Про стор ни план је до сту пан за ин те ре со ва ним ли ци ма, у 

елек трон ском об ли ку, пре ко Цен трал ног ре ги стра план ских до ку-
ме на та, ко ји во ди ор ган над ле жан за по сло ве др жав ног пре ме ра и 
ка та стра.

Члан 8.
Да ном сту па ња на сна гу ове уред бе пре ста је да ва жи Уред ба 

о утвр ђи ва њу Про стор ног пла на под руч ја ин фра струк тур ног ко ри-
до ра Ниш – гра ни ца Ре пу бли ке Ма ке до ни је („Слу жбе ни гла сник 
РС”, бр. 77/02 и 127/14), у де лу ко ји се од но си на по вр ши не пла ни-
ра не за ре кон струк ци ју по сто је ће пе тље „Ме ро ши на” на ко ри до ру 
ауто-пу та Е-75.

Да ном сту па ња на сна гу ове уред бе пре ста је да ва жи Уред ба 
о утвр ђи ва њу Про стор ног пла на под руч ја по себ не на ме не Ра дан 
пла ни не („Слу жбе ни гла сник РС”, број 110/14), у де лу ко ји се од-
но си на пла ни ра ње ко ри до ра ауто-пу та Е-80. 

Члан 9.
Ова уред ба сту па на сна гу осмог да на од да на об ја вљи ва ња у 

„Слу жбе ном гла сни ку Ре пу бли ке Ср би је”.

05 број 110-9850/2017-1
У Бе о гра ду, 12. ок то бра 2017. го ди не

Вла да
Пред сед ник,

Ана Бр на бић, с.р.

ПРО СТОР НИ ПЛАН 

ПОД РУЧ ЈА ПО СЕБ НЕ НА МЕ НЕ ИН ФРА СТРУК ТУР НОГ 
КО РИ ДО РА АУТО-ПУ ТА Е-80, ДЕ О НИ ЦА НИШ–МЕР ДА РЕ

УВОД НЕ НА ПО МЕ НЕ

Про стор ни план под руч ја по себ не на ме не ин фра струк тур ног 
ко ри до ра ауто-пу та Е-80, де о ни ца Ниш–Мер да ре (у да љем тек сту: 
Про стор ни план), ура ђен је пре ма Од лу ци о из ра ди Про стор ног 
пла на под руч ја по себ не на ме не ин фра струк тур ног ко ри до ра ауто-
пу та Е-80, де о ни ца Ниш–Мер да ре („Слу жбе ни гла сник РС”, број 
7/16). Са др жај и основ на ре ше ња Про стор ног пла на ускла ђе ни су 
са од ред ба ма За ко на о пла ни ра њу и из град њи („Слу жбе ни гла сник 
РС”, бр. 72/09, 81/09 – ис прав ка, 64/10 – УС, 24/11, 121/12, 42/13 
– УС, 50/13 – УС, 98/13 – УС, 132/14 и 145/14), За ко на о Про стор-
ном пла ну Ре пу бли ке Ср би је од 2010. до 2020. го ди не („Слу жбе ни 
гла сник РС”, број 88/10, у да љем тек сту: За кон о ППРС) и Пра вил-
ни ка о са др жи ни, на чи ну и по ступ ку из ра де до ку ме на та про стор-
ног и ур ба ни стич ког пла ни ра ња („Слу жбе ни гла сник РС”, број 
64/15), као и са дру гим про пи си ма.

Упо ре до са из ра дом Про стор ног пла на ура ђен је Из ве штај о 
стра те шкој про це ни ути ца ја Про стор ног пла на на жи вот ну сре ди-
ну пре ма Од лу ци о из ра ди стра те шке про це не ути ца ја Про стор ног 
пла на под руч ја по себ не на ме не ин фра струк тур ног ко ри до ра ауто-
пу та Е-80, де о ни ца Ниш–Мер да ре, на жи вот ну сре ди ну („Слу жбе-
ни гла сник РС”, број 108/15).

Сред ства за из ра ду Про стор ног пла на обез бе ди ло је ЈП „Пу-
те ви Ср би је”. Но си лац из ра де Про стор ног пла на је ми ни стар ство 
над ле жно за по сло ве про стор ног пла ни ра ња, у скла ду са чла ном 
47. став 1. За ко на о пла ни ра њу и из град њи.

Струч ни об ра ђи ва чи Про стор ног пла на су Ин сти тут за ар хи-
тек ту ру и ур ба ни зам Ср би је, ЈП За вод за ур ба ни зам Ниш и Ин сти-
тут за пу те ве а.д. Бе о град.

Про стор ни план је ура ђен у скла ду са Ге не рал ним про јек том 
и Прет ход ном сту ди јом оправ да но сти за из град њу ауто-пу та Е-80 
(SE E TO ру та 7), де о ни ца Ниш–Мер да ре. Про стор ни план је ра ђен 
упо ре до са из ра дом еле ме на та Идеј ног про јек та ауто-пу та Е-80, 
де о ни ца Ниш–Мер да ре. Про стор ни план са др жи тек сту ал ни и 
гра фич ки део. Тек сту ал ни део Про стор ног пла на са др жи: по ла зне 
осно ве; прин ци пе, ци ље ве и кон цеп ци ју из град ње си сте ма; план-
ска ре ше ња; пра ви ла уре ђе ња и пра ви ла гра ђе ња; им пле мен та ци ју. 

ВЛ А Д А
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Гра фич ки део Про стор ног пла на са др жи: Ре фе рал ну кар ту број 
1 – „По себ на на ме на про сто ра”, Ре фе рал ну кар ту број 2 – „Ин-
фра струк тур ни си сте ми и за шти та жи вот не сре ди не, при род них и 
кул тур них до ба ра”, Ре фе рал ну кар ту број 3 – „Пла ни ра ни са др жа-
ји ауто-пу та са спро во ђе њем Про стор ног пла на”, Те мат ску кар ту 
број 1 – „Де таљ на ре гу ла ци ја са еле мен ти ма спро во ђе ња” (ли сто-
ви 1–10) и Те мат ску кар ту број 2 –  „Ка рак те ри стич ни про фи ли 
ауто пу та” (ли сто ви 1–3). Ана ли тич ко-до ку мен та ци о на осно ва 
Про стор ног пла на са др жи: из во де из Про стор ног пла на Ре пу бли-
ке Ср би је и дру гих ре ле вант них раз вој них до ку ме на та; про грам 
опре ма ња и уре ђе ња ко ри до ра ауто-пу та; ана ли зе и ди јаг но зе ста-
ња; прог но зе; план ске ис ка зе као и обра зло же ња план ских ре ше-
ња; по дат ке, усло ве и дру га до ку мен та из про це ду ре при пре ма ња, 
са од го ва ра ју ћим гра фич ким при ка зи ма, као и дру гу до ку мен та ци-
ју на ко јој је за сно ван Про стор ни план.

Струч ну кон тро лу На цр та Про стор ног пла на у скла ду са чла-
ном 49. став 1. За ко на о пла ни ра њу и из град њи оба ви ла је Ко ми си-
ја за струч ну кон тро лу Ми ни стар ства гра ђе ви нар ства, са о бра ћа ја 
и ин фра струк ту ре (у да љем тек сту: Ко ми си ја), 23. ја ну а ра 2017. 
го ди не, ко ја је са чи ни ла Из ве штај о оба вље ној струч ној кон тро ли 
Про стор ног пла на број 350-01-01461/2015-11 од 31. ја ну а ра 2017. 
го ди не.

На црт Про стор ног пла на је био из ло жен на јав ни увид у је ди-
ни ца ма ло кал не са мо у пра ве Ме ро ши на, Про ку пље и Кур шу мли ја 
од 1. мар та 2017. до 30. мар та 2017. го ди не. Јав на пре зен та ци ја На-
цр та Про стор ног пла на одр жа на је 10. мар та 2017. го ди не у Про-
ку пљу. Јав на сед ни ца Ко ми си је одр жа на је 10. апри ла 2017. го ди не 
у Про ку пљу. Ко ми си ја је са чи ни ла Из ве штај о оба вље ном јав ном 
уви ду у На црт Про стор ног пла на и Из ве штај о стра те шкој про це-
ни ути ца ја Про стор ног пла на на жи вот ну сре ди ну број  350-01-
01461/2015-11 од 28. апри ла 2017. го ди не.

1. ПО ЛА ЗНЕ ОСНО ВЕ

1.1. ОБ У ХВАТ И ОПИС ГРА НИ ЦА ПОД РУЧ ЈА ПРО СТОР НОГ 
ПЛА НА

Гра ни ца Про стор ног пла на од ре ђе на је на осно ву ко ри до ра 
ауто-пу та Е-80, де о ни ца Ниш–Мер да ре, укуп не ду жи не око 77 km. 
На Сек то ру 1 ко ри до ра ауто-пу та (km 0+000 – km 39+419) гра ни-
цу Про стор ног пла на чи ни ко ри дор ауто-пу та ши ри не 700 m (по 
350 m од осе ко ри до ра ауто-пу та), ко ји об у хва та по јас ауто-пу та, 
за штит ни по јас и по јас кон тро ли са не из град ње (из у зев у гра ђе вин-
ском под руч ју Про ку пља где је гра ни ца Про стор ног пла на од ре ђе-
на гра ни цом за штит ног по ја са ши ри не око 220 m). На Сек то ру 2 
ко ри до ра ауто-пу та (km 39+419 – km 77+000) гра ни ца Про стор ног 
пла на је од ре ђе на гра ни ца ма ка та стар ских оп шти на кроз ко је про-
ла зи ко ри дор ауто-пу та. 

Про стор ним пла ном об у хва ће ни су по сто је ћи и пла ни ра ни 
ко ри до ри дру гих ма ги страл них ин фра струк тур них си сте ма са тра-
сом и за штит ним по ја си ма (не по сред ним и ши рим) ко ји су у об у-
хва ту план ског под руч ја.  

Та бе ла 1. Об у хват под руч ја Про стор ног пла на

Је ди ни ца ло кал не 
са мо у пра ве (ЈЛС)

По вр ши на об у хва ће-
ног де ла те ри то ри је 

ЈЛС, km²
%

Ду жи на де о ни ца  
пла ни ра ног ауто-пу та 

на те ри то ри ји ЈЛС, 
km

Оп шти на Ме ро ши на 11,15 5,2 15,75
Оп шти на Про ку пље 20,73 9,7 23,14
Оп шти на Кур шу мли ја 182,05 85,1 38,03

Укуп но 213,92 100,0 76,92

Гра ни ца Про стор ног на ла зи се на де ло ви ма те ри то ри ја оп-
шти на Ме ро ши на, Про ку пље и Кур шу мли ја, и то у сле де ћим ка та-
стар ским оп шти на ма: 

– на те ри то ри ји оп шти не Ме ро ши на – ка та стар ске оп шти не 
(9): Ме ро ши на, Ле па ја, Југ Бог да но вац, Гра ди ште, Брест, Ба ли че-
вац, Ба лај нац, Ар ба на сце, Алек сан дро во; 

– на те ри то ри ји оп шти не Про ку пље – ка та стар ске оп шти не 
(23): Ви ча, Про ку пље – град, Про ку пље, Пре ка дин, По то чић, По-
ја те, Плоч ник, Но ва Бо жур на, Ма ла Пла на, Кон џељ, Гу бе тин, Го-
ји но вац, До ња То по ни ца, До ња Стра жа ва, До ња Ко њу ша, Бре сни-
чић, Бе ла Во да, Ба це, Ћу ко вац, Ђу ро вац, Ту ла ре, Дре но вац, Но во 
Се ло; 

– на те ри то ри ји оп шти не Кур шу мли ја – ка та стар ске оп шти-
не (20): Ру да ре, Рав ни Шорт, Љу ша, Пе пе ље вац, Мер да ре, Ма ла 
Ко са ни ца, Кур шу мли ја, Ку пи но во, Крч ма ре, Ка страт, Гра бов ни ца, 
До ње То ча не, Де гр мен, Де ши шка, Бар ло во, Ви со ка, Мач ко вац, Бо-
гу је вац, Ра ча, Но во Се ло.

Гра ни ца под руч ја Про стор ног пла на де фи ни са на је ка рак те-
ри стич ним тач ка ма, ко ор ди на та ма1 (ред ни број тач ке, Х ко ор ди на-
та, Y ко ор ди на та од 1 до 240), у де лу ко ји пра ти осу ко ри до ра пла-
ни ра ног ауто-пу та кроз оп шти не Про ку пље и Ме ро ши на (Сек тор 
1, де таљ на ре гу ла ци ја) и гра ни ца ма це лих ка та стар ских оп шти на 
кроз оп шти ну Кур шу мли ја (Сек тор 2), а при ка за на је гра фич ки и 
опи сно (ре фе рал не кар те и Та бе ла 1.). 

Гра ни ца Про стор ног пла на по ла зи из тач ке 1. x-7530557, 
y-4785149 ко ја се на ла зи на спољ ној гра ни ци оп шти не Кур шу мли-
ја и Про ку пље у КО Ба це и на ста вља у прав цу ис то ка пре ма тач-
ки 2. 7530722, 4785237; 3. 7531149, 4785495; 4. 7531450, 4785892; 
5. 7531733, 4786304; 6. 7532078, 4786664; 7. 7532495, 4786940; 8. 
7532934, 4787178; 9. 7533374, 4787416; 10. 7533814, 4787653; 11. 
7534254, 4787891; 12. 7534694, 4788129; 13. 7535134, 4788367; 14. 
7535582, 4788588; 15. 7535872, 4788692; 16. 7535792, 4788762; 17. 
7535723, 4788887; 18. 7535936, 4788860; 19. 7535950, 4788846; 20. 
7535995, 4788840; 21. 7536156, 4788826; 22. 7536655, 4788824; 23. 
7537155, 4788820; 24. 7537655, 4788806; 26. 7538653, 4788754; 27. 
7539128, 4788602; 28. 7539564, 4788358; 29. 7540053, 4788300; 30. 
7540547, 4788377; 31. 7540773, 4788394; 32. 7540752, 4788345; 33. 
7540734, 4788330; 34. 7540711, 4788223; 35. 7540777, 4788212; 36. 
7541036, 4788172; 37. 7541266, 4788129; 38. 7541754, 4788021; 39. 
7542245, 4787927; 40. 7542744, 4787898; 41. 7543239, 4787845; 42. 
7543737, 4787796; 43. 7544235, 4787767; 44. 7544548, 4787713; 45. 
7544703, 4787744; 46. 7544910, 4787631; 47. 7545106, 4787588; 48. 
7545239, 4787538; 49. 7545265, 4787510; 50. 7545661, 4787484; 51. 
7545692, 4787613; 52. 7545807, 4787676; 53. 7546002, 4787640; 54. 
7546008, 4787602; 55. 7546171, 4787722; 56. 7546062, 4787784; 57. 
7545977, 4787857; 58. 7545927, 4787842; 59. 7546333, 4788048; 60. 
7546718, 4788355; 61. 7546977, 4788783; 62. 7547234, 4789212; 63. 
7547504, 4789632; 64. 7547881, 4789957; 65. 7548349, 4790123; 66. 
7548848, 4790122; 67. 7549342, 4790180; 68. 7549836, 4790250; 69. 
7550306, 4790095; 70. 7550777, 4789977; 71. 7551174, 4790270; 72. 
7551529, 4790622; 73. 7551884, 4790974; 74. 7552239, 4791326; 75. 
7552594, 4791678; 76. 7552949, 4792030; 77. 7553304, 4792382; 78. 
7553668, 4792725; 79. 7554072, 4793019; 80. 7554522, 4793235; 81. 
7555003, 4793367; 82. 7555501, 4793411; 83. 7556001, 4793400; 84. 
7556500, 4793398; 85. 7556987, 4793502; 86. 7557421, 4793747; 87. 
7557790, 4794084; 88. 7558177, 4794400; 89. 7558627, 4794615; 90. 
7559117, 4794709; 91. 7559616, 4794715; 92. 7560116, 4794713; 93. 
7560616, 4794701; 94. 7561112, 4794637; 95. 7561594, 4794508; 96. 
7562057, 4794319; 97. 7562510, 4794108; 98. 7562964, 4793898; 
99. 7563417, 4793687; 100. 7563870, 4793476; 101. 7564344, 
4793321; 102. 7564841, 4793329; 103. 7565322, 4793464; 104. 
7565353, 4793473; 105. 7565335, 4793567; 106. 7565401, 4793594; 
од ове тач ке ме ња пра вац ка ју гу 107. 7565532, 4793655; 108. 
7565631, 4793539; 109. 7565683, 4793402; 110. 7565738, 4793262; 
111. 7565753, 4793063; 112. 7565769, 4792829; све до тач ке 113. 
7565811, 4792693; ка да на ста вља у прав цу за па да, 114. 7565704, 
4792634; 115. 7565623, 4792602. Од тач ке 116. 7565543, 4792797 
на ста вља у истом прав цу ка за па ду 117. 7565350, 4792742; 118. 
7564865, 4792624; 119. 7564366, 4792613; 120. 7563878, 4792716; 
121. 7563419, 4792914; 122. 7562966, 4793125; 123. 7562512, 
4793336; 124. 7562059, 4793547; 125. 7561605, 4793756; 126. 
7561131, 4793915; 127. 7560639, 4793998; 128. 7560139, 4794013; 
129. 7559639, 4794015; 130. 7559139, 4794008; 131. 7558662, 
4793873; 132. 7558266, 4793571; 133. 7557898, 4793232; 134. 
7557481, 4792957; 135. 7557016, 4792777; 136. 7556523, 4792698; 
137. 7556023, 4792698; 138. 7555524, 4792711; 139. 7555028, 
4792657; 140. 7554558, 4792488; 141. 7554144, 4792211; 142. 
7553780, 4791868; 143. 7553425, 4791516; 144. 7553070, 4791164; 
145. 7552715, 4790812; 146. 7552360, 4790460; 147. 7552005, 
4790108; 148. 7551650, 4789756; 149. 7551368, 4789501; 150. 
7551352, 4789541; 151. 7551204, 4789457; 152. 7551144, 4789506; 
153. 7551135, 4789641; 154. 7551001, 4789549; 155. 7550666, 
4789486; 156. 7550800, 4789405; 157. 7550959, 4789164; 158. 
7550778, 4789090; 159. 7550452, 4789302; 160. 7550318, 4789561; 
–––––––––––––––
1 Ко ор ди на те су при ка за не у Га ус-Кри ге ро вој про јек ци ји (x, y).
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161. 7549838, 4789787; 162. 7549672, 4789749; 163. 7549621, 4789766; 164. 7549608, 4789743; 165. 7549453, 4789619; 166. 7549363, 
4789657; 167. 7549390, 4789594; 168. 7549249, 4789498; 169. 7549125, 4789592; 170. 7549064, 4789675; 171. 7549045, 4789643; 172. 
7548819, 4789639; 173. 7548383, 4789622; 174. 7548086, 4789495; 175. 7548047, 4789560; 176. 7547991, 4789519; 177. 7548039, 4789463; 
178. 7547897, 4789364; 179. 7547811, 4789218; 180. 7547926, 4789160; 181. 7547802, 4788964; 182. 7547609, 4789008; 183. 7547567, 
4788925; 184. 7547624, 4788855; 185. 7547725, 4788820; 186. 7547746, 4788705; 187. 7547665, 4788569; 188. 7547537, 4788490; 189. 
7547266, 4788432; 190. 7547147, 4788238; 191. 7547124, 4788159; 192. 7547206, 4788050; 193. 7547146, 4787977; 194. 7546941, 4787896; 
195. 7546826, 4787801; 196. 7546745, 4787758; 197. 7546754, 4787743; 198. 7546669, 4787695; 199. 7546636, 4787718; 200. 7546577, 
4787622; 201. 7546420, 4787548; 202. 7546288, 4787479; 203. 7546214, 4787477; 204. 7546078, 4787415; 205. 7546048, 4787256; 206. 
7545915, 4787071; 207. 7545608, 4787010; 208. 7545188, 4787029; 209. 7544923, 4787051; 210. 7544767, 4787161; 211. 7544235, 4787271; 
212. 7543739, 4787330; 213. 7543241, 4787372; 214. 7542743, 4787414; 215. 7542245, 4787461; 216. 7541752, 4787546; 217. 7541265, 
4787660; 218. 7540768, 4787693; 219. 7540273, 4787626; 220. 7539775, 4787593; 221. 7539292, 4787713; 222. 7538855, 4787955; 223. 
7538376, 4788082; 224. 7537876, 4788099; 225. 7537376, 4788114; 226. 7536876, 4788127; 227. 7536378, 4788097; 228. 7535898, 4787961; 
229. 7535449, 4787741; 230. 7535009, 4787504; 231. 7534569, 4787266; 232. 7534129, 4787028; 233. 7533689, 4786790; 234. 7533250, 
4786553; 235. 7532810, 4786314; 236. 7532409, 4786019; 237. 7532109, 4785620; 238. 7531829, 4785206; 239. 7531471, 4784859; све до 
тач ке 240. 7531252, 4784727 где на пу шта оп шти ну Про ку пље и ула зи у оп шти ну Кур шу мли ја. 

Гра ни ца Про стор ног пла на на ста вља ис точ ном гра ни цом ка та стар ске оп шти не До ње То ча не, иду ћи ју жно до ко те 560 m н.в, на ста-
вља да ље до ко те 561 m н.в. (Ог њи но при со је), да ље ис точ но иде до оп штин ске гра ни це, за тим ју жно до изо хип се од 500 m н.в. пра ти 
те рен иду ћи за пад но до ка та стар ске оп шти не Бо гу је вац. Ис точ ном гра ни цом ка та стар ске оп шти не Бо гу је вац, гра ни ца Про стор ног пла на, 
пре ла зи Ашан ски брег и до ла зи до ис точ не гра ни це ка та стар ске оп шти не Гра бов ни ца. На ста вља ју жно, пра те ћи те рен, до ко те од 637 m 
н.в, све до во до то ка Гра бов нич ка ре ка од ко је на ста вља се ве ро-за пад но до гра ни це са ка та стар ском оп шти ном Крч ма ре. Гра ни ца Про стор-
ног пла на, на ста вља ис точ ном гра ни цом ка та стар ске оп шти не Крч ма ре, иду ћи ју жно пре ко ко те од 469 m н.в. до на ред не ко те од 634 m н.в, 
и да ље ју жно, све до гра ни це са ка та стар ским оп шти на ма Ка страт и Ви со ка. Ис точ ном гра ни цом, ка та стар ске оп шти не Ви со ка, гра ни ца 
Про стор ног пла на иде ју жно до ко те од 568 m н.в, да ље пра ти пад те ре на и до ла зи до во до то ка Ка ме нич ка ре ка. Крат ко пра те ћи ток овог 
во до то ка, да ље на ста вља ју жно пре ко Бе ле Сте не и Бан де ре до ла зи до ка та стар ске оп шти не Ру да ре. Ис точ ном гра ни цом ове ка та стар ске 
оп шти не, иде ју жно до ко те од 713 m н.в, да ље пра ти те рен и пре се ца др жав ни пут IIА ре да број 228, на ста вља то ком во до то ка Мо хан ски 
по ток до ка та стар ске оп шти не Де ши шка. Гра ни ца Про стор ног пла на да ље пра ти ис точ ну гра ни цу ка та стар ске оп шти не, иду ћи ју жно све 
до ка та стар ске оп шти не Ра ча. Ис точ ном гра ни цом ка та стар ске оп шти не Ра ча, гра ни ца Про стор ног пла на иду ћи ју жно пре се ца во до ток 
Ду бо ки по ток и пра те ћи те рен до ла зи до ка та стар ске оп шти не Ку пи но во. Да ље, иде ис точ ном гра ни цом по ме ну те ка та стар ске оп шти не, 
пру жа ју ћи се ју жно се че во до ток Бањ ска ре ка, пра ти те рен и до ла зи до ко те од 559 m н.в. На ста вља истим прав цем, пре се ца ло кал ни пут 
и иде до ко те од 682 m н.в. (Зе бич ки вис), за тим ју жно до Со ко ло ви це. Гра ни ца Про стор ног пла на на ста вља се вер но, ју жном гра ни цом 
ка та стар ске оп шти не Ку пи но во, пре се ца ток во до то ка Ку тлов ски по ток, да ље пре ко Го ле чу ка ре до ка та стар ске оп шти не Ма ла Ко са ни ца. 
Ис точ ном гра ни цом ка та стар ске оп шти не Ма ла Ко са ни ца, гра ни ца Про стор ног пла на на ста вља ју жно до ко те од 682 m н.в. (Ста ни на чу-
ка), за тим истим прав цем, гра ни цом, ка та стар ске оп шти не Де гр мен иде до во до то ка Кра вар ски по ток, ода кле пра ти те рен да ље ју жно све 
до то по ни ма Кра вар ска пла ни на, на ста вља ју ћи до ко те од 961 m н.в. Гра ни ца Про стор ног пла на, да ље на ста вља пре ко Меч је сте не, се че 
изо хип су од 800 m н.в, пра ти пад те ре на све до во до то ка Цр кве ни по ток, за тим то ком во до то ка, не по сред но про ла зи по ред Ра шо ви ћа бр да, 
за тим се вер но иде до же ле знич ке пру ге и пре се ца је у бли зи ни ту не ла Пи ка вац и до ла зи до ка та стар ске оп шти не Мер да ре. Ис точ ном гра-
ни цом ка та стар ске оп шти не Мер да ре, гра ни ца Про стор ног пла на, на ста вља ју жно, не по сред но уз же ле знич ку пру гу, одва ја се код кру жног 
ту не ла и иде све до ад ми ни стра тив не ли ни је пре ма Ауто ном ној по кра ји ни Ко со во и Ме то хи ја (у да љем тек сту: АП Ко со во и Ме то хи ја). 
Да ље, на ста вља се вер но пре ко Ми ров ца све до Мер дар ског ту не ла, где га и пре се ца. На кон овог ту не ла, гра ни ца Про стор ног пла на, се че 
и др жав ни пут IБ ре да број 35, на ста вља на се вер до то по ни ма Мај да. Ода тле, се вер ном гра ни цом ка та стар ске оп шти не, гра ни ца Про стор-
ног пла на, иде до ко те од 643 m н.в, пре ко Ма тов ског ви са до на ред не ко те од 760 m н.в. и да ље до ка та стар ске оп шти не Де гре мен. Да ље, 
за пад ном гра ни цом по ме ну те ка та стар ске оп шти не, гра ни ца Про стор ног пла на пра ти те рен и до ла зи до ка та стар ске оп шти не Ма ла Ко са-
ни ца. За пад ном гра ни цом ка та стар ске оп шти не Ма ла Ко са ни ца, гра ни ца Про стор ног пла на иде се вер но до во до то ка Пре ве тич ки по ток, 
пре се ца га, на ста вља истим прав цем, пре ко Бањ ског ви са и ко те од 736 m н.в, да ље иде те ре ном до во до то ка Бањ ски по ток, пре се ца га и 
на ста вља да ље се вер но до ка та стар ске оп шти не Ра ча. За пад ном гра ни цом ка та стар ске оп шти не Ра ча, гра ни ца Про стор ног пла на на ста вља 
пре ма се ве ру, пра ти те рен, пре се ца во до ток Ор ло вач ка ре ка, на ста вља пре ма се ве ру и до ла зи до ка та стар ске оп шти не Рав ни Шорт. Та ко ђе, 
за пад ном гра ни цом ка та стар ске оп шти не Рав ни Шорт, гра ни ца иде ка се ве ру се че изо хип су од 600 m н.в. и во до ток Са став ци, пра ти те рен 
и до ла зи до ка та стар ске оп шти не Љу ша. Кроз ка та стар ску оп шти ну Љу ша, гра ни ца Про стор ног пла на, кре ће ка за па ду, се че те рен и во-
до ток Па ла мар ски по ток, на ста вља се вер но и до ла зи до на се ља Кур шу млиј ска Ба ња. Од на се ља Кур шу млиј ска Ба ња, гра ни ца иде и да ље 
се вер но пра те ћи пра вац др жав ног пу та IIА ре да број 214 све до Ар со ве чу ке, пра ти те рен, до ла зи до Са мо ков ског шан ца, ка та стар ске оп-
шти не Ви со ка, на ста вља да ље изо хип сом од 600 m н.в. до ка та стар ске оп шти не Ка страт. За пад ном гра ни цом ка та стар ске оп шти не Ка страт, 
гра ни ца Про стор ног пла на, иде ка се ве ру, пре се ца изо хип су од 600 m н.в. и два ло кал на пу та до гра ни це ка та стар ске оп шти не/оп шти не 
Кур шу мли ја. Гра ни ца Про стор ног пла на на ста вља за пад но гра ни цом ка та стар ске оп шти не/оп шти не Кур шу мли ја пре ко ко те од 528 m н.в, 
пра ти пад те ре на, пре се ца во до ток Бањ ска ре ка и др жав ни пут IIА ре да број 214, за тим, се вер но иде до ло кал ног пу та и ре ке То пли це где 
их пре се ца, као и др жав ни пут IIА ре да број 212, и пре ко на се ља До ња Ми ку ља на до ла зи до ка та стар ске оп шти не Мач ко вац. Гра ни ца 
Про стор ног пла на, да ље пра ти те рен, пре ла зи пре ла зи Ђу рић ко бр до, иде пре ко то по ни ма Ша тра, скре ће пре ма ис то ку, пре се ца др жав ни 
пут IIА ре да број 214, иде до ко те од 521 m н.в. (Ба ру та на), пра ти пад те ре на, пре се ца ло кал ни пут. Од гра ни це са ка та стар ском оп шти ном 
Пе пе ље вац, на ста вља ис точ но до ка та стар ске оп шти не Но во Се ло. Да ље, гра ни ца Про стор ног пла на на ста вља пра те ћи те рен, пре се ца ло-
кал ни пут, у бли зи ни се ла Са ви ћи, иде до ко те од 498 m н.в, пра ти пад те рен пре се ца во до ток Вр ше вач ки по ток (ка та стар ска оп шти на Но во 
Се ло) и ло кал ни пут (ка та стар ска оп шти на Бар ло во). За пад ном гра ни цом, ка та стар ске оп шти не Бар ло во, гра ни ца Про стор ног пла на и до 
ко те од 564 m н.в, за тим кроз ка та стар ску оп шти ну Плоч ник пра те ћи те рен пре ла зи пре вој Ша тра, на ста вља пре ма се ве ру, за пад ном гра ни-
цом по ме ну те ка та стар ске оп шти не, пре се ца во до ток Ба ру тан ски по ток, иде до ко те од 412 m н.в, за тим пре ко се ла Лу ки ћи се че ло кал ни 
пут и др жав ни пут IБ ре да број 35 као и ре ку То пли цу где се и гра ни ца Про стор ног пла на за вр ша ва.
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Сли ка 1. По ло жај пла ни ра ног ко ри до ра ауто-пу та

1.2. ОБА ВЕ ЗЕ, УСЛО ВИ И СМЕР НИ ЦЕ ИЗ ПРО СТОР НОГ 
ПЛА НА РЕ ПУ БЛИ КЕ СР БИ ЈЕ И ДРУ ГИХ РАЗ ВОЈ НИХ  

ДО КУ МЕ НА ТА

За кон о Про стор ном пла ну Ре пу бли ке Ср би је од 2010. до 2020. 
го ди не 

За ко ном о ППРС утвр ђе не су ду го роч не осно ве ор га ни за ци је, 
уре ђе ња, ко ри шће ња и за шти те про сто ра Ре пу бли ке Ср би је у ци-
љу уса гла ша ва ња еко ном ског и со ци јал ног раз во ја са при род ним, 
еко ло шким и кул тур ним по тен ци ја ли ма и огра ни че њи ма на ње ној 
те ри то ри ји.

У Про стор ном пла ну Ре пу бли ке Ср би је утвр ђе на је кон цеп-
ци ја раз во ја пут ног са о бра ћа ја и пут не ин фра струк ту ре за сно ва на 
на син те зи ра ни је за по че тих про је ка та и сту ди ја ко ји пред ста вља-
ју сте че ну оба ве зу. Основ на кон цеп ци ја раз во ја пут ног са о бра ћа ја 
Ре пу бли ку Ср би ју де фи ни ше као ве ли ки са о бра ћај ни и тран спорт-
ни цен тар, а уну тар то га не ко ли ко ве ћих ур ба них цен та ра као но-
си о це при мар них функ ци ја. Пре ма тој кон цеп ци ји то ко ви љу ди, 
до ба ра и ка пи та ла ићи ће ка ве ли ким цен три ма, где се Бе о град по-
ја вљу је као европ ски МЕ ГА цен тар, а Ниш као цен тар ме ђу на род-
ног зна ча ја (2020. го ди не). 

Стра те шки при о ри тет је сте из град ња др жав ног пу та I ре да 
(ауто-пу та Е-80), део ру те 7 (SE E TO), де о ни ца Ниш–Про ку пље. У 
пе ри о ду по сле 2014. го ди не, а у прав цу оства ри ва ња ци ље ва про-
стор ног раз во ја Ре пу бли ке Ср би је, план ска ре ше ња у обла сти пут-
ног са о бра ћа ја су ак тив но сти на де о ни ца ма др жав ног пу та I ре да 
(ауто-пут) ру та 7 (SE E TO) Про ку пље–Кур шу мли ја–При шти на (Е-
80, М-25) – При зрен–Врб ни ца (гра ни ца са Ре пу бли ком Ал ба ни-
јом) (Е-851), као и из град ња оби ла зни це око Про ку пља.

Уред ба о утвр ђи ва њу Ре ги о нал ног про стор ног пла на  
за под руч је Ни шав ског, То плич ког и Пи рот ског управ ног 

окру га („Слу жбе ни гла сник РС”, број 1/13)

Ре ги о нал ни про стор ни план за под руч је Ни шав ског, То плич-
ког и Пи рот ског управ ног окру га об у хва та 7.717 km². Под руч је 
овог про стор ног пла на на ла зи се у це ло сти у об у хва ту Ре ги о нал-
ног про стор ног пла на. 

Уред ба о утвр ђи ва њу Ре ги о нал ног про стор ног пла на за под-
руч је Ни шав ског, То плич ког и Пи рот ског управ ног окру га (у да-
љем тек сту: РПП за под руч је Ни шав ског, То плич ког и Пи рот ског 
управ ног окру га), до нет је за вре мен ски пе ри од до 2020. го ди не. 
План ско под руч је ће се раз ви ја ти у окви ру и ван функ ци о нал ног 
ур ба ног под руч ја Ни ша, са по ло жа јем на ко ри до ру ин тен зив ног 
раз во ја дуж по сто је ћег др жав ног пу та и пла ни ра ног ауто-пу та, ко-
јим се оства ру је ве за са АП Ко со во и Ме то хи ја. Нај ве ћи по тен-
ци јал раз во ја са о бра ћа ја пред ста вља пер спек ти ва ин тер мо дал ног 
кон ци пи ра ња ин фра струк тур них си сте ма на ба зи друм ског, же ле-
знич ког и ва зду шног тран спор та. По гра нич ни по ло жај, по ве зи ва-
ње са зе мља ма Европ ске уни је и Ко ри до ром X, пред ста вља ју по-
тен ци ја ле ин тен зив ног раз во ја функ ци ја тран зит ног са о бра ћа ја. 
Под руч је Про стор ног пла на има до бар са о бра ћај но-ге о граф ски 
по ло жај на укр шта ју два мул ти мо дал на ин фра струк тур на ко ри-
до ра, Ко ри до ра X (ауто-пут Е-75, Бе о град – Ниш – гра ни ца Ре пу-
бли ке Ма ке до ни је) и Ко ри до ра Xc (ауто-пут Е-80) чи ја је из град-
ња за по че та, пре ко ко га се оства ру је до бра по ве за ност са мре жом 
европ ских пу те ва. План раз во ја пут не ин фра струк ту ре прет по-
ста вља по ди за ње кван ти те та и ква ли те та пут не мре же, при ме ном 
план ских ре ше ња за по ве ћа ње са о бра ћај не до ступ но сти и по ди за-
ње ква ли те та са о бра ћа ја на др жав ним пу те ви ма I ре да. Са аспек-
та овог про стор ног пла на зна чај на је план ска од ред ни ца о из ра ди 
план ске и про јект не до ку мен та ци је за део ауто-пу та Е-80 – др жав-
ног пу та I ре да број 25 (Ниш–Про ку пље–Кур шу мли ја) чи ме се у 
ши рем по ја су пу та I ре да број 25, ре зер ви ше по тен ци јал ни ко ри-
дор за из град њу де о ни це ауто-пу та Ниш–Про ку пље у ду жи ни од 
око 23 km.

Уред ба о утвр ђи ва њу Про стор ног пла на под руч ја  
ин фра струк тур ног ко ри до ра Ниш – гра ни ца Ре пу бли ке 
Македонијe („Слу жбе ни гла сник РС”, бр. 77/02 и 127/14)

Уред бом о утвр ђи ва њу Про стор ног пла на под руч ја ин фра-
струк тур ног ко ри до ра Ниш – гра ни ца Ре пу бли ке Ма ке до ни је, 
утвр ђе на су план ска ре ше ња и про по зи ци је за: 1) ма ги страл ни ин-
фра струк тур ни ко ри дор са по сто је ћим и пла ни ра ним ма ги страл-
ним ин фра струк тур ним си сте ми ма и њи хо вим за штит ним по ја се-
ви ма – ауто-пут Е-75, пру га за ве ли ке бр зи не, га со вод и оп тич ки 
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кабл са во до то ком Ју жне Мо ра ве, са пра те ћим објек ти ма и са др жа-
ји ма; 2) пра те ћи ал тер на тив ни пут ни пра вац (без на пла те пу та ри-
не) ауто-пу та Е-75; 3) зо ну ути ца ја ко ри до ра ко ја об у хва та про стор 
и зо не ши ри не од 1 до 5 km, од крај њег ма ги страл ног ин фра струк-
тур ног си сте ма, ко ји је у функ ци о нал ној ве зи са ко ри до ром од Ни-
ша (Тру па ле) до гра ни це са Ре пу бли ком Ма ке до ни јом.

У окви ру основ не мре же европ ских (Е) пу те ва, у овом про-
стор ном пла ну пред ви ђе но је да ће пла ни ра ни ма ги страл ни пут ни 
прав ци омо гу ћи ти по ве зи ва ње ауто-пу та Е-75 пре ко прав ца Ниш–
При шти на–Пећ–Ча кор (гра ни ца Цр не Го ре) са АП Ко со вом и Ме-
то хи јом и Цр ном Го ром. У скло пу те план ске кон цеп ци је пе тља 
„Про ку пље” (km 821+500) пред ста вља функ ци о нал ну ве зу ауто-
пу та Е-75 са под руч јем оп шти не и ре ги о нал ним цен тром Про ку-
пље и ма ги страл ним прав цем пре ма под руч ју АП Ко со ва и Ме-
то хи је и ма кро ре ги о нал ном цен тру При шти на, пре ко по сто је ћег 
др жав ног пу та IБ ре да број 35, од но сно пла ни ра ног ауто-пу та на 
прав цу Ниш–При шти на.

Уред ба о утвр ђи ва њу Про стор ног пла на под руч ја по себ не  
на ме не Ра дан пла ни не („Слу жбе ни гла сник РС”, број 110/14)

Уред бом о утвр ђи ва њу Про стор ног пла на под руч ја по себ не 
на ме не Ра дан пла ни не утвр ђен је план ски основ за за шти ту, ко-
ри шће ње и уре ђе ње пред ло же ног за за шти ту под руч ја при род ног 
до бра Ра дан пла ни не, не по крет ног кул тур ног до бра од из у зет ног 
зна ча ја „Ца ри чин град” и дру гих кул тур них до ба ра, аку му ла ци је и 
из во ри шта во де „Бре сто вац”, ту ри стич ког про сто ра Ра дан пла ни-
не, као и за одр жив раз вој об у хва ће них ло кал них за јед ни ца (де ло-
ва те ри то ри је је ди ни ца ло кал не са мо у пра ве Бој ни ка, Кур шу мли је, 
Ле ба на, Ме две ђе и Про ку пља). У де лу о ту ри зму пре по зна ти су 
ту ри стич ки по тен ци ја ли се ла Ви со ка, Ру да ре и Де ши шка ко ји су у 
не по сред ној бли зи ни др жав ног пу та IБ ре да број 35, тј. у об у хва ту 
овог про стор ног пла на. 

Оп шти циљ раз во ја са о бра ћа ја утвр ђен у овом про стор ном 
пла ну је обез бе ђе ње усло ва за из град њу, ре кон струк ци ју, опре ма-
ње и функ ци о ни са ње др жав них и оп штин ских пу те ва ко ји ма ће се 
обез бе ди ти по ве зи ва ње оп шти на Ја бла нич ког и То плич ког управ-
ног окру га. По сто је ћа пут на мре жа пре кла па се са об у хва том овог 
про стор ног пла на на де о ни ци др жав ног пу та IБ ре да број 35 Кур-
шу мли ја–Мер да ре на ду жи ни од око 10 km. По сто је ћа же ле знич ка 
мре жа пре кла па се са об у хва том овог про стор ног пла на на де о ни-
ци јед но ко ло сеч не не е лек три фи ци ра не же ле знич ке пру ге бр. 71 
(Ниш)–До ље вац–Ка страт–Ко со во по ље на ду жи ни од око 10 km.

Стра те ги ја раз во ја же ле знич ког, друм ског, вод ног, ва зду шног 
и ин тер мо дал ног тран спор та у Ре пу бли ци Ср би ји од 2008. до 

2015. го ди не („Слу жбе ни гла сник РС”, број 4/08)

Пред мет ни пут ни пра вац Ниш–Мер да ре, при па да ру ти 7 по 
кла си фи ка ци ји SE E TO Lez he (Ал ба ни ја) – При шти на – До ље вац и 
пред ста вља део европ ског пу та Е-80, пре ма кла си фи ка ци ји да тој у 
„Европ ском спо ра зу му о глав ним ме ђу на род ним са о бра ћај ним ар-
те ри ја ма”. Ме ђу глав ним друм ским тран спорт ним оса ма, пред мет-
ни пра вац је де фи ни сан као ве за Ко ри до ра X са АП Ко со во и Ме-
то хи ја (Ниш – Про ку пље – Кур шу мли ја – АП Ко со во и Ме то хи ја). 

У окви ру пут не мре же Ре пу бли ке Ср би је овај пут ни пра вац у 
по сто је ћем ста њу ка те го ри сан је као др жав ни пут IБ ре да број 35 
Ниш–Про ку пље–Ме ро ши на–Кур шу мли ја–По ду је во–При шти на. У 
об у хва ту овог про стор ног пла на је и др жав ни пут IIА ре да број 
216 Про ку пље–Жи то ра ђа–До ље вац, ко јим се оства ру је ве за са др-
жав ним пу тем А1 (ауто-пут Е-75).

У Стра те ги ји раз во ја же ле знич ког, друм ског, вод ног, ва зду-
шног и ин тер мо дал ног са о бра ћа ја у Ре пу бли ци Ср би ји од 2008. до 
2015. го ди не био је де фи ни сан кон цепт раз во ја мре же јав них пу те-
ва ко ји је узи мао у об зир:

1. при вред ни и де мо граф ски раз вој Ре пу бли ке Ср би је и спе-
ци јал не ци ље ве;

2. тренд по бољ ша ња по ли тич ких од но са у Евро пи и фор ми-
ра ње ин те гри са не Тран се вроп ске мре же пу те ва и основ не мре же;

3. по бољ ша ње ефи ка сно сти друм ског тран спор та и над град-
њу по сто је ће мре же из ме ђу зе ма ља за пад не, цен трал не, ис точ не и 
ју жне Евро пе, бли ског и сред њег Ис то ка;

4. по ли тич ки и ге о граф ски по ло жај Ре пу бли ке Ср би је у од но-
су на окру же ње и Европ ску уни ју (у да љем тек сту: ЕУ) и оба ве зе 

ко је про из ла зе из укљу че ња Ре пу бли ке Ср би је у ме ђу на род ни си-
стем тј. у Тран се вроп ску мре жу пу те ва;

5. ве зе са ре пу бли ка ма бив ше СФРЈ ко је се за јед нич ки пла ни-
ра ју пре ко SE E TO и фи нан си ра ју уз по моћ пред при ступ них фон-
до ва ЕУ.

Овом стра те ги јом би ло је опре де ље но да у кон тек сту од ре-
ђи ва ња при о ри те та за уна пре ђе ње по сто је ћих и из град њу но вих 
јав них пу те ва тре ба си сте ма тич но ко ри сти ти са вре ме не ра ци о нал-
не при сту пе за по ди за ње ка па ци те та на ве де них пу те ва, има ју ћи 
у ви ду рас по ло жи ва сред ства, по тре бе и мре жу у це ли ни, што је 
под ра зу ме ва ло мо гућ ност етап не град ње.

2. ПРИН ЦИ ПИ, ЦИ ЉЕ ВИ И КОН ЦЕП ЦИ ЈА ИЗ ГРАД ЊЕ 
СИ СТЕ МА

2.1. ПРИН ЦИ ПИ ИЗ ГРАД ЊЕ СИ СТЕ МА

Из ра да Про стор ног пла на и кон цеп ци ја из град ње и раз во ја 
ауто-пу та Е-80 и ма ги страл них ин фра струк тур них си сте ма у ко-
ри до ру ба зи ра на је на сле де ћим основ ним прин ци пи ма одр жи вог 
раз во ја, и то:

– прин цип одр жи вог раз во ја ин фра струк ту ре чи јом при-
ме ном се под сти че рав но ме ран про стор ни раз вој, кроз ства ра ње 
усло ва за по ве зи ва ње не раз ви је них и изо ло ва них под руч ја са ве-
ћим на се љи ма и омо гу ћа ва ње њи хо вог при сту па ма ги страл ним 
ин фра струк тур ним си сте ми ма. У ци љу по сти за ња урав но те же ног 
про стор ног раз во ја под ра зу ме ва по бољ ша ње ве за из ме ђу ма лих 
гра до ва и ру рал них обла сти са транс-европ ским мре жа ма и са о-
бра ћај ним цен три ма, као и ак тив но сти на по ве ћа њу ре ги о нал не 
до ступ но сти кроз оства ри ва ње не до ста ју ћих уну тар ре ги о нал них 
ве за. Прин цип под ра зу ме ва и спро во ђе ње ак тив но сти из град ње 
те ле ко му ни ка ци о них мре жа и ели ми ни са ња фи зич ких и дру гих 
огра ни че ња, са ци љем да се свим на се љи ма обез бе ди под јед нак 
при ступ ин фор ма ци ја ма;

– прин цип сма њи ва ња штет ног ути ца ја на жи вот ну сре ди ну 
ко ји под ра зу ме ва са гле да ва ње ква ли те та жи вот не сре ди не и де-
фи ни са ње план ских ре ше ња ко ји ма се она шти ти од не га тив них 
ути ца ја. При то ме је по треб но ба зи ра ти кон цепт за шти те на пре-
вен ци ји и за шти ти од не га тив них ути ца ја ко ји мо гу на ста ти из-
град њом ауто-пу та и од ви ја њем са о бра ћа ја, као и функ ци о ни са-
њем дру гих ма ги страл них ин фра струк тур них си сте ма у ко ри до ру. 
При ме на прин ци па мо ра пред у пре ди ти или убла жи ти раз ли чи те 
вр сте штет них ути ца ја по жи вот ну сре ди ну, пр вен стве но у по гле-
ду за шти те од бу ке, за шти те и сма њи ва ња еми си је штет них га со ва 
и спре ча ва ња и сма њи ва ња мо гу ћих штет них ути ца ја на жи вот ну 
сре ди ну при ли ком ак ци де на та у ко ри до ру.

По ред то га, кон цеп ци ја ре ше ња си сте ма ауто-пу та и дру гих 
ма ги страл них ин фра струк тур них си сте ма де фи ни са на је уз по-
што ва ње сле де ћих по себ них прин ци па из град ње, и то:

– афир ма ци ја и до след на по др шка по ли ти ци по ли цен три зма 
и де цен тра ли за ци је, уз исто вре ме ну функ ци о нал но-раз вој ну ин-
те гра ци ју је ди ни ца ло кал не са мо у пра ве у не по сред ном окру же њу 
ко ри до ра;

– ин тер ре ги о нал но и тран сдр жав но функ ци о нал но по ве зи ва-
ње ре ги о нал них и ло кал них је ди ни ца;

– уна пре ђе ње са о бра ћај не до ступ но сти као до ми нан тан фак-
тор ис ко ри шће ња те ри то ри јал них по тен ци ја ла и урав но те же ног 
раз во ја;

– ја ча ње кон ку рент но сти, што под ра зу ме ва ја ча ње и функ ци-
о нал но про фи ли са ње сла бо раз ви је них под руч ја;

– ак тив на им пле мен та ци ја по ли ти ке уче шће јав но сти у по-
ступ ку из ра де и до но ше ња Про стор ног пла на, а на ро чи то у по гле-
ду ути ца ја на из бор по је ди них план ских ре ше ња, као и ве ћа тран-
спа рент ност код од лу чи ва ња;

– суп си ди јар ност ко ја пред ста вља мо гућ ност ре ша ва ња од ре-
ђе ног про бле ма на ви ше ни воа од лу чи ва ња, од но сно на оном ни-
воу од лу чи ва ња ко ји ће обез бе ди ти нај ве ћу ефи ка сност;

– стрикт но по што ва ње за шти те јав ног ин те ре са, јав них до ба-
ра и јав ног про сто ра;

– раз вој јав но-при ват ног парт нер ства, по себ но у по гле ду из-
град ње и ко ри шће ња пра те ћих са др жа ја за по тре бе ко ри сни ка пу-
та на ко ри до ру;

– са гле да ва ње еко ном ске ис пла ти во сти кроз из ра ду прет ход-
не сту ди је оправ да но сти;



8 Број 102 15. новембар 2017.

– обез бе ђе ње без бед но сти свих ко ри сни ка ауто-пу та, ко јом се 
са ви со ким сте пе ном по у зда но сти га ран ту је си гур ност уче сни ка у 
са о бра ћа ју и ма те ри јал них до ба ра од евен ту ал них ха ва ри ја;

– при ла го ђа ва ње европ ским стан дар ди ма при про јек то ва њу и 
из во ђе њу пу те ва и опре ме пу та, уво ђе ње но вих тех но ло ги ја у упра-
вља њу са о бра ћа јем, фор ми ра ње ква ли тет них ба за по да та ка и др.

2.2. ОП ШТИ И ОПЕ РА ТИВ НИ ЦИ ЉЕ ВИ

Оп шти циљ из ра де Про стор ног пла на је сте де фи ни са ње 
план ског осно ва и обез бе ђе ње про стор них усло ва за из град њу, 
опре ма ње и функ ци о ни са ње ауто-пу та Е-80 (де о ни ца Ниш–Мер-
да ре), као и за раз вој и функ ци о ни са ње дру гих ма ги страл них ин-
фра струк тур них си сте ма у ко ри до ру.

Оп шти ци ље ви ду го роч ног раз во ја, ко ри шће ња и уре ђе ња 
про сто ра на под руч ју Про стор ног пла на од ре ђе ни су стра те шким 
опре де ље њи ма За ко на о ППРС и у ши рем про стор ном кон тек сту 
од но се се на:

– раз вој пут ног са о бра ћа ја и пут не ин фра струк ту ре као при-
о ри те та еко ном ског и со ци јал ног раз во ја. По се бан зна чај и ре пу-
блич ки при о ри тет је сте из град ња тзв. „по преч ног прав ца” ауто-
пу та Е-80 (др жав ни пут Ia ре да) Ниш–Про ку пље–Кур шу мли ја 
–При шти на–При зрен–Врб ни ца (гра ни ца са Ре пу бли ком Ал ба ни-
јом), ко ја ди рект но до при но си ре а ли за ци ји стра те шких ци ље ва, и 
то: 1) ре а ли за ци ја про је ка та ко ји сти му ли шу уло гу Ко ри до ра X, 
ауто-пу та Е-75 и 2) ре а ли за ци ја про је ка та ра ди по ве зи ва ња ре ги-
о на уну тар Ре пу бли ке Ср би је и Ре пу бли ке Ср би је са окру же њем; 

– раз вој и уна пре ђе ње дру гих ма ги страл них ин фра струк тур-
них си сте ма у ко ри до ру;

– раз вој на се ља и је ди ни ца ло кал не са мо у пра ве ко је се не по-
сред но ве зу ју за ко ри дор, и то у пр вом ре ду њиховa саобраћајнa и 
привреднa интеграцијa са укуп ним про сто ром Ре пу бли ке Ср би је. 
При вред ни раз вој и ин те гра ци ја и дру гих де ло ва ре ги о на Ју жне и 
Ис точ не Ср би је ко ји ни су у не по сред ном окру же њу ин фра струк-
тур ног ко ри до ра, у пр вом ре ду де ло ви Ни шав ског и То плич ког 
управ ног окру га, у сли ву То пли це. На под руч ју Про стор ног пла-
на на ла зе се при вред ни и ур ба ни цен три Ме ро ши на, Про ку пље 
и Кур шу мли ја, а у не по сред ном функ ци о нал ном окру же њу су 
Ниш, При шти на и дру ги цен три. Уз дру ге ме ре и про гра ме, њи хо-
во са о бра ћај но ин те гри са ње у про стор Ре пу бли ке Ср би је сма тра 
се јед ним од глав них пред у сло ва бр жег при вред ног и со ци јал ног 
раз во ја. Из град ња, опре ма ње и уре ђе ње ко ри до ра ин ди рект но ће 
до при не ти ја ча њу са о бра ћај них, при вред них и дру гих функ ци ја 
Бе о гра да, Но вог Са да, Ни ша и При шти не и ве ћег бро ја оста лих 
гра до ва и оп шти на. 

По себ ни опе ра тив ни ци ље ви из ра де Про стор ног пла на је су:
– утвр ђи ва ње план ских ре ше ња ко ји ма се ре зер ви ше про стор 

за ин фра струк тур ни ко ри дор ауто-пу та Е-80 (де о ни ца Ниш–Мер-
да ре), утвр ђу је по се бан ре жим за шти те ко ри до ра и кон такт них 
под руч ја, обез бе ђу ју усло ви за очу ва ње и уна пре ђе ње ква ли те та 
са о бра ћај не по ве за но сти и до ступ но сти на се ља, при вред них и ту-
ри стич ких ком плек са у ши рем за штит ном по ја су ауто-пу та и ње-
го вом не по сред ном и ре ги о нал ном окру же њу;

– де фи ни са ње од но са са оста лим на ме на ма и ин фра струк-
тур ним си сте ми ма у ши рем за штит ном по ја су и окру же њу ауто-
пу та, ра ди бо ље ин те гра ци је и ве ће уло ге ауто-пу та и ути ца ја на 
при вред ни и со ци јал ни раз вој окру же ња;

– утвр ђи ва ње тра се ауто-пу та и са о бра ћај них ве за са мре жом 
др жав них и оп штин ских пу те ва у окру же њу ко ри до ра опре де љи-
ва њем оп ти мал них ло ка ци ја де ни ве ли са них пе тљи и де ни ве ли са-
них укр шта ња;

– утвр ђи ва ње ал тер на тив не са о бра ћај ни це ауто-пу та, без на-
пла те пу та ри не;

– утвр ђи ва ње ло ка ци ја функ ци о нал них пра те ћих са др жа ја 
ауто-пу та – ба зе за одр жа ва ње и на пла та пу та ри не;

– утвр ђи ва ње ло ка ци ја пра те ћих са др жа ја за по тре бе ко ри-
сни ка пу та – пар ки ра ли шта, од мо ри шта и услу жних цен та ра;

– ускла ђи ва ње по ло жа ја ауто-пу та и оста лих по сто је ћих и 
пла ни ра них ин фра струк тур них си сте ма у ко ри до ру (же ле знич ке 
пру ге, во до при вре де, енер гет ске и елек трон ске ин фра струк ту ре) и 
њи хо вих за штит них по ја се ва;

– сма ње ње не га тив них ути ца ја ауто-пу та на жи вот ну сре ди ну 
у ши рем за штит ном по ја су;

– обез бе ђе ње за шти те од бу ке на де ло ви ма ко ри до ра ко ји 
про ла зе по ред на се ља; 

– очу ва ње и уна пре ђе ње при род них, кул тур них и дру гих 
вред но сти у ко ри до ру;

– пеј за жно уре ђе ње тра се и обје ка та ауто-пу та, очу ва ње ка-
рак те ра пре де ла у ко ри до ру и на под руч ју Про стор ног пла на;

– очу ва ње и за шти та ло кал них из во ри шта во до снаб де ва ња и 
ква ли те та во де у во до то ци ма у ко ри до ру и ње го вом окру же њу;

– омо гу ћа ва ње оства ре ња одр жи вог раз во ја по љо при вред-
не про из вод ње у не по сред ном окру же њу ко ри до ра и мак си мал но 
очу ва ње по сто је ћег ква ли те та по љо при вред ног зе мљи шта;

– уса гла ша ва ње и ре ша ва ње по тен ци јал них кон фли ка та ве за-
них за про ла зак ко ри до ра кроз шу ме и шум ско зе мљи ште; 

– раз вој ту ри зма при ла го ђе ног по тре ба ма ту ри стич ких тр-
жи шта и ло кал ног ста нов ни штва, али и зах те ви ма ко је тран зит на 
ко ри до ру по ста вља у по гле ду удоб но сти и без бед но сти пу то ва ња.

Основ ни за да ци у из ра ди Про стор ног пла на су:
– ре зер ви са ње про сто ра за објек те ауто-пу та и утвр ђи ва ње 

усло ва и ме ра за за шти ту и ра ци о нал но ко ри шће ње про сто ра у ње-
го вом ши рем за штит ном по ја су и не по сред ном окру же њу;

– убла жа ва ње раз вој них, фи зич ких (про стор них) и еко ло-
шких кон фли ка та из ме ђу ауто-пу та (ко ри до ра), оста лих ин фра-
струк тур них си сте ма и не по сред ног окру же ња;

– обез бе ђе ње усло ва за ква ли тет но са о бра ћај но по ве зи ва ње 
на се ља, по сто је ћих и пла ни ра них при вред них ком плек са и зо на 
са ауто-пу тем и за раз вој дру гих са о бра ћај них пра ва ца ко ји омо-
гу ћа ва ју по ве ћа ње ква ли те та до ступ но сти и по ве за но сти на се ља 
и ак тив но сти у ње го вом ши рем за штит ном по ја су, не по сред ном и 
ре ги о нал ном окру же њу;

– утвр ђи ва ње смер ни ца и осно ва за из ме ну и до пу ну ва же ћих 
и из ра ду но вих план ских до ку мен та на план ском под руч ју, као и 
из ра ду тех нич ке до ку мен та ци је; 

– ре гу ла ци о на раз ра да план ских ре ше ња и утвр ђи ва ње смер-
ни ца Про стор ног пла на за ди рект но спро во ђе ње, на осно ву ко јих 
се мо гу из да ти ло ка циј ски усло ви, за де ло ве ко ри до ра ауто-пу та у 
об у хва ту Про стор ног пла на за ко је ни је пред ви ђе на из ра да ур ба-
ни стич ког пла на. Ови еле мен ти за ди рект но спро во ђе ње су нео п-
ход ни за де фи ни са ње про стор не, тех но ло шке или функ ци о нал не 
ве зе ко ри до ра ауто-пу та са не по сред ним окру же њем, као и по ло-
жај и пра ви ла уре ђе ња, гра ђе ња и ко ри шће ња обје ка та и по вр ши-
на у ко ри до ру. У ове објек те спа да ју: де о ни це и објек ти ауто-пу та, 
функ ци о нал ни пра те ћи са др жа ји ауто-пу та и пра те ћи са др жа ји за 
по тре бе ко ри сни ка ауто-пу та за ко је је ура ђе на про јект но-тех нич-
ка до ку мен та ци ја на ни воу идеј ног ре ше ња. 

2.3. КОН ЦЕП ЦИ ЈА РЕ ШЕ ЊА СИ СТЕ МА АУТО-ПУ ТА

Европ ски пут Е-80 (SE E TO ру та 7) има са о бра ћај ну функ ци-
ју I ре да ко ја под ра зу ме ва ме ђу соб но по ве зи ва ње др жав них (ма-
кро ре ги о нал них) са о бра ћај них те жи шта, од но сно пре ко гра нич но 
по ве зи ва ње цен та ра слич ног зна ча ја. Пред мет на де о ни ца ауто-пу-
та Е-80 Ниш–Мер да ре при па да на ве де ном ме ђу на род ном пут ном 
прав цу, чи ја је функ ци ја да љин ско по ве зи ва ње ве ћих са о бра ћај них 
чво ри шта.

Ана ли за раз ви је но сти по сто је ће пут не мре же по ка за ла је да 
је гу сти на мре же др жав них пу те ва I и II ре да у ре ги о ну бли зу про-
се ка у Ре пу бли ци Ср би ји, док је гу сти на ло кал не пут не мре же ис-
под про се ка (Са о бра ћај на сту ди ја Ге не рал ног про јек та ауто-пу та 
Е-80, SE E TO ру та 7), што ука зу је да је на пред мет ном про сто ру 
угро же на функ ци ја оп слу жи ва ња по сто је ће пут не мре же. Сто га је 
нео п ход но по себ ну па жњу обра ти ти на то да бу ду ћи пут нај ви шег 
функ ци о нал ног ран га не угро зи мо гућ ност раз во ја ло кал не пут не 
мре же, на ро чи то у зо на ма на се ља.

Ко ри дор ауто-пу та Е-80, де о ни ца Ниш–Мер да ре, по чи ње од 
пе тље „Ме ро ши на” (km 821+500) на ауто-пу ту Е-75 (Ко ри дор X) 
ју жно од Ни ша, док се за вр ша ва у зо ни ад ми ни стра тив ног пре ла за 
Мер да ре. 

За ко ри дор ауто-пу та Е-80 ре зер ви ше се про стор укуп не ду-
жи не од око 77 km. Ши ри на екс пло а та ци о ног по ја са (пут ног зе-
мљи шта) са јед не стра не ауто-пу та, пре све га услед сло же не кон-
фи гу ра ци је те ре на, кре ће се од 35 m до 70 m од осо ви не ауто-пу та. 
Укуп на ши ри на ко ри до ра ауто-пу та (по јас ауто-пу та, за штит ни по-
јас, по јас кон тро ли са не из град ње) из но си 700 m.

У по гле ду ни воа де таљ но сти план ских ре ше ња и план ског 
об у хва та пред мет ни ко ри дор ауто-пу та Е-80 по де љен је на два сек-
то ра. 
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1) пр ви сек тор је од пе тље „Ме ро ши на” на ауто-пу ту Е-75 

до на се ља (про фи ла) Плоч ник (km 39+419), са план ским ре ше њи-
ма на ни воу де таљ не ре гу ла ци је и гра ни цом Про стор ног пла на у 
ши ри ни ко ри до ра ауто-пу та (по јас кон тро ли са не из град ње). Пр ви 
сек тор је по де љен у пет де о ни ца (тач ка 3.1.1.). 

2) дру ги сек тор је од Плоч ни ка до ад ми ни стра тив ног пре ла-
за Мер да ре, са план ским ре ше њи ма на ни воу Про стор ног пла на 
и гра ни цом Про стор ног пла на у об у хва ту ка та стар ских оп шти на 
кроз ко је про ла зи пла ни ра ни ко ри дор ауто-пу та. Овај сек тор пред-
ста вља јед ну де о ни цу ауто-пу та, ко ја ће би ти де таљ ни је са гле да на 
и по де ље на на ма ње де о ни це у фа зи из ра де идеј ног про јек та и из-
ме не и до пу не овог про стор ног пла на.

Ко ри дор аута-пу та се до Про ку пља пру жа по рав ни чар ском 
и бла го бр до ви том те ре ну, уз про јек то ва ну бр зи ну од 130 km/h. У 
зо ни Про ку пља ко ри дор за о би ла зи на се ље са се вер не стра не, где 
ула зи у из ра зи то бр до ви ти те рен, са про јек то ва ном бр зи ном од 
100 km/h. По сле Про ку пља ко ри дор ула зи у рав ни чар ски пре део, 
пра ти до ли ну ре ке То пли це и пру жа се нај ве ћим де лом па ра лел-
но са же ле знич ком пру гом, уз про јек то ва ну бр зи ну од 130 km/h. 
Од на се ља Кур шу мли ја ко ри дор ула зи у бр до вит до пла нин ски 
део, пра ти до ли ну ре ка Ко са ни ца и Ма ла Ко са ни ца, све до пре во ја 
Мер да ре, са про јек то ва ном бр зи ном од 100 km/h. 

На ко ри до ру ауто-пу та пла ни ра на је из град ња се дам пе тљи, 
у ци љу по ве зи ва ња ауто-пу та са окол ним на се љи ма и пут ном мре-
жом ни жег ран га. Уз ко ри дор ауто-пу та обез бе ђе но је функ ци о ни-
са ње и ал тер на тив ног пут ног прав ца, ко јим се омо гу ћа ва оба вља-
ње са о бра ћа ја ван си сте ма на пла те пу та ри не.

У од но су пре ма на се љи ма, пред мет на деоницa ауто-пу та нај-
ве ћим де лом на ла зи се ван под руч ја на се ља. Јед ним сво јим де лом, 
ко ри дор се на ла зи у зо ни на се ља Про ку пље и Кур шу мли ја. До-
ми нант на функ ци ја на под руч ју на се ља је сте во ђе ње тран зит них 
то ко ва и по ве зи ва ње рас кр сни ца и пут не мре же на се ља са пла ни-
ра ним пе тља ма на ауто-пу ту. На чин по ве зи ва ња на се ља са ауто-
пу тем мо ра би ти ускла ђен са функ ци о нал ним ран гом при ступ ног 
пу та, са јед не стра не и по тре ба ма раз во ја на се ља, са дру ге стра не.

Ауто-пут Е-80 Ниш–Мер да ре пла ни ра се и про јек ту је као др-
жав ни пут ко ји је на ме њен ис кљу чи во за са о бра ћај мо тор них во-
зи ла, са фи зич ки раз дво је ним ко ло во зи ма по сме ро ви ма, де ни ве-
ли са ним рас кр сни ца ма, пот пу ном кон тро лом при сту па, ко ји има 
нај ма ње две са о бра ћај не тра ке и јед ну за у став ну тра ку за сва ки 
смер и као та кав обе ле жен је про пи са ним са о бра ћај ним зна ком. 

2.4. РАЗ ВОЈ ОСТА ЛИХ ИН ФРА СТРУК ТУР НИХ СИ СТЕ МА  
У КО РИ ДО РУ АУТО-ПУ ТА

2.4.1. Оста ла пут на ин фра струк ту ра

Кон цеп ци ја раз во ја пут не ин фра струк ту ре на план ском под-
руч ју под ра зу ме ва ре ха би ли та ци ју, ре кон струк ци ју и по ја ча но одр-
жа ва ње др жав них пу те ва I и II ре да, оп штин ских пу те ва и ули ца. 

У об у хва ту Про стор ног пла на, ва же ћом план ском до ку мен-
та ци јом, пла ни ра на је ре ха би ли та ци ја и ре кон струк ци ја др жав них 
пу те ва: IА ре да А1 Ниш–Вра ње; IБ ре да број 35 Ниш–Ме ро ши-
на–Про ку пље–Кур шу мли ја–По ду је во; IБ ре да број 38 Бла це–Бе ло-
љин; IIA ре да број 212 Бр зе ће–Бла же во–Мер ћез–Кур шу мли ја; IIA 
ре да број 216 Ву ка ња–Про ку пље–Жи то ра ђа; IIA ре да број 228 Ру-
да ре–Про лом–Гај тан; IIБ ре да број 415 Кру ше вац–Ја стре бац–По-
то чић–Про ку пље; IIБ ре да број 417 Ме ро ши на–Обла чи на – ве за са 
др жав ним пу тем 216.

По ред на ве де них пу те ва, пла ни ра се из град ња оби ла зни ца 
око Ме ро ши не и Про ку пља, у ци љу рас те ре ће ња са о бра ћа ја на 
град ским са о бра ћај ни ца ма, из ме шта ња тран зит них то ко ва из на се-
ља и по ве ћа ња без бед ност са о бра ћа ја.    

2.4.2. Оста ла са о бра ћај на ин фра струк ту ра

Пре ма стра те шком опре де ље њу За ко на о ППРС аде кват ним 
ме ра ма и у ра зум ном вре мен ском пе ри о ду по сти ћи ће се та кав ни-
во ста ња ин фра струк ту ре, ко ја ће, уз мо дер ни за ци ју во зних сред-
ста ва, омо гу ћи ти да се по бољ ша ква ли тет и бр зи на же ле знич ког 
са о бра ћа ја ка ко би оства рио зна чај ну уло гу у раз во ју одр жи ве мо-
бил но сти. На осно ву пла но ва раз во ја же ле знич ке мре же Евро пе, 
Ме ђу на род не же ле знич ке уни је (УИЦ), ра ти фи ко ва них ме ђу на-
род них спо ра зу ма (АГЦ, АГТЦ, СЕ ЕЦП и др.) и по тре ба раз во ја 

же ле знич ког са о бра ћа ја пла ни ран је раз вој ма ги страл не пру ге за 
ве ли ке бр зи не у ко ри до ру X, и то: Су бо ти ца – Но ви Сад – Бе о-
град – Ниш (пра вац Е-85 и Е-70), Ниш – Ди ми тров град – гра ни-
ца Ре пу бли ке Бу гар ске (пра вац Е-70); Ниш – Пре ше во – гра ни ца 
Ре пу бли ке Ма ке до ни је (пра вац Е-85). Ре ги о нал не пру ге по ве зу ју 
ре ги о не са ма ги страл ном же ле знич ком мре жом и има ју ве ли ки 
зна чај у ин те гра ци ји же ле зни це у ре ги о нал ни раз вој зе мље. У ко-
ри до ру ауто-пу та Е-80 та кву уло гу има ре ги о нал на јед но ко ло сеч на 
же ле знич ка пру га број 18. (Ниш) – До ље вац – Ка страт – Ко со во 
По ље, са при кључ ним пру га ма бр. 19. Кур шу мли ја–Ка страт и број 
20. (Бар ло во)–Рас пут ни ца 1 – Кур шу мли ја, ко ја под руч је Про стор-
ног пла на и ње го во ре ги о нал но окру же ње по ве зу је са ма ги страл-
ном пру гом Ниш – Пре ше во – гра ни ца Ре пу бли ке Ма ке до ни је. Ова 
пру га се у Про ку пљу укљу чу је у ко ри дор ауто-пу та. Пла ни ра се 
ре ви та ли за ци ја и мо дер ни за ци ја (елек три фи ка ци ја, са вре ме на СС, 
ТК и дру га опре ма) ре ги о нал не јед но ко ло сеч не пру ге број 18. у 
по сто је ћем ко ри до ру пру ге, са ми ни му мом нео п ход ног за у зи ма ња 
но вог зе мљи шта. У об у хва ту Про стор ног пла на за др жа ва ју се по-
сто је ћа слу жбе на ме ста на ре ги о нал ној пру зи:

− ста ни це и рас пут ни це – Про ку пље (km 22+326), Бе ло љин 
(km 37+800), Рас пут ни ца 1 (km 53+400), Кур шу мли ја (km 55+900), 
Рас пут ни ца Ка страт (km 54+600/2+300) и Ко са нич ка Ра ча (km 
69+900); 

− ста ја ли шта – Гор ња Дра га ња, То плич ка Ма ла Пла на, Бре-
сни чи ћи, То пли ца Ми лан, Плоч ник, Бар ло во, Но во сел ске Ли ва де, 
Пе пе ље вац, Ви со ка, Љу ша, Ру да ре, Де ши шка, Ко са ни ца, Ко сан-
чић Иван, Бо си ље вац и Мер да ре. 

Ре ви та ли за ци ја и мо дер ни за ци ја ре ги о нал не пру ге би ће утвр-
ђе на кроз из ра ду од го ва ра ју ће тех нич ке и план ске до ку мен та ци је. 

На под руч ју Про стор ног пла на ни је пла ни ран раз вој ре ги о-
нал них аеро дро ма. Ко ри сни ци ва зду шног са о бра ћа ја са под руч ја 
Про стор ног пла на и из ње го вог ре ги о нал ног окру же ња упу ће ни су 
на аеро дром „Кон стан тин Ве ли ки” у Ни шу. Аеро дром се на ла зи у 
бли зи ни ко ри до ра ауто-пу та Е-80, на 12 km од пе тље „Ме ро ши-
на – ис ток”. Пла ни ра но је да се аеро дром раз ви ја за ме ђу на род ни 
са о бра ћај и за ва зду шни кар го са о бра ћај. Уред бом о утвр ђи ва њу 
Про гра ма им пле мен та ци је Про стор ног пла на Ре пу бли ке Ср би је 
за пе ри од од 2016. до 2020. го ди не („Слу жбе ни гла сник РС”, број 
104/16), пред ви ђе на је до 2020. го ди не ре ха би ли та ци ја по лет но 
слет не ста зе са до град њом рул ни це и про ши ре њем плат фор ме, ре-
кон струк ци ја и до град ња по сто је ће тер ми нал не згра де, уград ња 
при ла зних све та ла, на бав ка и уград ња на ви га ци о ног си сте ма за 
пре ци зни ин стру мен тал ни при лаз (ILS CAT I). 

У бли зи ни ко ри до ра ауто-пу та Е-80 на ла зи се ко ри дор ис-
точ но е вроп ске би ци кли стич ке тран свер за ле број 11, с ори јен та-
ци о ним прав цем пру жа ња па ра лел но ко ри до ру Х. Са европ ским 
би ци кли стич ким ко ри до ри ма по ве зи ва ће се на ци о нал не би ци кли-
стич ке ру те. Пре ма За ко ну о ППРС и про јек ту Ци кло-ту ри стич-
ке мре же Ср би је (2014) за пад но мо рав ска на ци о нал на ру та број 8 
пру жа ће се крат ком де о ни цом од Ни ша до Ба ли чев ца по ред ко ри-
до ра ауто-пу та Е-80.

2.4.3. Оста ли ин фра струк тур ни си сте ми

2.4.3.1. Во до при вред ни си сте ми

Пре ма За ко ну о ППРС и Уред би о утвр ђи ва њу Во до при вред-
не осно ве Ре пу бли ке Ср би је („Слу жбе ни гла сник РС”, број 11/02), 
под руч је Про стор ног пла на је у об у хва ту До ње – ју жно мо рав ског 
ре ги о нал ног си сте ма за снаб де ва ње во дом на се ља То плич ког под-
си сте ма са пла ни ра ном аку му ла ци јом „Се ло ва” као из во ри штем за 
снаб де ва ње во дом на се ља у оп шти на ма Про ку пље, Бла це, Кур шу-
мли ја, Жи то ра ђа, Ме ро ши на и До ље вац и део по тре ба гра да Ни-
ша. Пре ма Ре ги о нал ном про стор ном пла ну за под руч је Ни шав ског, 
То плич ког и Пи рот ског управ ног окру га пла ни ра ни ма ги страл ни 
це во вод од акумулацијe „Се ло ва” до Ни ша на ла зи се ван об у хва та 
под руч ја Про стор ног пла на. На под руч ју Про стор ног пла на про-
сти ра ће се пла ни ра ни кра ци ма ги страл ног це во во да за Кур шу мли-
ју, Про ку пље, До ље вац, Ме ро ши ну и Ниш. 

Овим про стор ним пла ном ре зер ви ше сe про стор за пла ни ра-
не кра ке ма ги страл ног це во во да. Пла ни ра ни ма ги страл ни це во-
вод (са кра ци ма) утвр ди ће се бли же од го ва ра ју ћим ур ба ни стич-
ким пла ном, на осно ву тех нич ке до ку мен та ци је на ни воу сту ди је 
оправ да но сти.
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Раз вој мре же ло кал них во до во да, ка на ли за ци о них си сте ма и 
по стро је ња за пре чи шћа ва ње от пад них во да утвр ђу је се про стор-
ним пла но ви ма за је ди ни це ло кал не са мо у пра ве чи ји су де ло ви те-
ри то ри је об у хва ће ни овим про стор ним пла ном. 

Под руч је Про стор ног пла на у об у хва ту је и Јужномoравског 
си сте ма реч ног си сте ма за уре ђе ње, ко ри шће ње и за шти ту во да. 
Уред бом о утвр ђи ва њу Про гра ма им пле мен та ци је Про стор ног 
пла на Ре пу бли ке Ср би је за пе ри од од 2016. до 2020. го ди не за за-
шти ће но под руч је „Кур шу мли ја–Про ку пље–Жи то ра ђа–До ље вац: 
То пли ца” пред ви ђе на је до 2020. го ди не из град ња си сте ма за за-
шти ту од по пла ва на ре ци То пли ци и при то ци Ко са ни ци у угро же-
ним де ло ви ма на се ља Кур шу мли ја и Про ку пље на под руч ју овог 
Про стор ног пла на. Нај ве ће плав не зо не кроз ко је про ла зи ко ри дор 
ауто-пу та Е-80 про сти ру се на по те су Ви ча–Ћу ко вац (оп шти на 
Про ку пље) и До ње То ча не – Крч ма ре (оп шти на Кур шу мли ја), та ко 
да са аспек та из град ње и екс пло а та ци је ауто-пу та при о ри тет има ју 
ра до ви на ње го вој за шти ти од по пла ва. 

На под руч ју Про стор ног пла на ре а ли зо ва ни су сле де ћи ра до-
ви од зна ча ја за за шти ту ко ри до ра ауто-пу та Е-80 од по пла ва:

– ре ка То пли ца – из ве де на је ре гу ла ци ја ко ри та ре ке То пли це 
у ур ба ном цен тру Про ку пље (ми нор ко ри то и обо стра ни на си пи) у 
ду жи ни од 1.100 m и пољ ска ре гу ла ци ја из ван Про ку пља до же ле-
знич ког мо ста – до ме ста Дра га ња;

– Стра же вач ка ре ка – у ур ба ном цен тру Про ку пље де ли-
мич но је ре гу ли са на. Стра же вач ка ре ка ре гу ли са на је ка скад но, у 
ду жи ни од 500 m, уз вод но од мо ста на ма ги страл ном пу ту Ниш–
Про ку пље.

Нео п ход но је ре а ли зо ва ти ра до ве на за шти ти ко ри до ра ауто-
пу та Е-80 од по пла ва на не ре гу ли са ним во до то ци ма, у пр вом ре ду 
на сек то ру ре ке То пли це од ме ста Дра га ња до ушћа ре ке Ко са ни це 
у Ка стра ту код Кур шу мли је и то ка Ко са ни це у оп шти ни Кур шу-
мли ја. Нео п ход но је пред ви де ти за шти ту од по пла ва и на бу јич-
ним при то ка ма ре ке То пли це (Југ бог да но вач ка ре ка, Ма ло план ска 
ре ка, Бре снич ка ре ка, Кон џељ ска ре ка, Јо ша нич ка ре ка, Дра гу шка 
ре ка, Бац ка ре ка, Ту лар ска ре ка и др.). 

Ан ти е ро зи о не ме ре за за шти ту од во да утвр ђу ју се про стор-
ним пла но ви ма за је ди ни це ло кал не са мо у пра ве чи ји су де ло ви те-
ри то ри је об у хва ће ни овим про стор ним пла ном. 

2.4.3.2. Енер гет ски си сте ми

2.4.3.2.1. Елек тро е нер гет ска мре жа и објек ти

Раз вој елек тро е нер гет ске мре же на под руч ју Про стор ног 
пла на и ње го вог ре ги о нал ног окру же ња за сни ва ће се на:

1) по сто је ћим да ле ко во ди ма и објек ти ма, по на пон ским ни-
во и ма 

− ДВ 400 kV – да ле ко во ду број 407 ТС „Ко со во Б” – ТС 
„Ниш 2”;

− ДВ 100 kV и ТС 110/35 kV – ДВ број 156 ТС „Ниш 1” – 
ТС „Про ку пље”, ДВ број 1185 ТС „Кур шу мли ја” – ТС „Про ку-
пље”, ДВ број 1222 ТС „Алек сан дро вац” – ТС „Кур шу мли ја” и ТС 
110/35 kV „Куршумлијa”;

− ДВ 35 kV и ТС 35/10 kV – ДВ ТС „Тех но гас” – ТС „Ме ро-
ши на”, ДВ ТС „Ме ро ши на” – ТС „Про ку пље 1”, ДВ ТС „Про ку-
пље 1” – ТС „Про ку пље”, ДВ ТС „Про ку пље 1” – ТС „Ја стре бац”, 
ДВ ТС „Про ку пље” – ТС „Бе ло љин”, ДВ ТС „Бе ло љин” – ТС 
„Кур шу мли ја 2”, ДВ ТС „ Кур шу мли ја 2” – ТС „Шик–Ко па о ник”, 
ДВ ТС „Кур шу мли ја 2” – ТС „Ра ча”, ТС 35/10 kV „Ме ро ши на”, ТС 
35/10 kV „Бе ло љин”, ТС 35/10 kV „ Кур шу мли ја 2” и ТС 35/10 kV 
„ Ра ча”; 

2) пла ни ра ним да ле ко во ди ма и објек ти ма на по на 110 kV2

− ре кон струк ци ји по сто је ћих у дво стру ки да ле ко вод по по-
сто је ћој тра си да ле ко во да бр. 154/1 и 154/2 на прав цу ТС „Ниш 
2” – ТС „Ниш 8” – ТС „Ниш 1”; 

− из град њи но вог да ле ко во да број 156 ТС „Ниш 2” – ТС 
„Про ку пље”; 

− из град њи но вог да ле ко во да ТС „Про ку пље” – ТС „До ље вац”. 
Овим про стор ним пла ном ре зер ви ше се про стор за пла ни ра-

не ко ри до ре да ле ко во да 110 kV, ко ји се бли же утвр ђу ју по себ ним 
про стор ним пла ном под руч ја по себ не на ме не.
–––––––––––––––
2 Пре ма усло ви ма ЈП „Елек тро мре жа Ср би је” Бе о град (Број 0-1-2-133/1 од 4. ма ја 

2016. го ди не) и РПП за под руч је Ни шав ског, То плич ког и Пи рот ског управ ног 
окру га.

По ред по сто је ће ви со ко на пон ске мре же и пре но сних и ди-
стри бу тив них елек тро е нер гет ских обје ка та у об у хва ту Про стор-
ног пла на на ла зе се и ди стри бу тив не тра фо ста ни це 10/0,4 kV и 
ни ско на пон ска мре жа чи ји ће бу ду ћи раз вој за ви си ти од усло ва 
вла сни ка пред мет них ин ста ла ци ја и тех нич ке до ку мен та ци је ко-
јом ће се раз ра ђи ва ти тех нич ка ре ше ња. Раз вој мре же да ле ко во да 
и обје ка та ни жег на пон ског ни воа утвр ђу је се про стор ним пла но-
ви ма за је ди ни це ло кал не са мо у пра ве чи ји су де ло ви те ри то ри је 
об у хва ће ни овим про стор ним пла ном. 

У функ ци ји тра се и обје ка та, функ ци о нал них и пра те ћих 
са др жа ја ауто-пу та раз ви ја ће се нео п ход ни ни ско на пон ски елек-
тро е нер гет ски во до ви и тра фо ста ни це на осно ву тех нич ке до ку-
мен та ци је за ауто-пут на ни воу сту ди је оправ да но сти са идеј ним 
про јек том и про јек та за гра ђе вин ску до зво лу и про јек та за из во-
ђе ње. 

2.4.3.2.2. Га со вод на мре жа и објек ти

За ко ном о ППРС и Уред бом о утвр ђи ва њу Про гра ма им пле-
мен та ци је Ре ги о нал ног про стор ног пла на за под руч је Ни шав ског, 
То плич ког и Пи рот ског управ ног окру га за пе ри од од 2015. до 2020. 
го ди не („Слу жбе ни гла сник РС”, број 89/15), пред ви ђен је на ста вак 
ре а ли за ци је ма ги страл ног га со во да ју жно од Ни ша МГ-11 Ниш–Ле-
ско вац–Вра ње са прав цем па ра лел ног пру жа ња дуж ко ри до ра Х. 
На те ри то ри ји оп шти не До ље вац пла ни ран је глав ни раз дел ни чвор 
„Ор ља не” од ко га ће одво ји ти крак МГ-11 на прав цу Ниш–Кур шу-
мли ја–При шти на. Стра те ги јом раз во ја енер ге ти ке Ре пу бли ке Ср-
би је до 2025. годинe са про јек ци ја ма до 2030. го ди не („Слу жбе ни 
гла сник РС”, број 101/15), утвр ђе но је да тај ма ги страл ни га со вод 
пред ста вља сек ци ју Ниш (До ље вац) – При шти на тран спорт ног га-
со во да га сне ин тер ко нек ци је Ср би ја – Цр на Го ра (укљу чу ју ћи АП 
Ко со во и Ме то хи ја). Сек ци ја тран спорт ног га со во да Ниш (До ље-
вац) – При шти на пру жа ће се пре ко те ри то ри ја оп шти на До ље вац и 
Жи то ра ђа ван под руч ја Про стор ног пла на. На под руч ју Про стор ног 
пла на пру жа се од гра ни це ка та стар ских оп шти на Но во Се ло и По-
ја те до гра ни це из ме ђу ка та стар ске оп шти не Мер да ре и АП Ко со ва 
и Ме то хи је. По ред тран спорт ног га со во да, пла ни ра на су раз вод ни 
га со во ди за Ме ро ши ну и Бла це. Пре ма РПП за под руч је Ни шав ског, 
То плич ког и Пи рот ског управ ног окру га, на тран спорт ном и раз вод-
ним га со во ди ма пла ни ра ни су сле де ћи га со вод ни објек ти: 

(а) глав ни раз дел ни чво ро ви (ГРЧ) – ГРЧ „Ор ља не” у До љев-
цу, ГРЧ „Жи то ра ђа” и ГРЧ „Про ку пље” ван под руч ја Про стор ног 
пла на и ГРЧ „Бла це” на под руч ју Про стор ног пла на; 

(б) глав не мер но-ре гу ла ци о не ста ни це (ГМРС) – ГМРС „До-
ље вац”, ГМРС „Жи то ра ђа” и ГМРС „Про ку пље” ван под руч ја 
Про стор ног пла на и ГМРС „Ме ро ши на” и ГМРС „Кур шу мли ја” 
на под руч ју Про стор ног пла на. 

Ре а ли за ци ја пла ни ра ног тран спорт ног и раз вод них га со во да 
омо гу ћи ће из град њу ди стри бу тив них га со во да до по тро ша ча га са 
на под руч ју Про стор ног пла на и ње го вом окру же њу у оп шти на ма: 
До ље вац, Жи то ра ђа, Ме ро ши на, Про ку пље, Бла це и Кур шу мли ја. 

Уред бом о утвр ђи ва њу Про гра ма им пле мен та ци је Про стор-
ног пла на Ре пу бли ке Ср би је за пе ри од од 2016. до 2020. го ди не 
пред ви ђе на је ре а ли за ци ја тран спорт ног га со во да До ље вац–По ду-
је во до 2021. го ди не и га си фи ка ци ја оп шти на Про ку пље, Бла це и 
Кур шу мли ја у пе ри о ду 2018–2025. го ди не.

Тех нич ке ка рак те ри сти ке свих пла ни ра них га со во да су сле-
де ће:

− од че лич них це ви, 
− мак си мал ног рад ног при ти ска (МОР) 55 bar, 
− преч ни ка 150 < DN ≤ 500 mm.
Овим про стор ним пла ном ре зер ви ше се про стор за пла ни ра-

не ко ри до ре тран спорт ног и раз вод них га со во да. Пла ни ра ни тран-
спорт ни и раз вод ни га со во ди би ће бли же утвр ђе ни по себ ним про-
стор ним пла ном под руч ја по себ не на ме не. 

Раз вој ди стри бу тив не га со вод не мре же утвр ди ће се од го ва ра-
ју ћим ур ба ни стич ким пла ном.

2.4.3.2.3. Елек трон ска ин фра струк ту ра

За ко ном о ППРС пла ни ра на је из град ња оп тич ких ка бло ва на 
свим ма ги страл ним прав ци ма на те ри то ри ји Ре пу бли ке Ср би је, ка-
ко би се из вр ши ла за ме на пре ва зи ђе ног тех но ло шког си сте ма ана-
лог них ве за, но вим и јеф ти ни јим ди ги тал ним тех но ло ги ја ма, ко је 
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обез бе ђу ју, по ред раз во ја ТК ка па ци те та тер ми нал ног до ма ћег и 
тран зит ног ме ђу на род ног са о бра ћа ја и раз вој ши ро ко по ја сне ди-
ги тал не мре же ин те гри са них те ле ко му ни ка ци о них услу га.

Основ ни по тен ци јал раз во ја те ле ко му ни ка ци ја на под руч ју 
Про стор ног пла на и ње го вог ре ги о нал ног окру же ња је сте из гра ђе-
на мре жа ма ги страл них пра ва ца оп тич ких ка бло ва Бе о град – Ниш 
– гра ни ца Ре пу бли ке Ма ке до ни је и Ниш – Про ку пље –  Кур шу-
мли ја – ад ми ни стра тив ни пре лаз Мер да ре – При шти на. У ко ри до-
ру ма ги страл ног оп тич ког ка бла Ниш – При шти на на де о ни ци од 
Про ку пља до Бе ло љи на на ла зи се и де о ни ца ма ги страл ног оп тич-
ког ка бла Про ку пље – Кру ше вац. 

Мре жа фик сних те ле ко му ни ка ци ја са сто ји се од обје ка та ко му-
та ци ја, тран спорт не и при ступ них мре жа и до бро је раз ви је на. Под-
руч је Про стор ног пла на об у хва ће но је са две мре жне гру пе фик сне 
те ле фо ни је – МГ „Ниш” (са по зив ним бро јем 018) са чвор ном цен-
тра лом „Ме ро ши на” и МГ „Про ку пље” (са по зив ним бро јем 027) са 
глав ном цен тра лом „Про ку пље” ван под руч ја Про стор ног пла на и 
чвор ном цен тра лом „Кур шу мли ја” на под руч ју Про стор ног пла на. 
Мре жа фик сних те ле ко му ни ка ци ја по ве за на је са ма ги страл ним оп-
тич ким ка блом Ниш–Про ку пље–Кур шу мли ја–Мер да ре. 

Под руч је Про стор ног пла на по кри ве но је сиг на ли ма три опе-
ра то ра мо бил не те ле фо ни је: „Те ле ком Ср би ја” а.д. (у да љем тек-
сту: МТС), Те ле нор д.о.о. (у да љем тек сту: Те ле нор) и „VIP Mo-
bi le” (у да љем тек сту: ВИП). На под руч ју Про стор ног пла на МТС 
има у ра ду 12 ба зних ста ни ца и шест у пла ну, Те ле нор осам у ра ду 
и че ти ри у пла ну, а ВИП 16 ак тив них и де сет у пла ну.

На под руч ју Про стор ног пла на и ње го вог не по сред ног окру-
же ња на ла зе се по сто је ће, пла ни ра не и по тен ци јал не но ве ло ка ци-
је ба зних ста ни ца (МТС – по сто је ћих 12 и пла ни ра них шест, Те ле-
нор – по сто је ћих осам и пла ни ра не че ти ри, ВИП – по сто је ћих 16 и 
пла ни ра них де сет) и РР ко ри до ра опе ра те ра мо бил не те ле фо ни је. 
Ко нач не ло ка ци је за но ве ба зне ста ни це утвр ди ће се од го ва ра ју-
ћим ур ба ни стич ким пла ном.

Елек трон ски ко му ни ка ци о ни си сте ми омо гу ћа ва ју успе шну 
ре а ли за ци ју да љин ског над зо ра и упра вља ња ауто-пу те ва, од но-
сно из град њу си сте ма све о бу хват ног оба ве шта ва ња уче сни ка у 
са о бра ћа ју у ци љу по ве ћа ња без бед но сти са о бра ћа ја. У функ ци-
ји ауто-пу та раз ви ја ће се оп тич ка ко му ни ка ци о на мре жа ко јом се 
обез бе ђу ју усло ви за про ток ин фор ма ци ја, по да та ка, го во ра, ви део 
и упра вљач ких сиг на ла по ве зи ва њем пут них те ле ко му ни ка ци о них 
кон цен тра ци ја (са о бра ћај них ор ма на, ме тео-ста ни ца, пе тљи и др.). 
Ре а ли за ци ја ове мре же пре ви ђе на је при ме ном оп тич ког ка бла са 
сле де ћим тех нич ким ка рак те ри сти ка ма:

− тип оп тич ког ка бла TOSM03 (8 x 6) x II x 0,4 x 3,5 CMAN 
G652D;

− полaже се у две за штит не це ви ПВЦ/ПЕХД преч ни ка 110 mm;
− дуж оп тич ког ка бла по ста вља ју се те ле ко му ни ка ци о на ок на 

– на раз ма ку до 2 km дуж оп тич ког ка бла, за сва ки функ ци о нал ни 
и пра те ћи са др жај ауто-пу та, и на кра је ви ма за штит них це ви са 
обе стра не ауто-пу та у ње го вој не по сред ној зо ни за шти те. 

Услед етап но сти из град ње ауто-пу та, ова мре жа не ће би ти у 
функ ци ји до из град ње ком плет не са о бра ћај ни це. Фа зно по ло же не 
де о ни це оп тич ког ка бла тре ба ло би кон зер ви ра ти до по ве зи ва ња 
са свим оста лим де о ни ца ма тог ка бла, тј. до из град ње ком плет ног 
ауто-пу та.

По ред оп тич ких, пред ви ђе ни су и ба кар ни ка бло ви ра зних 
ти по ва и ка па ци те та за ло кал но по ве зи ва ње еле ме на та у по љу 
(сен зо ра, сон ди, кон тро ле ра, VMS-ова, SOS „slejv” те ле фо на и 
др.), са пут ним те ле ко му ни ка ци о ним кон цен тра ци ја ма.

2.5. РЕ ГИ О НАЛ НИ ЗНА ЧАЈ КО РИ ДО РА АУТО-ПУ ТА  
И ФУНК ЦИ О НАЛ НЕ ВЕ ЗЕ

Пре ма За ко ну о ППРС при сту пач ност те ри то ри је Ре пу бли ке 
Ср би је и ње них ре ги о нал них це ли на пред ста вља је дан од кључ них 
кри те ри ју ма за ме ре ње успе шно сти про стор ног раз во ја и је дан је 
од нај ва жни јих ин ди ка то ра за од ре ђи ва ње про стор них аспе ка та 
са о бра ћај них си сте ма. До бра при сту пач ност са о бра ћај ној ин фра-
струк ту ри под ра зу ме ва ко ор ди ни ра ни раз вој са о бра ћај них си сте-
ма и пред у слов је по бољ ша ња усло ва за рав но ме ран еко ном ски и 
со ци јал ни раз вој, оства ри ва ње урав но те же ног ре ги о нал ног раз-
во ја и по ли цен трич ног си сте ма ур ба них цен та ра. По ве ћа ње при-
сту пач но сти тре ба да пра ти умре жа ва ње функ ци о нал них ур ба них 
под руч ја. То ко ви љу ди, до ба ра и ка пи та ла кре та ће се ка ве ли ким 

цен три ма и њи хо вим функ ци о нал ним под руч ји ма, ме ђу ко ји ма је 
про це ње но да ће Бе о град да се раз ви ја у европ ски МЕ ГА 3 цен тар, 
Ниш и При шти на као цен три ме ђу на род ног зна ча ја, Про ку пље као 
ре ги о нал ни цен тар, а Ме ро ши на, Жи то ра ђа, До ље вац, Кур шу мли-
ја и Бла це у ма ње ур ба не цен тре (2020. го ди не). Функ ци о нал но 
ур ба но под руч је Ни ша об у хва та те ри то ри је гра да Про ку пља и оп-
шти на Ме ро ши на, До ље вац и Жи то ра ђа. Ма њи ур ба ни цен тар са 
оп шти ном Кур шу мли ја са гле да ва се као под руч је ко је се раз ви ја 
из ме ђу функ ци о нал них под руч ја Ни ша и При шти не.

У За ко ну о ППРС иден ти фи ко ва не су раз вој не осо ви не фор-
ми ра не дуж по сто је ћих и пла ни ра них са о бра ћај них ко ри до ра, ме-
ђу ко ји ма раз вој на осо ви на II ран га на прав цу по сто је ћег и пла ни-
ра ног др жав ног пу та Ниш–При шти на–При зрен. Овом раз вој ном 
осо ви ном об у хва ће ни су ур ба ни цен три Про ку пље, Ме ро ши на и 
Кур шу мли ја, а гра ви ти ра јој и ур ба ни цен тар Бла це. На раз вој ур-
ба них цен та ра Ме ро ши на, Жи то ра ђа и Про ку пље зна ча јан ути цај 
има раз вој на осо ви на I ран га дуж ко ри до ра Х. 

Ре а ли за ци јом пла ни ра ног ауто-пу та Е-80 од Ни ша до При-
шти не оства ри ће се ви ши ква ли тет са о бра ћај не по ве за но сти два 
ур ба на цен тра ме ђу на род ног зна ча ја – Ни ша и При шти не и ви ши 
ква ли тет при сту пач но сти њи хо вих функ ци о нал них под руч ја. Ти-
ме ће се до при не ти бо љој по ве за но сти ове раз вој не осо ви не са 
раз вој ном осо ви ном I ран га дуж ко ри до ра Х и дру гим раз вој ним 
осо ви на ма II ран га. Под ста ћи ће ја ча ње про стор но-функ ци о нал-
них ве за свих ур ба них цен та ра на под руч ју Про стор ног пла на и 
у об у хва ће ним обла сти ма са бе о град ско-но во сад ском агло ме ра ци-
јом на се ве ру, са Ле сков цем, Вра њем, При зре ном и Уро шев цем на 
ју гу и са Пи ро том на ју го и сто ку, као и ја ча ње тран сгра нич них ве за 
са Ско пљем, Со лу ном, Ти ра ном и Со фи јом. 

Ви ши ква ли тет са о бра ћај не по ве за но сти и при сту пач но сти ур-
ба них цен та ра и њи хо вих функ ци о нал них под руч ја омо гу ћи ће ин тен-
зив ни ји при вред ни и ин тер ре ги о нал ни раз вој у прав цу ве ће ин те гри-
са но сти обла сти у окви ру Ју жне и Ис точ не Ср би је и овог ре ги о на са 
укуп ним про сто ром Ре пу бли ке Ср би је и ме ђу на род ним окру же њем.

Под јед на ког зна ча ја је оче ки ва ни до при нос ауто-пу та раз во ју 
и ин те гра ци ји ту ри стич ке по ну де у скло пу ту ри стич ког кла сте ра 
сре ди шња и за пад на Ср би ја и кла сте ра Ју го и сточ на Ср би ја. То ће 
се оства ри ти ин тен зив ним раз во јем ту ринг ту ри стич ког прав ца од 
Ни ша до При шти не, ко ји спа ја – раз два ја два кла сте ра и ње го вим 
ефи ка сни јим ин те гри са њем са ту ринг прав ци ма ка ме ђу на род-
ним и на ци о нал ним град ским ту ри стич ким цен три ма – Бе о гра-
ду, Вра њу и Ско пљу, Пи ро ту и Со фи ји, При зре ну (са при мар ном 
ту ри стич ком де сти на ци јом Шар-пла ни ном) и Ти ра ни. У ши рем 
окру же њу, ауто-пут ће до при не ти ви шем ква ли те ту до ступ но сти 
и кон ку рент но сти при мар не ту ри стич ке де сти на ци је Ко па о ник 
(пре ко Бла ца и Бру са, ДП IБ 38 и ДП IIA 208 и 211, пре ко Кур шу-
мли је и Бла же ва, ДП IIA 213, 212 и 211) и ње не по ве за но сти са 
аеро дро ми ма ме ђу на род ног зна ча ја „Кон стан тин Ве ли ки” у Ни шу 
и „Адем Ја ша ри” у При шти ни. На под руч ју Про стор ног пла на и 
ње го вог не по сред ног окру же ња до при не ће раз во ју и кон ку рент но-
сти ту ри стич ког про сто ра ре ги о нал ног зна ча ја – То плич ког ту ри-
стич ког ре јо на утвр ђе ног РПП за под руч је Ни шав ског, То плич ког 
и Пи рот ског управ ног окру га. То плич ким ту ри стич ким ре јо ном 
об у хва ће не су ба ње на ци о нал ног зна ча ја – Про лом, Лу ков ска и 
Кур шу млиј ска, за шти ће на под руч ја при род них вред но сти Ра дан 
пла ни на и Ђа во ља ва рош, број на не по крет на кул тур на до бра, 
град ски ту ри стич ки цен три Про ку пље и Кур шу мли ја, пла ни на Ја-
стре бац, аку му ла ци ја Се ло ва, Кр ста шко и Обла чин ско је зе ро и др. 
ту ри стич ки ре сур си. 

За по сти за ње оче ки ва них по зи тив них ефе ка та ути ца ја ауто-
пу та на ре ги о нал ни, при вред ни и со ци јал ни раз вој и ин те гри са-
ност про сто ра нео п ход но је по бољ ша ти ква ли тет ка пи лар не пут не 
мре же (оста ли др жав ни пу те ви и оп штин ски пу те ви) и оства ри ти 
пла ни ра но по ве зи ва ње те мре же са ауто-пу тем Е-80.

3. ПЛАН СКА РЕ ШЕ ЊА

3.1 ПО ЛО ЖАЈ КО РИ ДО РА АУТО-ПУ ТА Е-80 И ПЛАН  
РАЗ МЕ ШТА ЈА ПРА ТЕ ЋИХ СА ДР ЖА ЈА

3.1.1. По ло жај ко ри до ра ауто-пу та

Ко ри дор пла ни ра ног ауто-пу та Е-80, де о ни ца Ниш–Мер да ре, 
по де љен је на два сек то ра (под о де љак 2.3.) и шест де о ни ца. Због 
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кон фи гу ра ци је те ре на на сва кој од де о ни ца је пла ни ран ве ћи број 
раз ли чи тих обје ка та ауто-пу та, као што су мо сто ви, ту не ли, над во-
жња ци, под во жња ци и про пу сти (Та бе ла 2: Објек ти ауто-пу та по 
де о ни ца ма).

Де о ни ца 1 (km 0+000 – km 5+500), ду жи не од 5,5 km – по чи-
ње на по сто је ћој пе тљи „Ме ро ши на” на ко ри до ру ауто-пу та Е-75 
и за вр ша ва се по сле пла ни ра не пе тље „Ме ро ши на – ис ток”. У по-
сто је ћем ста њу пе тља „Ме ро ши на” је об ли ка „тру ба”, при че му се 
тех нич ком до ку мен та ци јом пред ви ђа но ва дис по зи ци ја у об лик 
„тро у гао”. Тра са пла ни ра ног ауто-пу та Е-80 у свом на став ку по ло-
же на је по по сто је ћем др жав ном пу ту Iб ре да број 35, на на чин да 
се по сто је ћи пут, уз по треб но про ши ре ње, ко ри сти као де сна тра ка 
пла ни ра ног ауто-пу та, док се ле ва тра ка гра ди као но ва. Ко ри дор 
ауто-пу та се пру жа по рав ни чар ском и бла го бр до ви том те ре ну, уз 
про јек то ва ну бр зи ну од 130 km/h. На овој де о ни ци ауто-пу та пла-
ни ра на је пе тља „Ме ро ши на – ис ток” (km 5+215). Тех нич ком до-
ку мен та ци јом је пред ви ђе но да бу де об ли ка „тру ба”, са на пла том 
пу та ри не.

Де о ни ца 2 (km 5+500 – km 14+284), ду жи не 8,8 km – по чи ње 
по сле пе тље „Ме ро ши на – ис ток” и за вр ша ва се пре пла ни ра не пе-
тље „Про ку пље – ис ток”. У овој де о ни ци тра са ауто-пу та пру жа се 
по бла го бр до ви том те ре ну, све до ур ба ног под руч ја Про ку пља, уз 
про јек то ва ну бр зи ну од 130 km/h. Ко ри дор пла ни ра ног ауто-пу та 
на пу шта тра су по сто је ћег др жав ног пу та Iб ре да број 35 и про сти-
ре се па ра лел но са њим са се вер не стра не на уда ље но сти из ме ђу 
250 m и 1.600 m. Ауто-пут сво јом тра сом пре се ца ло кал ну пут ну 
мре жу, и то: пут Ме ро ши на–Ро жи на, пут Ме ро ши на–Ба ли че вац и 
пут Југ Бог да но вац – Ар ба на сце. 

Де о ни ца 3 (km 14+284 – km 27+096), ду жи не 12,8 km – пред-
ста вља нај ду жу де о ни цу, про ла зи кроз гра ђе вин ско под руч је Про-
ку пља и ка рак те ри шу је ве о ма сло же ни про стор ни усло ви. Де о ни-
ца тан ги ра ур ба но тки во Про ку пља са се вер не стра не и по кла па 
се са ко ри до ром пла ни ра не оби ла зни це око Про ку пља. Због кон-
фи гу ра ци је те ре на про јек то ва на је за бр зи ну од 100 km/h. На овој 
де о ни ци је пла ни ра но ви ше мо стов ских кон струк ци ја и ту не ла. 
По из ла ску из ту не ла у се ве ро за пад ном де лу Про ку пља, ко ри дор 
се вра ћа у до ли ну ре ке То пли це. Де о ни ца об у хва та пла ни ра не пе-
тље „Про ку пље – ис ток” (km 17+000) и „Про ку пље – за пад” (km 
23+815).

Де о ни ца 4 (km 27+096 – km 32+650), ду жи не 5,6 km – по чи-
ње у до ли ни ре ке То пли це по из ла ску ко ри до ра ауто-пу та из гра-
ђе вин ског под руч ја Про ку пља и пру жа се па ра лел но са др жав ним 
пу тем Iб ре да број 35 и же ле знич ком пру гом (са се вер не стра не) и 
ре ком То пли цом (са ју жне стра не). Про ла зи кроз за рав њен те рен 
до ли не То пли це, уз про јек то ва ну бр зи ну од 130 km/h. За вр ша ва се 
не по сред но по сле пла ни ра не пе тље „Бе ло љин” (km 38+950).

Де о ни ца 5 (km 32+650 – km 39+419), ду жи не 6,8 km – по чи-
ње по сле пла ни ра не пе тље „Бе ло љин” и за вр ша ва се на про фи лу 
Плоч ник. Пру жа се у за рав ње ном те ре ну до ли не То пли це, где ко-
ри дор пре ла зи пре ко ре ке на ње ну де сну стра ну, уз про јек то ва ну 
бр зи ну од 130 km/h.

Де о ни ца 6 (km 39+419 – km 77+000), ду жи не 37,6 km – по-
чи ње од про фи ла Плоч ник и за вр ша ва се на ад ми ни стра тив ном 
пре ла зу „Мер да ре”. Због сло же не кон фи гу ра ци је те ре на на овој 
де о ни ци ко ри дор ауто-пу та раз два ја се од ко ри до ра же ле знич ке 
пру ге. У пр вом де лу у ду жи ни од 10 km пру жа се у за рав ње ном и 
бла го бр до ви том те ре ну, уз про јек то ва ну бр зи ну од 130 km/h. Код 
на се ља Кур шу мли ја ко ри дор пре ла зи на ле ву стра ну ре ке То пли це, 
ула зи у бр до вит до пла нин ски део, пра ти до ли ну ре ка Ко са ни ца и 
Ма ла Ко са ни ца, све до пре во ја Мер да ре, са про јек то ва ном бр зи-
ном од 100 km/h. На овој де о ни ци се на ла зе три пла ни ра не пе тље, 
пе тља „Кур шу мли ја” (km 50+000), пе тља „Ру да ре” (km 60+000) и 
пе тља „Мер да ре” (km 76+700).

На де лу Де о ни це 6 код Кур шу мли је, ори јен та ци о но од km 
47+000 до km 53+000, де фи ни са на је и тзв. „Ис точ на ва ри јан та” 
ко ри до ра ауто-пу та. У овој ва ри јан ти ко ри дор ауто-пу та пре ла зи 
на де сну оба лу ре ке То пли це и нај ве ћим де лом ту нел ски про ла-
зи кроз бр до Крч ма ре, по сле че га се ју жно од Кур шу мли је вра ћа 
у основ ни ко ри дор ауто-пу та. На тај на чин ко ри дор на ве ћем ра-
сто ја њу оби ла зи Кур шу мли ју и не угро жа ва не по крет на кул тур на 
до бра (оста ци цр кве и гро бље на ло ка ли те ту Бе ло по ље, оста ци 
цр кве Св. Не де ље на гро бљу у се лу Пе пе ље вац, ма на стир Св. Ни-
ко ле – тач ка 3.3.2.). Ову ва ри јан ту ко ри до ра ауто-пу та по треб но 
је пре и спи та ти у да љим фа за ма из ра де тех нич ке до ку мен та ци је и 

ко ри дор ко нач но утвр ди ти при ли ком из ме на и до пу на овог про-
стор ног пла на, а има ју ћи у ви ду и да је она пред ви ђе на Про стор-
ним пла ном оп шти не Кур шу мли ја и Пла ном ге не рал не ре гу ла ци је 
Кур шу мли је.

Та бе ла 2. Објек ти ауто-пу та на де о ни ца ма
Ред ни број Обје кат Ста ци о на жа (km) На по ме на

Сек тор 1, де о ни це 1-5
1. Мост 0+210 Л=10 m

2. Под во жњак 1+071 Пло част про пуст 
Л=5 m

3. Про пуст 1+478 Пло част про пуст
4. Над во жњак 1+714 Л=84 m

5. Под во жњак 2+540 Пло част про пуст 
Л=5 m

6. Мост 2+988 Л=25m
7. Мост 3+514 Л=25m
8. Про пуст 5+191 Про пуст Ø1000
9. Мост 5+825 Л=210 m
10. Над во жњак 7+570
11. Мост 8+098 Л=70 m
12. Мост 8+515 Л=70 m
13. Ту нел 9+680 Ту нел 1 Л=220 m
14. Над во жњак 10+020
15. Над во жњак 10+564
16. Ту нел 11+738 Ту нел 2 Л=225 m
17. Над во жњак 12+153 -
18. Над во жњак 12+475 -
19. Mост 12+850 -
20. Mост 13+732 -
21. Мост 13+980 Л=600 m
22. Ту нел Бо жу ра ни 15+608 Л=620 m
23. Мост 16+423 Л=10 m
24. Над во жњак 17+184 Л=84 m
25. Мост 17+810 Л=140 m
26. Mост 18+051 Л=35 m
27. Мост 18+415 Л=325 m
28. Над во жњак 18+985 Л=35 m
29. Мост 19+207 Л=140 m
30. Ту нел 4 19+642 Л=265 m
31. Mост 19+882 Л=35 m
32. Над во жњак 20+155 Л=90 m
33. Ту нел Ра чун. бр до 20+837 Л=1175 m
34. Мост 21+550 Л=175 m
35. Мост 21+921 Л=250 m
36. Ту нел 6 22+230 Л=220 m
37. Мост 22+907 Л=1030 m
38. Mост 25+400 Л=8 m
39. Мост 26+500 Л=34 m
40. Мост 28+631 Л=10 m
41. Мост 29+800 Л=8 m
42. Мост 30+110 Л=8 m
43. Мост 31+793 Л=12 m
44. Мост 33+116 Л=112 m
45. Мост 33+622 Л=8 m
46. Мост 34+928 Л=34 m
47. Мост 35+157 Л=34 m
48. Мост 36+573 Л=35 m
49. Мост 37+535 Л=12 m
50. Moст 37+970 Л=35 m
51. Moст 38+277 Л=12 m
52. Moст 38+550 Л=175 m

Сек тор 2, Де о ни ца 6
53. Мост - Л=8 m
54. Мост - Л=8 m
55. Мост - Л=20 m
56. Мост - Л=8 m
57. Мост - Л=8 m
58. Над во жњак - Л=84 m
59. Мост - Л=102 m
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Ред ни број Обје кат Ста ци о на жа (km) На по ме на

60. Над во жњак - Л=84 m
61. Мост - Л=8 m
62. Мост - Л=8 m
63. Мост - Л=8 m
64. Мост - Л=510 m
65. Над во жњак - Л=84 m
66. Мост - Л=112 m
67. Мост - Л=112 m
68. Над во жњак - Л=84 m
69. Мост - Л=306 m
70. Над во жњак - Л=84 m
71. Мост - Л=8 m
72. Над во жњак - Л=84 m
73. Мост - Л=112 m
74. Над во жњак - Л=84 m
75. Над во жњак - Л=84 m
76. Над во жњак - Л=84 m
77. Над во жњак - Л=84 m
78. Мост - Л=510 m
79. Над во жњак - Л=84 m
80. Мост - Л=476 m
81. Ту нел - Бо ров ча ни Л=290 m
82. Мост - Л=204 m
83. Мост - Л=340 m
84. Мост - Л=238 m
85. Ту нел - Шта ци ја Л=600 m
86. Мост - Л=204 m
87. Мост - Л=442 m
88. Ту нел - Лу жа ни Л=760 m
89. Ту нел - Кли су ра Л=400 m
90. Мост - Л=78 m
91. Мост - Л=408 m
92. Мост - Л=204 m
93. Мост - Л=136 m
94. Мост - Л=238 m
95. Ту нел - Mијачићи Л=550 m
96. Мост - Л=646 m
97. Ту нел - Ра ча Л=520 m
98. Мост - Л=316 m
99. Мост - Л=136 m

100. Мост - Л=272 m
101. Мост - Л=8 m
102. Мост - Л=136 m
103. Мост - Л=238 m
104. Мост - Л=170 m
105. Мост - Л=34 m
106. Ту нел - Mердаре Л=520 m
107. Мост - Л=238 m
108. Мост - Л=102 m
109. Мост - Л=102 m
110. Мост - Л=170 m
111. Мост - Л=136 m

3.1.2. Раз ме штај пра те ћих са др жа ја у ко ри до ру ауто-пу та

Пра те ћи са др жа ји ауто-пу та де ле се на:
1) функ ци о нал не са др жа је пут ног са о бра ћа ја за одр жа ва ње, 

упра вља ње и обез бе ђе ње бр жег, си гур ни јег, удоб ни јег и по у зда ни-
јег тран спор та ро бе и љу ди на ауто-пу ту: а) ба зе за одр жа ва ње пу-
та, б) објек те кон тро ле и упра вља ња и в) објек те на пла те пу та ри не; 

2) пра те ће са др жа је – за по тре бе ко ри сни ка у са о бра ћа ју: a) 
пар ки ра ли шта и б) услу жни цен три (ста ни це за снаб де ва ње по гон-
ским го ри вом (у да љем тек сту: бен зин ске ста ни це), мо те ли, ре сто-
ра ни, ТИР цен три и др.).

Утвр ђу ју се сле де ћи основ ни кри те ри ју ми за раз ме штај пра-
те ћих са др жа ја у ко ри до ру ауто-пу та Е-80: 

1) раз ме штај пра те ћих са др жа ја обез бе ди ће функ ци о нал но 
за до во ља ва ње;

(а) основ них зах те ва без бед но сти са о бра ћа ја – не по вољ ним 
се сма тра ју све ло ка ци је пра те ћих са др жа ја на са мој пе тљи и у 

ње ној не по сред ној бли зи ни, ула зним и из ла зним кра ци ма пе тље; 
обез бе ђе ње ве зе са ауто-пу тем се вр ши по себ ним ула зним и из ла-
зним са о бра ћај ним тра ка ма пре ма кри те ри ју ми ма ко ји се при ме-
њу ју за пе тље; 

(б) кон фо ра ко ри сни ка ауто-пу та и кон фо ра ко ри сни ка пра те-
ћег са др жа ја –  ло ка ци ја пра те ћег са др жа ја не сме да пред ста вља 
ме сто „на сил ног” успо ре ња на ауто-пу ту; 

(в) основ них зах те ва у по гле ду са да шњих и бу ду ћих по тре ба 
и мо гућ ност фа зне ре а ли за ци је пра те ћих са др жа ја у за ви сно сти од 
по ра ста са о бра ћа ја и нео п ход них ре кон струк ци ја.

2) без бед ност са о бра ћа ја мо же се обез бе ди ти фор ми ра њем 
па ра лел них сер ви сних са о бра ћај ни ца са јед ном улив ном и јед ном 
из лив ном тра ком за ви ше пра те ћих са др жа ја;

3) по што ва ње оп ти мал них функ ци о нал них ра сто ја ња из ме ђу 
пра те ћих са др жа ја;

4) рав но мер но рас по ре ђи ва ње пра те ћих са др жа ја на це лој 
де о ни ци ауто-пу та, ра ди обез бе ђе ња рав но мер ни је рас по де ле ди-
рект них и ин ди рект них ко ри сти за ло кал ну за јед ни цу, мо гућ но сти 
за по шља ва ња, при хо да ло кал них за јед ни ца од по ре за на про фит 
обје ка та и др.;

5) на јед ној ло ка ци ји мо же би ти по пра ви лу јед на до ми нант-
на функ ци ја пра те ћег са др жа ја ауто-пу та са по је ди ним до пун ским, 
ком па ти бил ним са др жа ји ма са ви ше ко ри сни ка, са јед ном ула зном 
са о бра ћај ни цом са ауто-пу та и јед ном из ла зном са о бра ћај ни цом 
на ауто-пут;

6) од сту па ње од кри те ри ју ма под тач. 2) и 3) овог ста ва и гу-
шћи рас по ред пра те ћих са др жа ја на ко ри до ру мо гућ је код ур ба-
них цен та ра (Про ку пље и Кур шу мли ја) и на при ла зу пут ном ад ми-
ни стра тив ном пре ла зу Мер да ре, због ве ће фре квен ци је ула зног и 
из ла зног са о бра ћа ја на ауто пу ту; 

7) ран ги ра ње де о ни ца пре ма ве ро ват но ћи ко ри шће ња пра те-
ћих са др жа ја у ко ри до ру ауто-пу та на осно ву про сеч ног го ди шњег 
днев ног са о бра ћа ја и свој ства ути цај ног под руч ја по сма тра не де о-
ни це ауто-пу та (ранг укр шта ња, го ди шњи обим и не рав но мер ност 
ула зно-из ла зног са о бра ћа ја); 

8) ста ци о на жа од ре ђе ног са др жа ја пред ста вља ју ста ци о на жу 
на сре ди ни ду жи не у од но су на из лив и улив са ауто-пу та; ста-
ци о на же за пла ни ра не пра те ће са др жа је на де лу ко ри до ра са де-
таљ ном ре гу ла ци јом (Те мат ска кар та број 1, ли сто ви 1–10) да те су 
тач но, док су за пла ни ра не пра те ће са др жа је за део ко ри до ра без 
де таљ не ре гу ла ци је да те ори јен та ци о но (са тач но шћу мак си мум 
+/- 1.000 m) и би ће бли же де фи ни са не кроз из ме ну и до пу ну овог 
про стор ног пла на (де таљ ну ре гу ла ци ју). У од но су на смер ра ста 
ста ци о на же од ре ђе не су по зи ци је пра те ћих са др жа ја де сно/ле во.  

У из град њи пра те ћих са др жа ја у ко ри до ру ауто-пу та пре по-
ру чу је се по што ва ње прин ци па: био-кли мат ске ар хи тек ту ре и еко-
ло шких кри те ри ју ма са ма лим сте пе ном ути ца ја на сре ди ну; ко ри-
шће ња об но вљи вих из во ра енер ги је и на пред них тех ни ка град ње 
ко је ко ри сте сун це за гре ја ње и ве тар за кли ма ти за ци ју, као и ло-
кал не гра ђе вин ске ма те ри ја ле; укла па ња у пеј заж и др.

3.1.2.1. Функ ци о нал ни са др жа ји

1) Ба зе за одр жа ва ње пу та
Ба зе за одр жа ва ње пу та има ју основ ну уло гу сер ви си ра ња 

свих по треб них ра до ва зим ског и лет њег одр жа ва ња пу та, а ком-
пле мен тар ни су им и објек ти у функ ци ји ин фор ма ти ке (те ле фон-
ске ве зе, ре гу ли са ње и кон тро ла са о бра ћа ја и сл.).

Утвр ђу ју се сле де ћи по себ ни кри те ри ју ми за из бор ло ка ци ја 
ба за за одр жа ва ње пу та:

(1) бли зи на на се ља, мо гућ ност опре ма ња ко му нал ном ин фра-
струк ту ром, еко ло шка по год ност;

(2) функ ци о нал но ра сто ја ње од 40 до 60 km. У ци љу обез бе-
ђи ва ња нор мал ног функ ци о ни са ња ауто-пу та у ро ку од два са та у 
то ку зим ског пе ри о да, де о ни ца не сме да бу де ду жа од 40 до 60 km, 
под прет по став ком да је бр зи на укла ња ња сне га 20–30 km/h и да је 
ба за оп ти мал не ве ли чи не. Нор ма ти ви ма ре дов ног одр жа ва ња пу-
те ва, пре ма ко ји ма је пре гле де пу та оба ве зно вр ши ти три пу та на 
дан, ду жи на де о ни це је та ко ђе огра ни че на до 50 km;

(3) мо гућ ност ма ни пу ли са ња во зи ла (пе тље, на пла та пу та ри не); 
(4) по вр ши на од 2 до 3 ha.
У ко ри до ру ауто-пу та Е-80, пред ви ђе не су две ба зе за одр жа-

ва ње пу та, и то:
(1) „Про ку пље за пад” – у са ста ву Пе тље „Про ку пље – за-

пад”, на ста ци о на жи km 23+500. Са др жи и цен тар за кон тро лу и 
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упра вља ње. При па да ју ћа де о ни ца за одр жа ва ње ауто-пу та ове ба зе 
је од пе тље „Ме ро ши на” до пе тље „Бе ло љин”;

(2) „Ру да ре” – у са ста ву Пе тље „Ру да ре”, на ори јен та ци о ној 
ста ци о на жи km 60+000. При па да ју ћа де о ни ца за одр жа ва ње ауто-
пу та ове ба зе је од пе тље „Бе ло љин” до ад ми ни стра тив ног пре ла за 
„Мер да ре”. Ло ка ци ја ове ба зе да та је ори јен та ци о ним по ло жа јем и 
мо же би ти ко ри го ва на у скла ду са про гра мом раз во ја ЈП „Пу те ви 
Ср би је”, као упра вља ча пу та, у скла ду са За ко ном о јав ним пу те-
ви ма („Слу жбе ни гла сник РС”, бр. 101/05, 123/07, 101/11, 93/12 и 
104/13) и кроз из ме ну и до пу ну Про стор ног пла на (де таљ ну ре гу-
ла ци о ну раз ра ду), при че му ће се од ре ди ти тач на ста ци о на жа. 

У ци љу обез бе ђи ва ња стал не про ход но сти и без бед но сти пу-
та, ба зе за одр жа ва ње има ју сле де ће основ не функ ци је:

– ре дов но одр жа ва ње ко ло во за и ње му при па да ју ћих по вр-
ши на (укљу чу ју ћи ма ње по прав ке ко ло во за) и обје ка та, као и одр-
жа ва ње са о бра ћај не сиг на ли за ци је и пут не опре ме;

– зим ско одр жа ва ње, ко је пре све га пред ста вља чи шће ње сне-
га и по си па ње со ли, ка ко би се ти ме обез бе ди ла про ход ност пу та;

– сва ко днев не ре дов не пре гле де ко ло во за и обје ка та;
– ин тер вен ци је у ван ред ним окол но сти ма, као што су „шпиц” 

у са о бра ћа ју и са о бра ћај не не сре ће;
– во ђе ње и над зор над са о бра ћа јем.
По ред на ве де них ра до ва, ба за за одр жа ва ње пред ви ђе не су да 

из во де и оста ле ра до ве на одр жа ва њу, ко ји се не од но се ди рект но 
на одр жа ва ње и над зор над пу те ви ма, као што су ком плет но одр-
жа ва ње во зи ла и опре ме.

2) Објек ти и слу жбе кон тро ле и упра вља ња
Објек ти и слу жбе кон тро ле и упра вља ња са о бра ћа јем, ко ји 

има ју основ ну на ме ну над гле да ва ња од ви ја ња са о бра ћа ја, по ли-
циј ске кон тро ле (ста ни це), ин фор ма ци о ног цен тра и пру жа ња по-
мо ћи (пунк та), уоби ча је но се ло ци ра ју код ба за за одр жа ва ње пу та 
у за ви сно сти од њи хо вог ран га. 

Ло ка ци је обје ка та кон тро ле и упра вља ња мо гу се, у скла ду 
са про гра мом раз во ја ЈП „Пу те ви Ср би је”, од ре ди ти и у окви ру 
оста лих функ ци о нал них са др жа ја (по по тре би и пар ки ра ли шта) у 
ко ри до ру ауто-пу та.

 За по тре бе кон тро ле и упра вља ња ту нел ским де ло ви ма де о-
ни ца ауто-пу та утвр ђу ју се два цен тра за упра вља ње:

– Цен тар за упра вља ње „Бо жур на” – По гон на km 15+275 де-
сно (у прав цу ра ста ста ци о на же) и По гон са цен тром за упра вља-
ње на km 15+950 ле во;

– Цен тар за упра вља ње „Рач ко во бр до – По гон са цен тром за 
упра вља ње на km 20+200 де сно и По гон на km 21+450 ле во.

3) Објек ти на пла те пу та ри не
За обез бе ђе ње за тво ре ног си сте ма на пла те пу та ри не пред-

виђенa су два че о на на плат на ме ста (у да љем тек сту: ЧНМ) на 
ауто-пу ту Е-80, (уз на по ме ну да се си стем на пла те пу та ри не од но-
сно ста тус ЧНМ мо же ко ри го ва ти у скла ду са по ли ти ком упра вља-
ча ауто-пу та ЈП „Пу те ви Ср би је”):

(1) ЧНМ „Ме ро ши на” на ста ци о на жи km 2+125, из ме ђу пе-
тље „Ме ро ши на” на ко ри до ру ауто-пу та Е-75 (km 0+000) и пла ни-
ра не пе тље „Ме ро ши на – ис ток” на ста ци о на жи km 5+215; 

(2) ЧНМ „Мер да ре” на ори јен та ци о ној ста ци о на жи km 
75+750 пре ад ми ни стра тив ног пре ла за „Мер да ре”; 

(3) као и боч не улив но-из лив не на плат не ста ни це (БНС).

3.1.2.2. Пра те ћи са др жа ји за ко ри сни ке ауто-пу та

1) Пар ки ра ли шта 
Пар ки ра ли шта са пар кин зи ма по вр ши не 1,5–5 ha има ју 

основ ну функ ци ју обез бе ђе ња си гур ног и кон фор ног пу то ва ња, 
у пр вом ре ду од мо ра и до пун ску функ ци ју про мо ци је ту ри зма у 
окру же њу.

Утвр ђу ју се сле де ћи по себ ни кри те ри ју ми за из бор ло ка ци ја 
пар ки ра ли шта са пар кин зи ма:

(1) тех нич ки зах те ви са о бра ћа ја (у под нож ју, на сре ди ни или 
вр ху пут ног успо на и сл); по се бан про стор за пар ки ра ли ште за 
ауто мо би ле, те рет на во зи ла и ауто бу се;

(2) функ ци о нал но ра сто ја ње од 10 до 20 km – обо стра но и 
на из ме нич но раз ме шта ње пар ки ра ли шта за кра ће за у ста вља ње во-
зи ла и за др жа ва ње пут ни ка са по треб ним кон фо ром за кра ће за др-
жа ва ње и пре дах (од 15 до 30 ми ну та);

(3) по жељ на је бли зи на ве ћих или ма њих на се ља, ви ди ков ца, 
во де ног огле да ла и сл. (при род ни ам би јент), као и опре мље ност 

или по год ност ло ка ци је за опре ма ње ко му нал ном ин фра струк ту-
ром (за во ду за пи ће и са ни тар ни чвор) и те ле фон ским ве за ма за 
пру жа ње по мо ћи во за чи ма.

У ко ри до ру ауто-пу та Е-80 мо гу ће је фор ми ра ти пар ки ра ли-
шта у по ја су ауто-пу та, као фа зу у ре а ли за ци ји пла ни ра них ло ка-
ци ја од мо ри шта и услу жних цен та ра или као по себ не ло ка ци је на 
ра сто ја њу не ма њем од 4 km од ло ка ци је од мо ри шта и услу жног 
цен тра. 

2) Од мо ри шта и услу жни цен три
Од мо ри шта
Од мо ри шта под ра зу ме ва ју ду же за др жа ва ње ко ри сни ка пу та 

(30–90 мин.) и има ју раз дво је не по вр ши не за пар ки ра ње пут нич ких 
во зи ла, ауто бу са, те рет них во зи ла и ако по сто ји по тре ба ту ри стич-
ких во зи ла. Она са др же све про гра ме пар ки ра ли шта, као и до дат но 
јав ни те ле фон, осве тље ње, ре сто ра не, про дав ни це и др. На од мо-
ри шту мо гу би ти и бен зин ске ста ни це и ауто сер ви си за ма ње услу-
ге и по прав ке. Сло бод не по вр ши не су пред ви ђе не за од мор и кра ћу 
ре кре а ци ју ко ри сни ка пу та. У скла ду са Пра вил ни ком о усло ви ма 
ко је са аспек та без бед но сти са о бра ћа ја мо ра ју да ис пу ња ва ју пут-
ни објек ти и дру ги еле мен ти јав ног пу та („Слу жбе ни гла сник РС”, 
број 50/11), де фи ни шу се два ти па од мо ри шта, и то О1 и О2.

У ко ри до ру ауто-пу та Е-80, де о ни ца Ниш–Мер да ре, пред ви-
ђе но је че ти ри од мо ри шта, и то:

(1) од мо ри ште „Ме ро ши на” (тип О2), обо стра но, на ста ци о-
на жи km 3+250, по вр ши не 3,49 ha (де сно) и 3,49 ha (ле во), са бен-
зин ском ста ни цом ти па II;

(2) од мо ри шта „Југ Бог да но вац” (тип О1), обо стра но, на ста-
ци о на жи km 13+050, по вр ши не 3,27 ha (де сно) и 3,35 ha (ле во), са 
бен зин ском ста ни цом ти па I;

(3) oдморишт е „Бе ло љин” (тип О1), обо стра но, на ста ци о на-
жи km 37+800, по вр ши не 3,99 ha (де сно) и 4,38 ha (ле во), са бен-
зин ском ста ни цом ти па I;

(4) од мо ри ште „Кур шу мли ја” (тип О2), обо стра но, на ори јен-
та ци о ној ста ци о на жи 51+500, са бен зин ском ста ни цом ти па II.

Услу жни цен три
Услу жни цен три су це ло ви ти мул ти функ ци о нал ни пра те ћи 

са др жа ји ко ји пр вен стве но слу же за ду же за др жа ва ње ко ри сни-
ка пу та. Они се, по ред прет ход но на ве де них еле ме на та, опре ма ју 
мо те ли ма, кам пинг про сто ром за ре кре а тив на во зи ла, бен зин ским 
ста ни ца ма, сер ви си ма, ра ди о ни ца ма и др. Они су ма ли и спе ци-
фич но ур ба ни зо ва ни ком плек си пот пу но ко му нал но опре мље ни. 
Ин тер не са о бра ћај ни це и по вр ши не за пар ки ра ње раз ви ја ју се по 
вр ста ма во зи ла (пут нич ки ауто мо би ли, те рет на во зи ла, ауто бу си), 
као и по свр си за др жа ва ња (нпр. из дво је но пар ки ра ли ште за мо-
тел). Услу жни цен три има ју ве ли ки број за по сле них и ло кал не ко-
ри сни ке из ши рег под руч ја пу та.

При ступ услу жним цен три ма се обез бе ђу је ди рект но са пу та 
за ко ри сни ке пу та, док се за ло кал не ко ри сни ке и за по сле не обез-
бе ђу је са ло кал не пут не мре же, без спа ја ња са о бра ћа ја. Пар кинг 
се фор ми ра на по себ ним по вр ши на ма осло ње ним са мо на ло кал ну 
пут ну мре жу и пе шач ко кре та ње до и од услу жног цен тра.

Услу жни цен три пр вен стве но слу же за по тре бе ко ри сни ка 
пу та, због че га су по тре бе оста лих ко ри сни ка при хва тљи ве са мо у 
оној ме ри у ко јој не угро жа ва ју нео п хо дан ква ли тет услу ге и ни во 
си гур но сти за ко ри сни ке ауто-пу та.

У ко ри до ру ауто-пу та Е-80, де о ни ца Ниш–Мер да ре, пред ви-
ђен је је дан услу жни цен тар „Про ку пље”, обост ранo, на ста ци о на-
жи km 28+150, по вр ши не 5,34 ha (де сно) и 5,16 ha (ле во), са мо те-
лом ти па II и бен зин ском ста ни цом ти па II.

По себ ни са др жа ји – бен зин ске ста ни це и мо те ли
Бен зин ске ста ни це на ауто-пу ту оба ве зни су пра те ћи са др жа ји 

у ко ри до ру ауто- пу та и пред ста вља ју пунк то ве ма ње и сред ње ве-
ли чи не, пре те жно са спе ци ја ли зо ва ним са о бра ћај ним са др жа ји ма за 
снаб де ва ње по гон ским го ри вом, при бо ром и ре зер вним де ло ви ма, 
за пру жа ње услу га оправ ке во зи ла, пра ња во зи ла и дру го, уз од го-
ва ра ју ће за до во ља ва ње по тре ба (пре дах, узи ма ње хра не, ку по ви на 
и сл.) у то ку кра ћег и сред њег за др жа ва ња пут ни ка, са мо гућ но шћу 
ду жег за др жа ва ња у слу ча ју озбиљ ни је оправ ке во зи ла и пе шач ке 
ве зе бен зин ске ста ни це са дру гим сме штај ним са др жа ји ма. Бен зин-
ске ста ни це мо гу би ти са мо стал ни објек ти или у скло пу мо те ла.

Утвр ђу ју се сле де ћи по себ ни кри те ри ју ми за из бор ло ка ци ја 
бен зин ских ста ни ца:

(1) функ ци о нал но ра сто ја ње од 20 до 30 km – обо стра но и на-
из ме нич но раз ме шта ње са мо стал них бен зин ских ста ни ца ти па I 
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(бен зин ско – пут нич ка ста ни ца) и ти па II (бен зин ско – сер ви сна ста-
ни ца, под о де љак 4.3.). Уко ли ко због про ла ска кроз ур ба не цен тре 
и при ла за пут ним пре ла зи ма ни је мо гу ће ис по што ва ти то пра ви ло, 
до зво ли ће се од сту па ње у функ ци о нал ном ра сто ја њу и сми ца њу;

(2) бен зин ске ста ни це у са ста ву мо те ла ма њег су ка па ци те та 
и има ју основ ну на ме ну услу ге го сти ју мо те ла;

(3) по жељ но је обез бе ђе ње обо стра ног при сту па (са ауто-пу та 
и са др жав ног пу та или јав ног оп штин ског пу та), где је то мо гу ће; 

(4) по вр ши на од 1,5 до 3 ha.
У ко ри до ру ауто-пу та Е-80, де о ни ца Ниш–Мер да ре, пред ви-

ђе но је пет бен зин ских ста ни ца, и то:
(1) бен зин ска ста ни ца „Ме ро ши на” ти па II, обо стра но, на 

ста ци о на жи km 3+250, у са ста ву од мо ри шта „Ме ро ши на”;
(2) бен зин ска ста ни ца „Југ Бог да но вац” ти па I, обо стра но, на 

ста ци о на жи km 13+050, у са ста ву од мо ри шта „Југ Бог да но вац”;
(3) бен зин ска ста ни ца „Про ку пље” ти па II, обо стра но, на ста-

ци о на жи 28+150, у са ста ву услу жног цен тра „Про ку пље”;
(4) бен зин ска ста ни ца „Бе ло љин” ти па I, обо стра но, на ста-

ци о на жи km 37+800, у са ста ву од мо ри шта „Бе ло љин”;
(5) бен зин ска ста ни ца „Кур шу мли ја” ти па II, обо стра но, на 

ори јен та ци о ној ста ци о на жи 51+500, у са ста ву од мо ри шта „Кур-
шу мли ја”.

Мо те ли у ко ри до ру ауто-пу та пред ста вља ће пунк то ве са нај-
бо га ти јим са др жа ји ма, за нај ду же за др жа ва ње пут ни ка ра ди по-
тре ба са о бра ћа ја, од мо ра, ре кре а ци је и ту ри зма (ко ји под ра зу ме ва 
нај ма ње јед но но ће ње).

Утвр ђу ју се сле де ћи по себ ни кри те ри ју ми за из бор ло ка ци ја 
мо те ла:

(1) функ ци о нал но ра сто ја ње од 30 до 60 km (тип I), од но сно 
80–160 km (тип II). Уко ли ко због про ла ска кроз ур ба не цен тре и 
при ла за пут ним пре ла зи ма ни је мо гу ће ис по што ва ти то пра ви ло, 
до зво ли ће се од сту па ње у сми ца њу;

(2) мо те ли мо гу би ти ор га ни зо ва ни као тип I (стан дард ни мо-
тел) и тип II (мо тел у ту ри стич ко-ре кре а тив ном ком плек су, под-
о де љак 4.3.). У за ви сно сти од по год но сти ло ка ци је, мо те ли ће се 
гра ди ти са обе стра не ауто-пу та, ра ди ра ци о на ли за ци је по сло ва ња 
и ко ри шће ња из гра ђе них ка па ци те та, са ме ђу соб ном пе шач ком и 
кол ско-слу жбе ном ве зом. Мо гу ће је и пре мо сти ти ауто-пут објек-
том ко ји у свом скло пу има услу жне са др жа је мо те ла;

(3) ло ка ци је су усло вље не по ло жа јем, при род ним и ство ре-
ним вред но сти ма под руч ја, бли зи ном на се ља, мо гућ но шћу по ве-
зи ва ња са др жав ним пу те ви ма и јав ним оп штин ским пу те ви ма, 
од но сно уз нај ве ћа са о бра ћај на чво ри шта, по себ но пре ма нај зна-
чај ни јим ту ри стич ким де сти на ци ја ма;

(4) по вр ши на тип I оквир но од 0,8 ha до 2 ha и тип II од 2 ha, 
па на ви ше с тим да, ако је у ње го вом скло пу и бен зин ска ста ни-
ца, по вр ши не се са би ра ју (за по тре бе фор ми ра ња услу жног цен тра 
по вр ши на мо же би ти и ма ња од зби ра, али не ма ње од 4 ha). 

У ко ри до ру ауто-пу та Е-80, де о ни ца Ниш–Мер да ре, пред ви-
ђен је је дан мо тел ти па II, обост ранo, на ста ци о на жи km 28+150, у 
са ста ву услу жног цен тра „Про ку пље”. 

3) ТИР цен три
ТИР цен три („In ter na ti o nal Road Tran sports”) у ко ри до ру ауто-

пу та пред ста вља ју пунк то ве пр вен стве но за те шка тран спорт на 
во зи ла са основ ним и спе ци ја ли зо ва ним са др жа ји ма: за сер ви си-
ра ње, снаб де ва ње по гон ским го ри вом, при бо ром и ре зер вним де-
ло ви ма, пра ње во зи ла и др; уз од го ва ра ју ће за до во ља ва ње оста лих 
по тре ба (пре дах, хи ги је на, узи ма ње хра не, ку по ви на и сл); пар-
кин гом за ми ни мум 50 те рет них во зи ла и ви ше пут нич ких во зи ла 
и ауто бу са, са по треб ним про ла зним тра ка ма; зе ле ним раз дел ним 
остр вом, ула зним и из ла зним ко ло во зним тра ка ма. По себ ни кри-
те ри ју ми за из бор ло ка ци ја ТИР цен та ра су: функ ци о нал но ра сто-
ја ње од око 200 km; на при ла зу ве ћим са о бра ћај ним чво ри шти ма; 
мо гућ ност ин фра струк тур ног опре ма ња; по вр ши на од 3 ha до 5 ha. 

У ко ри до ру ауто-пу та Е-80, пла ни ра на је из град ња јед ног 
ТИР цен тра „Ру да ре” на ори јен та ци о ној ста ци о на жи km 62+000. 

3.2. ПЛАН ВЕ ЗА АУТО-ПУ ТА СА ОКРУ ЖЕ ЊЕМ

Ве зе ауто-пу та Е-75 с окру же њем оства ри ва ће се пу тем пе-
тљи, а оста ле пут не мре же пре ко де ни ве ли са них укр шта ња, при-
ме ном сле де ћих кри те ри ју ма:

1) обез бе ђе ње ве за с ауто-пу тем на ме сти ма укр шта ња с др-
жав ним пу те ви ма I ре да и са о бра ћај но нај фре квент ни јим др жав ним 

пу те ви ма II ре да или јав ним оп штин ским пу те ви ма, уз ко ри шће ње 
ал тер на тив них пут них пра ва ца;

2) обез бе ђе ње ве зе са ауто-пу тем ка град ским и оп штин ским 
цен три ма у окру же њу ко ри до ра, по мо гућ но сти на ме сту по сто је ћих 
укр шта ња са прав ци ма глав них град ских – на сељ ских са о бра ћај ни ца;

3) обез бе ђе ње ве зе са ауто-пу тем за по је ди на под руч ја (пла-
ни ра на за раз вој ту ри зма од ме ђу на род ног и на ци о нал ног зна ча ја) 
и зна чај не про стор но-раз вој не струк ту ре (ин ду стри ја, роб но-тран-
спорт ни цен три и др.).

3.2.1. Пе тље

Овим про стор ним пла ном утвр ђен је по ло жај осам пе тљи 
(јед на по сто је ћа и се дам пла ни ра них), и то:

(1) по сто је ћа пе тља „Ме ро ши на” (km 0+000) на ауто-пу ту 
Е-75 – ко ја пред ста вља по че так ауто-пу та Е-80, де о ни це Ниш–
Мер да ре, са по сто је ћом функ ци јом по ве зи ва ња ауто-пу та Е-75 са 
др жав ним пу тем IБ ре да број 35, од но сно пла ни ра ном функ ци јом 
по ве зи ва ња са ауто-пу тем Е-80;

(2) пе тља „Ме ро ши на – ис ток” (km 5+215) – у функ ци ји ве зе 
ауто-пу та са др жав ним пу тем IБ ре да број 35, Ме ро ши ном и да ље 
са др жав ним пу тем IIБ ре да број 417;

(3) пе тља „Про ку пље – ис ток” (km 17+000) – у функ ци ји ве зе 
ауто-пу та са Про ку пљем, др жав ним пу тем IБ ре да број 35 и да ље 
по сред но са др жав ним пу тем IIБ ре да број 418, др жав ним пу тем 
IIА ре да број 216 (ве за са на се љи ма Жи то ра ђа и До ље вац) и др-
жав ним пу тем IIА ре да број 226 (ве за са на се љем Бој ник);

(4) пе тља „Про ку пље–за пад” (km 23+815) – у функ ци ји ве зе 
ауто-пу та са при вред но-ин ду стриј ском зо ном Про ку пља, Про ку-
пљем, др жав ним пу тем IБ ре да број 35 и да ље по сред но са др жав-
ним пу тем IIБ ре да број 415;

(5) пе тља „Бе ло љин” (km 32+270) – у функ ци ји ве зе ауто-пу-
та са др жав ним пу тем IБ ре да број 35, др жав ним пу тем IБ ре да 
број 38 (ве за са на се љем Бла це и гра дом Кру ше вац), као и по сред-
но са др жав ним пу тем IIБ ре да број 415;

(6) пе тља „Кур шу мли ја” (km 50+000) – у функ ци ји ве зе ауто-
пу та са Кур шу мли јом, др жав ним пу тем IБ ре да број 35 и др жав-
ним пу тем IIА ре да број 212 (ве за са на се љем Бр зе ће и ту ри стич-
ким под руч јем и На ци о нал ним пар ком „Ко па о ник”);

(7) пе тља „Ру да ре” (km 60+000) – у функ ци ји ве зе ауто-пу та 
са др жав ним пу тем IБ ре да број 35 и др жав ним пу тем IIА ре да 
број 228 (ве за са Про лом ба њом, ту ри стич ким под руч јем Ђа во ља 
Ва рош и Ра дан пла ни на и на се љем Бој ник); 

(8) пе тља „Мер да ре” (km 76+700) – у функ ци ји по ве зи ва ња 
ауто-пу та, ал тер на тив них пут них пра ва ца и Ад ми ни стра тив ног 
пре ла за „Мер да ре”.

3.2.2. Де ни ве ли са на укр шта ња

Де ни ве ли са ним укр шта њи ма обез бе ђу је се ква ли тет но по ве зи-
ва ње и про ход ност мре же оста лих др жав них и ло кал них пу те ва на 
под руч ју ко ри до ра и ње го вог не по сред ног и ре ги о нал ног окру же ња.

Раз ме штај пла ни ра них де ни ве ли са них укр шта ња се утвр ђу је 
по ла зе ћи од сле де ћих кри те ри ју ма:

1) за др жа ва њем по сто је ћих тра са свих др жав них и јав них оп-
штин ских пу те ва и њи хо вог де ни ве ли са ног укр шта ња са ауто-пу тем;

2) обез бе ђе њем де ни ве ли са ног укр шта ња за све не ка те го ри-
са не оп штин ске пу те ве (атар ске пу те ве – пољ ски и шум ски), с тим 
да ме сто укр шта ња мо же би ти по ме ре но са тра се атар ског пу та на 
дис тан ци мак си мал не ду жи не 500 m, у ком слу ча ју се обез бе ђу је 
из град ња де о ни це не ка те го ри са ног оп штин ског пу та дуж огра де 
ауто-пу та до по год ног ме ста за укр шта ње;

3) обез бе ђе њем, уко ли ко је то по треб но, бар јед ног де ни ве ли-
са ног укр шта ња за под руч је јед не ка та стар ске оп шти не чи ју те ри-
то ри ју пре се ца ауто-пут;

4) раз ме шта јем де ни ве ли са них укр шта ња јав них и не ка те го-
ри са них оп штин ских пу те ва са ауто-пу тем обез бе ди ће се уда ље-
ност су сед них укр шта ња ко ја је ве ћа од 2 km, а ма ња од 4 km;

5) на отво ре ном про сто ру, по пра ви лу, пред ност ће има ти 
над во жња ци, а у на се љи ма под во жња ци, док ће оста ли над зем ни 
во до ви (во до при вред ни, енер гет ски и др.) би ти про ве де ни ис под 
тра се у слу ча ју да то дик ти ра ју ло кал ни усло ви (струк ту ра тла, ре-
љеф итд.) и у слу ча ју да је на ве де но тех нич ко ре ше ње при хва тљи-
во за су бјект, у чи јој је над ле жно сти над зем ни вод;
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6) ди мен зи о ни са ње над во жња ка или под во жња ка омо гу ћи ће про ла зак свих вр ста во зи ла (нпр. по љо при вред не ме ха ни за ци је), за 
дво смер ни са о бра ћај, уз ми ни мал ну ви си ну под во жња ка 4,5 m и ши ри ну 6 m;

7) про пу сти – мо сто ви (за пре мо шћа ва ње во до то ка, су вих до ли на и де пре си ја) пред ви де ће се као ви ше на мен ски, са мо гућ но шћу 
ко ри шће ња за кол ски и пе шач ки са о бра ћај или про лаз ни ске ди вља чи; 

8) ин ста ла ци је и во до ви, ко ји су по ло же ни уз ауто-пут и пру гу, сме сти ће се ван огра ђе ног пут ног или пру жног по ја са, а уко ли ко не 
по сто ји аде кват но ре ше ње за њи хо во из ме шта ње, ин ста ла ци ја ма и во до ви ма обез бе ди ће се по себ не ме ре при сту па и за шти те.

Та бе ла 3. Де ни ве ли са на укр шта ња на ко ри до ру ауто-пу та (Сек тор 1)
Ред. бр. Пре ла зи пре ко/ис под Укр шта ње/ве за КО Оп шти на Ста ци о на жа Де о ни ца
1. Пре лаз ис под ауто-пу та ло кал ни ас фалт ни пут Мра мор–Ба ту ши нац Ба лај нац Ме ро ши на km 00+210 01
2. Пре лаз ис под ауто-пу та ло кал ни зе мља ни пут Ба лај нац Ме ро ши на km 01+071 01
3. Пре лаз пре ко ауто-пу та ас фалт ни пут, по сто је ћи над во жњак Ба лај нац Ме ро ши на km 01+714 01
4. Пре лаз ис под ауто-пу та ло кал ни зе мља ни пут Гра ди ште Ме ро ши на km 02+539 01
5. Пре лаз ис под ауто-пу та Алек сан дро вач ки по ток, по сто је ћи мост Гра ди ште Ме ро ши на km 02+988 01
6. Пре лаз ис под ауто-пу та оп штин ски ас фал ти ра ни пут Гра ди ште Ме ро ши на km 03+513 01
7. Пре лаз пре ко ауто-пу та пе тља „Ме ро ши на ис ток” Брест Ме ро ши на km 05+215 01
8. Пре лаз ис под ауто-пу та по ток, ас фалт ни пут Ме ро ши на Ме ро ши на km 05+820 02
9. Пре лаз пре ко ауто-пу та ас фалт ни пут Ба ли ће вац Ме ро ши на km 07+571 02
10. Пре лаз ис под ауто-пу та ло кал ни ас фалт ни пут, Крај ко вач ка ре ка Ба ли ће вац Ме ро ши на km 08+100 02
11. Пре лаз ис под ауто-пу та Ле пај ски по ток Ба ли ће вац Ме ро ши на km 08+510 02
12. Пре лаз пре ко ауто-пу та зе мља ни пут Ба ли ће вац Ме ро ши на km 10+563 02
13. Пре лаз пре ко ауто-пу та зе мља ни пут Ар ба на сце Ме ро ши на km 12+475 02
14. Пре лаз ис под ауто-пу та ас фалт ни пут Ар ба на сце Ме ро ши на km 13+733 02
15. Пре лаз ис под ауто-пу та су ви по ток, зе мља ни пут Ар ба на сце Ме ро ши на km 14+030 02
16. Пре лаз ис под ауто-пу та зе мља ни пут Но ва Бо жур на Про ку пље km 16+420 02
17. Пре лаз пре ко ауто-пу та пе тља „Про ку пље ис ток” До ња Стра жа ва Про ку пље km 17+000 02
18. Пре лаз пре ко ауто-пу та ас фалт ни пут Ђу ро вац Про ку пље km 17+185 03
19. Пре лаз ис под ауто-пу та по ток До ња Стра жа ва Про ку пље km 17+810 03
20. Пре лаз ис под ауто-пу та зе мља ни пут До ња Стра жа ва Про ку пље km 18+050 03
21. Пре лаз ис под ауто-пу та ре ка Стра жа ва, ас фалт ни пут До ња Стра жа ва – Про ку пље град Про ку пље km 18+400 03
22. Пре лаз пре ко ауто-пу та ас фалт ни пут, ул. Ћи ри ла и Ме то ди ја Про ку пље град Про ку пље km 18+985 03
23. Пре лаз ис под ауто-пу та зе мља ни пут Про ку пље Про ку пље km 19+200 03
24. Пре лаз ис под ауто-пу та зе мља ни пут Про ку пље Про ку пље km 19+880 03
25. Пре лаз пре ко ауто-пу та зе мља ни пут Про ку пље Про ку пље km 20+155 03
26. Пре лаз ис под ауто-пу та зе мља ни пут Про ку пље Про ку пље km 21+570 03
27. Пре лаз ис под ауто-пу та зе мља ни пут, Цр кве ни по ток Про ку пље Про ку пље km 21+920 03
28. Пре лаз ис под ауто-пу та ре ка То пли ца, пру га Про ку пље – Бе ла Во да Про ку пље km 22+910 03
29. Пре лаз пре ко ауто-пу та пе тља „Про ку пље за пад” Про ку пље Про ку пље km 23+815 04
30. Пре лаз ис под ауто-пу та зе мља ни пут Ћу ко вац Про ку пље km 25+400 04
31. Пре лаз ис под ауто-пу та зе мља ни пут Гу бе тин Про ку пље km 26+450 04
32. Пре лаз ис под ауто-пу та ас фалт ни пут По то чић Про ку пље km 28+632 04
33. Пре лаз ис под ауто-пу та зе мља ни пут Дре но вац Про ку пље km 29+799 04
34. Пре лаз ис под ауто-пу та Кон џељ ска ре ка Дре но вац Про ку пље km 30+111 04
35. Пре лаз ис под ауто-пу та по ток Бре сни чић Про ку пље km 31+793 04
36. Пре лаз пре ко ауто-пу та пе тља „Бе ло љин” Бре сни чић Про ку пље km 32+280 05
37. Пре лаз ис под ауто-пу та зе мља ни пут Кон џељ Про ку пље km 33+180 05
38. Пре лаз ис под ауто-пу та зе мља ни пут Кон џељ Про ку пље km 33+622 05
39. Пре лаз ис под ауто-пу та Дра гу шка ре ка До ња Ко њу ша Про ку пље km 34+928 05
40. Пре лаз ис под ауто-пу та др жав ни пут IIА ре да До ња Ко њу ша Про ку пље km 35+157 05
41. Пре лаз ис под ауто-пу та зе мља ни пут Ви ча Про ку пље km 36+573 05
42. Пре лаз ис под ауто-пу та Су во дол ски по ток Ту ла ре Про ку пље km 37+570 05
43. Пре лаз ис под ауто-пу та ас фалт ни пут Ту ла ре Про ку пље km 37+990 05
44. Пре лаз ис под ауто-пу та Бац ка ре ка Ту ла ре Про ку пље km 38+280 05
45. Пре лаз ис под ауто-пу та ре ка То пли ца Ви ча Про ку пље km 38+550 05

3.2.3. Па ра лел ни ал тер на тив ни пут ни прав ци

Основ не функ ци је па ра лел ног ал тер на тив ног пут ног прав ца 
ауто-пу та Е-80 су:

– обез бе ђе ње ал тер на тив ног са о бра ћај ног прав ца ис ток-за-
пад у Ин фра струк тур ном ко ри до ру, ра ди омо гу ћа ва ња оба вља ња 
де ла са о бра ћа ја на овом прав цу без на пла те пу та ри не;

– при јем са о бра ћа ја са по преч них пут них пра ва ца и усме ра-
ва ње на ауто-пут пре ко нај бли жих пе тљи;

– по ве зи ва ње др жав них пу те ва I и II ре да и оп штин ских пу-
те ва и за до во ље ње ло кал них са о бра ћај них по тре ба у Ин фра струк-
тур ном ко ри до ру.

По ла зе ћи од основ них функ ци ја, по ло жај ко ри до ра ал тер на-
тив ног пут ног прав ца утвр ђен је при ме ном сле де ћих кри те ри ју ма: 
(а) да се на ла зи у бли зи ни ко ри до ра ауто-пу та и (б) да по ве зу је 
град ске и оп штин ске цен тре и ве ћа на се ља у окру же њу ко ри до ра.

Ко ри дор ал тер на тив ног пут ног прав ца пру жа ће се па ра лел но 
ко ри до ру ауто-пу та са де о ни ца ма са ле ве и де сне стра не, чи је ће 
се функ ци о нал но по ве зи ва ње оства ри ти др жав ним пу тем IБ ре да 
број 35 и пе тља ма у де ни ве ли са ним укр шта ји ма, и то:

1) на под руч ју гра да Ни ша ал тер на тив ни пра вац се про сти ре 
на пу ште ном тра сом не ка да ма ги страл ног пу та М-25, од др жав ног 
пу та IIА ре да број 158 пре ко на се ља 9. Мај, Мра мор, Алек сан дро-
во, до пла ни ра не пе тље „Ме ро ши на – ис ток” (по треб на са на ци ја); 

2) кроз Ме ро ши ну ал тер на тив ни пра вац се про сти ре од др-
жав ног пу та IБ ре да број 35 код пла ни ра не пе тље „Ме ро ши на – 
ис ток” ју жно и пре ко Ле пај ског по то ка, да ље са ју жне стра не на се-
ља Брест, по том ис точ но до др жав ног пу та IБ ре да број 35;

3) од Ме ро ши не до Про ку пља ал тер на тив ни пра вац за др жа ва 
по сто је ћу тра су др жав ног пу та IБ ре да број 35; 

4) ју жно од Про ку пља пла ни ра се ал тер на тив на са о бра ћај-
ни ца ко ја се про сти ре од др жав ног пу та IБ ре да број 35 (кру жна 
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рас кр сни ца са са о бра ћај ни цом ка пе тљи „Про ку пље – ис ток”), ју-
жно ка на се љу Но во Се ло, по том за пад но до др жав ног пу та IIБ 
ре да број 418 и у на став ку пре ко из гра ђе ног мо ста пре ко То пли це, 
по том до др жав ног пу та IIA ре да број 216, да ље са ле ве стра не 
ре ке То пли це до др жав ног пу та IIБ ре да број 415, пре ко ре ке То-
пли це до са о бра ћај ни це ко ја во ди до на плат не рам пе „Про ку пље 
– за пад” и до др жав ног пу та IБ ре да број 35. Овај пра вац пред ста-
вља нео п ход ну но ву де о ни цу ра ди сма ње ња оби ма тран зит ног са-
о бра ћа ја кроз Про ку пље и вр ши по ве зи ва ње че ти ри др жав на пу та, 
ин ду стриј ске зо не, же ле знич ке и ауто бу ске ста ни це у Про ку пљу. 
До ре а ли за ци је но ве де о ни це ју жно од Про ку пља ал тер на тив ни 
пут оста је др жав ни пут IБ ре да број 35 кроз Про ку пље. На кон ре-
а ли за ци је но ве де о ни це др жав ног пу та IБ ре да број 35 ју жно од 
Про ку пља, по сто је ћа де о ни ца кроз ур ба но под руч је по ста ће град-
ска са о бра ћај ни ца;

5) од Про ку пља до Мер да ра ал тер на тив ни пра вац се про сти-
ре ком плет но др жав ним пу тем IБ ре да број 35, осим на ме сти ма 
где се вр ши пре кла па ње тра се ауто-пу та и где ће се из гра ди ти не-
ко мер ци јал ни па ра лел ни др жав ни пут.

3.3. УТИ ЦАЈ КО РИ ДО РА АУТО-ПУ ТА НА ПРИ РО ДУ  
И ЖИ ВОТ НУ СРЕ ДИ НУ И МЕ РЕ ЗА ШТИ ТЕ

3.3.1. За шти та при ро де и при род них до ба ра

Под руч је Про стор ног пла на об у хва та ма ли део Пар ка при ро-
де „Ра дан” ко ји је у ста ту су под руч ја у по ступ ку за шти те. Гра ни-
ца ма Про стор ног пла на об у хва ће ни део тог под руч ја је у ре жи му 
за шти те II и III сте пе на.

Од еви ден ти ра них при род них до ба ра на под руч ју Про стор-
ног пла на, из ван ко ри до ра, на ла зе се три објек та ге о на сле ђа ко-
ји по сво јим вред но сти ма и зна ча ју ис пу ња ва ју усло ве за за шти ту 
као спо ме ни ци при ро де, и то: епи ге нет ска кли су ра То пли це око 
уз ви ше ња Хи сар код Про ку пља (бр. 1 на ре фе рал ној кар ти бр. 1 и 
2); кон гло ме ра тич ни осте ња ци у се лу Крч ма ре (бр. 2); фор ма ци ја 
ба залт них бло ко ва на бр ду Бран ко ва ку ла (бр. 3).

На ко ри до ру, у по ја су ауто-пу та и за штит ном по ја су не ма по-
је ди нач них или гру па ста ба ла др ве ћа ре пре зен та тив них у по гле ду 
вр сте, ди мен зи ја и ста ро сти и зна чај них у кул тур но-исто риј ском и 
дру гом по гле ду.

Под руч је Про стор ног пла на об у хва та де ло ве еко ло шки зна-
чај них под руч ја (у да љем тек сту: ЕЗП) уста но вље них Уред бом о 
еко ло шкој мре жи („Слу жбе ни гла сник РС”, број 102/10), и то:

– ЕЗП Ра дан, ко је об у хва та бу ду ћи ПИО „Ра дан”, Eme rald 
под руч је Ра дан као део тзв. Сма раг дне мре же под руч ја (Eme rald 
Net work of Are as of Spe cial Con ser va tion In te rest – АsCI) зна чај них 
са ста но ви шта при ме не Кон вен ци је о очу ва њу европ ске ди вље 
фло ре и фа у не и при род них ста ни шта (Берн ска кон вен ци ја) у Ср-
би ји и PBA под руч је Ра дан – ода бра но под руч је за днев не леп ти ре 
(Pri me But terfly Are as) по про гра му But terfly Con ser va tion Euro pe; 
гра ни це Eme rald и PBA под руч ја су ши ре од гра ни ца пре де ла из у-
зет них од ли ка, та ко да об у хва та ју и ко ри дор ауто-пу та;

– ЕЗП „Ла ли нач ке сла ти не”, IPA под руч је – ме ђу на род но зна-
чај на под руч ја за биљ ке (Im por tant Plant Are as), уста но вље но по 
про гра му Plan tli fe In ter na ti o nal – Plan tE u ro pa, ко је об у хва та два де-
се так одво је них про стор них фраг ме на та у до ли на ма То пли це и Ју-
жне Мо ра ве, из ме ђу се ла Ла лин це и Ба ли но вац, на ко ји ма по сто ји 
фра гил ни угро же ни тип цен трал но бал кан ских сла тин ских ста ни-
шта; је дан од ре пре зен та тив них при ме ра тих ста ни шта у окви ру 
овог IPA под руч ја, из ме ђу се ла Ла лин це и Ду ду лај це, из ван гра ни-
ца Про стор ног пла на, за шти ћен је као спо ме ник при ро де под име-
ном „Ла ли нач ка сла ти на”, на по вр ши ни 250 ha; ко ри дор ауто-пу та 
пре се ца је дан од фраг ме на та IPA под руч ја из ме ђу се ла Ба ли че вац 
и Ар ба на сце на ду жи ни око 600 m.

Сход но Уред би о еко ло шкој мре жи, де ло ви во до то ка и при о-
ба ља То пли це и Ко са ни це ко ји су у при род ном и по лу при род ном 
ста њу има ју ста тус еко ло шких ко ри до ра. 

Уред бом о еко ло шкој мре жи, а у скла ду са За ко ном о за шти-
ти при ро де („Слу жбе ни гла сник РС”, бр. 36/09, 88/10, 91/10 – ис-
прав ка и 14/16), на ЕЗП за бра ње ни су уни шта ва ње и на ру ша ва ње 
ста ни шта, уни шта ва ње и уз не ми ра ва ње ди вљих вр ста и про ме на 
на ме на по вр ши на под при род ном и по лу при род ном ве ге та ци јом 
(ли ва де, па шња ци, тр шћа ци и др.).

Уред бом о еко ло шкој мре жи гра ни це еко ло шки зна чај них 
под руч ја Ре пу бли ке Ср би је од ре ђе не су на пре глед ној (сит но-
ра змер ној) ре фе рал ној кар ти са мо оквир но и про пи са но је да ће 
се оне пре ци зно де фи ни са ти на ор то фо то и ка та стар ској под ло зи 
раз ме ре 1:5.000. Та ко ђе, чл. 15. и 16. За ко на о за шти ти при ро де 
утвр ђе на је оба ве за кар то граф ског при ка за ста ни шта и ти по ва 
ста ни шта ко ји тре ба да бу ду са став ни део пла но ва и про гра ма. С 
об зи ром да се ни су сте кли нео п ход ни усло ви да над ле жне, од но-
сно за ду же не ин сти ту ци је те оба ве зе из вр ше, бли жи про стор ни 
и функ ци о нал ни од нос ко ри до ра ауто-пу та, еко ло шки зна чај них 
под руч ја и ста ни шта утвр ди ће се у то ку из ра де и еко ло шког ли-
цен ци ра ња тех нич ке и до дат не план ске до ку мен та ци је.

Нај о се тљи ви ја ста ни шта су сла ти не (на де лу де о ни це кроз 
то плич ку ко тли ну), хра сто ве шу ме – сла ду на, це ра и кит ња ка (на 
де лу де о ни це Кур шу мли ја–Мер да ре) и во до то ци (То пли це и Ко са-
ни це и њи хо вих при то ка) са при бре жном ве ге та ци јом. Нај о се тљи-
ви је жи во тињ ске гру пе су си са ри (сле по ку че, ша ре ни твор, ср на, 
ди вља сви ња, зец, вук и др.), укљу чу ју ћи сле пе ми ше ве и лов ну 
ди вљач, пти це (бу љи на, ути на, ла ста ви чар, ве тру шка, си ва ча пља, 
пре пе ли ца и ја ре би ца и гне зда пти ца из фа ми ли је вра на), во до зем-
ци и гми зав ци.

План ско ре ше ње тра се од но сно ко ри до ра ауто-пу та не ин ди-
ку је зна чај не не по вољ не ути ца је на би о ди вер зи тет, пре део и ци ље-
ве очу ва ња и це ло ви тост еко ло шки зна чај них под руч ја, а оче ки ва-
ни ути ца ји мо гу се из бе ћи, сма њи ти или на док на ди ти.

Про стор ним пла ном од ре ђу ју се сле де ће ме ре и пре по ру ке за 
из бе га ва ње, от кла ња ње и ума њи ва ње не по вољ них ути ца ја из град-
ње ауто-пу та на при ро ду и при род не вред но сти ко јих ће се при-
др жа ва ти ин ве сти тор и из во ђач ра до ва при ли ком из ра де тех нич ке 
до ку мен та ци је и из во ђе ња ра до ва:

– про јек то ва ти и из гра ди ти од го ва ра ју ће еко ло шке пре ла зе 
сход но Пра вил ни ку о спе ци јал ним тех нич ко-тех но ло шким ре ше-
њи ма ко ја омо гу ћа ва ју не сме та ну и си гур ну ко му ни ка ци ју ди вљих 
жи во ти ња („Слу жбе ни гла сник РС”, број 72/10), а за штит но зе ле-
ни ло фор ми ра ти та ко да осим основ не функ ци је (за шти та од ве-
тра, бу ке, еро зи је и др.) има и уло гу очу ва ња и уна пре ђе ња ка рак-
те ри стич не сли ке пре де ла;

– из град њу по себ них тех нич ких кон струк ци ја тре ба пред ви-
де ти на пре ла зу тра се ауто-пу та пре ко во до то ка и у коп не ном де лу, 
у ви ду по себ них про ла за/пре ла за. Ово је на ро чи то ва жно за оства-
ре ње не сме та не ко му ни ка ци је из ме ђу де ло ва ста ни шта ве ћег бро ја 
вр ста си са ра и во де них ор га ни за ма. Од по себ ног је зна ча ја обез-
бе ђе ње функ ци о нал но сти еко ло шких ко ри до ра вр ста круп них си-
са ра (ди вља сви ња, вук, мр ки ме двед) у брд ско-пла нин ском де лу 
ко ри до ра, на про сто ру из ме ђу Мер да ра и Кур шу мли је. Пре ци зне 
ло ка ци је пре ла за би ће од ре ђе не при ли ком из да ва ња усло ва за шти-
те при ро де за из ра ду тех нич ке до ку мен та ци је;

– очу ва ти по тен ци јал на гне зди ли шта ко ло ни јал них вр ста 
пти ца (ча пље и дру ге ко ло ни јал не вр сте), од мо ри шта и зи мо ва ли-
шта уз во до то ко ве и дру ге по вр ши не дуж тра се ауто-пу та;

– у пе ри о ду гне жђе ња пти ца од 15. мар та до 30. ју на очу ва-
ти гне зда круп них пти ца гра бљи ви ца и вр ста из по ро ди це вра на 
(Cor vi dae);

– из бе ћи се чу и уни шта ва ње стро го за шти ће них и за шти ће-
них др ве на стих вр ста ко је се на ла зе на ли ста ма у окви ру Пра вил-
ни ка о про гла ше њу и за шти ти стро го за шти ће них и за шти ће них 
ди вљих вр ста би ља ка, жи во ти ња и гљи ва („Слу жбе ни гла сник 
РС”, бр. 5/10, 47/11, 32/16 и 98/16);

– при ли ком тра си ра ња ауто-пу та по сто је ће во до то ке и крај-
реч ну ве ге та ци ју у не по сред ном алу ви јо ну мак си мал но из бе га ва-
ти. У слу ча ју нео п ход но сти тра си ра ња ауто-пу та кроз алу ви јо не 
реч них то ко ва дуж ко ри до ра, би ће по треб но пред ви де ти из град њу 
по себ них тех нич ких кон струк ци ја за ума ње ње мо гу ћих не га тив-
них ефе ка та на по је ди не вр сте и гру пе;

– из бе ћи укла ња ње по је ди нач них ста ба ла им по зант них ди-
мен зи ја ко ја ни су за шти ће на као спо ме ни ци при ро де, а ко ја мо гу 
би ти вред на за за шти ту;

– се чу шу ме и укла ња ње по је ди нач них ста ба ла др ве ћа, по-
себ но на ме сти ма пре мо шћа ва ња ре ка, за у зе ће сла тин ских ста ни-
шта и укла ња ње гне зда пти ца све сти на нај не оп ход ни ји ми ни мум;

– уко ли ко се у то ку ра до ва на и ђе на ге о ло шка и па ле он то ло-
шка до ку мен та (фо си ли, ми не ра ли, кри ста ли и др.), ко ја би мо гла 
пред ста вља ти за шти ће ну при род ну вред ност на ла зач је, сход но 
чла ну 99. За ко на о за шти ти при ро де, ду жан да о на ла зу оба ве сти 
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ми ни стар ство над ле жно за по сло ве за шти те при ро де у ро ку од 
осам да на од про на ла ска и пре ду зме ме ре за шти те од уни ште ња, 
оште ћи ва ња или кра ђе до до ла ска овла шће ног ли ца.

Бли жи усло ви и ме ре за шти те при род них вред но сти, од но сно 
ди вљих вр ста и њи хо вих ста ни шта, пре де ла и ге о на сле ђа пре ци-
зно ће се утвр ди ти у по ступ ку из ра де и еко ло шке сер ти фи ка ци је 
тех нич ке до ку мен та ци је, а у са рад њи ин ве сти то ра и За во да за за-
шти ту при ро де Ср би је.

3.3.2. За шти та не по крет них кул тур них до ба ра

На ши рем под руч ју Про стор ног пла на, од но сно у окви ру 
де ло ва или це лих ка та стар ских оп шти на у об у хва ту Про стор ног 
пла на, на ла зе се сле де ћа за шти ће на, од но сно утвр ђе на не по крет на 
кул тур на до бра:

1. Ма на стир Св. Ни ко ле, спо ме ник кул ту ре од из у зет ног зна-
ча ја – Цр ква Св. Ни ко ле, за ду жби на Сте фа на Не ма ње по диг ну та у 
ше стој или сед мој де це ни ји 12. ве ка из над ле ве оба ле Бањ ске ре ке 
на пе ри фе ри ји да на шње Кур шу мли је, са у 13. ве ку до зи да ном при-
пра том са две ку ле и ка пе лом кра ља Ми лу ти на из 14. ве ка (бр. 22 
на ре фе рал ној кар ти бр. 1 и 2);

2. Ма на стир Св. Бо го ро ди це, спо ме ник кул ту ре од из у зет ног 
зна ча ја – оста ци Цр кве Св. Бо го ро ди це, за ду жби на Сте фа на Не ма-
ње по диг ну та у истом пе ри о ду као и Цр ква Св. Ни ко ле, на те ме-
љи ма ра но ви зан тиј ске ба зи ли ке (бр. 24);

3. Мар ко ва цр ква код Ка стра та, спо ме ник кул ту ре – кон зер ви-
ра ни оста ци ка сно ан тич ке ба зи ли ке и сред њо ве ков не цр кве по диг-
ну те на за рав ни де сне оба ле Ко са ни це код ушћа у То пли цу (бр. 25);

4. Ма ри на ку ла код Ка стра та, спо ме ник кул ту ре од ве ли ког 
зна ча ја – оста ци сред њо ве ков ног утвр ђе ња на ка сно ан тич ком ло-
ка ли те ту, на уз ви ше њу из над Мар ко ве цр кве и са ста ва ка То пли це 
и Ко са ни це (бр. 26);

5. Спо ме ник осло бо ди о ци ма Кур шу мли је од Ту ра ка, спо ме-
ник кул ту ре, по диг нут 1896. го ди не у цен тру Кур шу мли је у знак 
за хвал но сти и се ћа ња на осло бо ђе ње Кур шу мли је у срп ско-тур-
ском ра ту 19. ја ну а ра 1878. го ди не (бр. 23);

6. Плоч ник, ар хе о ло шко на ла зи ште – оста ци на се ља мла ђег 
нео ли та из фа зе вин чан ске кул ту ре озна че не као Вин ча–Плоч ник 
ко је нај ве ро ват ни је пред ста вља и нај ста ри ји от кри ве ни ме та лур-
шки цен тар и ју ве лир ни цу на све ту, пе ри од 5400–4600 го ди на пре 
но ве ере, от кри ве ног 1927. го ди не, са број ним ве о ма вред ним на ла-
зи ма /осно ве ку ћа, пе ћи, ог њи шта, ја ме, оста ве са ба кар ним и ка ме-
ним алат ка ма, де ло ви ке ра мич ких по су да, фи гу ре, на кит (бр. 13);

7. Рим ске тер ме у се лу Ба це, ар хе о ло шко на ла зи ште – кон-
зер ви ра ни оста ци јав ног ку па ти ла из 3. или 4. ве ка, от кри ве ни 

ше зде се тих го ди на про шлог ве ка при ли ком из град ње пу та и са чу-
ва ни из град њом ви ја дук та из над ло ка ли те та (бр. 16);

8. Цр ква Св. ар хан ђе ла Ми ха и ла и Га ври ла у Кон џе љу, спо-
ме ник кул ту ре – цр ква по диг ну та кра јем 19. ве ка на те ме љи ма 
сред њо ве ков не цр кве из 13. ве ка, у на ро ду по зна та као То плич ка 
Гра ча ни ца (бр. 9);

9. Про ку пље – спо ме нич ки ком плекс Про ку пља ко га чи не сред-
њо ве ков но утвр ђе ње Хи сар, Цр ква. Св. Про ко пи ја и Ла тин ска цр ква, 
као и спо ме ни ци кул ту ре: згра да Му зе ја То пли це, згра да Со кол ског 
до ма, згра да гим на зи је, згра да Ста ре гим на зи је, згра да оп шти не, 
спо ме ник па лим То пли ча ни ма у ра то ви ма 1912–1918. го ди не (бр. 3);

10. Ку ли на–Ба лај нац, ар хе о ло шко на ла зи ште од ве ли ког зна-
ча ја – оста ци утвр ђе ња из ју сти ни јан ског пе ри о да ви зан тиј ског 
цар ства, са ба зи ли ком и ци стер ном за во ду, у се лу Гра ди шту, оп-
шти на Ме ро ши на (бр. 1).

За Цр кву Св. Бо го ро ди це и Цр кву Св. Ни ко ле уста но вље не 
су од лу ка ма СО Кур шу мли ја 1987. го ди не за шти ће не око ли не, ко је 
су по твр ђе не и од го ва ра ју ћим план ским до ку мен ти ма. За шти ће на 
око ли на Ма на сти ра Св. Бо го ро ди ца, по вр ши не 14 ha, об у хва та и 
про стор око Мар ко ве цр кве и има дво сте пе ни ре жи мом за шти те 
и ко ри шће ња, при че му је не по сред ни про стор око тих кул тур них 
до ба ра у I зо ни за шти те, а оста ли део за шти ће не око ли не чи ни II 
зо на за шти те. За шти ће на око ли на Цр кве Св. Ни ко ле, има тро сте-
пе ни ре жим за шти те и ко ри шће ња.

Од лу ком о утвр ђи ва њу ло ка ли те та Плоч ник код Про ку пља за 
ар хе о ло шко на ла зи ште („Слу жбе ни гла сник РС”, број 50/12) де-
фи ни сан је про стор на ла зи шта (око 90 ha), у чи јим гра ни ца ма је 
и за шти ће но ар хе о ло шко на ла зи ште Рим ске тер ме у се лу Ба це, и 
уста но вље на за шти ће на око ли на (око 20 ha).

За оста ла утвр ђе на не по крет на кул тур на до бра ни су у скла-
ду са За ко ном о кул тур ним до бри ма („Слу жбе ни гла сник РС”, бр. 
71/94, 52/11 – др. за кон, 52/11 – др. за кон и 99/11 – др. за кон), уста-
но вље не за шти ће не око ли не ни ти је пре ци зно од ре ђен про стор за-
шти те кул тур ног до бра.

На под руч ју Про стор ног пла на на ла зи се ве ћи број еви ден-
ти ра них ло ка ли те та са кул тур ним и исто риј ским са др жа јем и 
вред но сти ма. На осно ву при ба вље них ака та над ле жних уста но ва 
за шти те спо ме ни ка кул ту ре и дру ге рас по ло жи ве до ку мен та ци је 
не мо же се утвр ди ти бли жи ста тус тих до ба ра, од но сно да ли је 
за њих и ка да фор мал но спро ве ден по сту пак еви ден ци је и оба ве-
шта ва ња у скла ду са чла ном 29. За ко на о кул тур ним до бри ма. При 
утвр ђи ва њу план ских ре ше ња еви ден ти ра ни ло ка ли те ти су тре ти-
ра ни као кул тур на до бра ко ја ужи ва ју прет ход ну за шти ту, од но сно 
као не по крет но сти (зе мљи ште и објек ти) на ко ји ма се при ме њу ју 
ме ре за шти те про пи са не на ве де ним за ко ном.

Та бе ла 4. За шти ће на и еви ден ти ра на не по крет на кул тур на до бра 
Број на 

реф. карти
Ка та стар ска

општина
На зив и 
локација

Вр ста и за штит ни 
статус НКД

По ло жај
КОР(1)

ОП ШТИ НА МЕ РО ШИ НА
1. Гра ди ште Ку ли на–Ба лај нац, се ло Гра ди ште, ка сно ан тич ко ар хе о ло шко на ла зи ше Утвр ђе но НКД – ар хе о ло шко на ла зи ште од ве-

ли ког зна ча ја
Ван КОР

2. Но ва Бо жур ња Оста ва пра и сто риј ског на ки та, се ло Но ва Бо жур ња Еви ден ти ра но НКД – 
археолошко налазиште

Ван КОР

ГРАД ПРО КУ ПЉЕ
3. Про ку пље град Про ку пље – спо ме нич ки ком плекс: а) утвр ђе ње Хи сар, б) Цр ква. Св. Про ко-

пи ја, в) Ла тин ска цр ква и зградe: г) Му зе ја То пли це, д) Со кол ског до ма, ђ) 
гим на зи је, Ста ре гим на зи је, е) оп шти не и ж) спо ме ник па лим То пли ча ни ма у 
ра то ви ма 1912–1918. го ди не 

Утвр ђе на НКД – спо ме ни ци
културе од великог значаја (а, б и в) и споме-
ници културе

Ван КОР

4. Гу бе тин Са вре ме на цр ква на те ме љи ма ста ре, се ло Гу бе тин Еви ден ти ра но НКД – споменик културе Ван КОР
5. До ња То по ни ца Пра и сто риј ски ту мул и сред ње ве ков но гро бље, се ло До ња То по ни ца Еви ден ти ра но НКД – археолошко налазиште – 
6. Гор ња То по ни ца Ан тич ко на се ље, се ло Смр дан Еви ден ти ра но НКД – археолошко налазиште
7. Ма ла Пла на Са вре ме на цр ква на те ме љи ма ста ре, се ло Ма ла Пла на Еви ден ти ра но НКД – споменик културе Ван КОР
8. Ма ла Пла на Пра и сто риј ски ло ка ли тет Еви ден ти ра но НКД – археолошко налазиште Ван КОР
9. Кон џељ Цр ква Св. ар хан ге ла Ми ха и ла и Га ври ла Утвр ђе но НКД – спо ме ник кул ту ре Ван КОР
10. До ња Ко њу ша Збо ри ште у цен тру се ла До ња Ко њу ша Еви ден ти ра но НКД – споменик културе Ван КОР
11. Ви ча Пра и сто риј ско на се ље и цр ква Ог ње не Ма ри је, се ло Ви ча Еви ден ти ра но НКД – ар хе о ло шко на ла зи ште и 

спо ме ник кул ту ре
КОР
ЗП

12. Ви ча Утвр ђе ње на ло ка ли те ту Ду ва ри не (град Ми ла на То пли це), се ло Ви ча Еви ден ти ра но НКД – археолошко налазиште Ван КОР
13. Ба це Рим ске тер ме и ан тич ко на се ље, се ло Ба це Утвр ђе но НКД – ар хе о ло шко на ла зи ште Ван КОР
14. Ба це Те ме љи цр кве, ло ка ли тет Лу ки ћи, се ло Ба це Еви ден ти ра но НКД – археолошко налазиште Ван КОР
15. Ба це Цр ква Св. Јо а ки ма и Ане, се ло Ба це Еви ден ти ра но НКД – споменик културе Ван КОР
16. Плоч ник и Ба це Пра и сто риј ско на се ље вин чан ске кул ту ре Утвр ђе но НКД – ар хе о ло шко на ла зи ште КОР 

ЗП



15. новембар 2017. Број 102 19
Број на 

реф. карти
Ка та стар ска

општина
На зив и 
локација

Вр ста и за штит ни 
статус НКД

По ло жај
КОР(1)

ОП ШТИ НА КУР ШУ МЛИ ЈА
17. До ње То ча не Оста ци Ог ње ве цр кве Еви ден ти ра но НКД – археолошко налазиште Ван КОР

До ње То ча не Цр ква ус пе ња Пре све те Бо го ро ди це Еви ден ти ра но НКД – споменик културе
18. Бар ло во Оста ци зи до ва, се ло Бар ло во Еви ден ти ра но НКД – археолошко налазиште Ван КОР
19. Но во Се ло Цр ква код гро бља, Но во Се ло Еви ден ти ра но НКД – споменик културе 

и археолошко налазиште
Ван КОР

20. Но во Се ло Оста ци цр кве и гро бље, ло ка ли тет Бе ло По ље Еви ден ти ра но НКД – ар хе о ло шко на ла зи ште КОР
ПКИ

21. Пе пе ље вац Оста ци Цр кве св. Не де ље на гро бљу, се ло Пе пе ље вац Еви ден ти ра но НКД – археолошко налазиште КОР
ПКИ

22. Кур шу мли ја Ма на стир Св. Ни ко ле Утвр ђе но НКД – спо ме ник кул ту ре од из у зет-
ног зна ча ја

Ван КОР

23. Кур шу мли ја Спо ме ник осло бо ди о ци ма Кур шу мли је Утвр ђе но НКД – спо ме ник кул ту ре Ван КОР
24. Кур шу мли ја Ма на стир св. Бо го ро ди це, Кур шу мли ја Утвр ђе но НКД – спо ме ник кул ту ре од из у зет-

ног зна ча ја
КОР
ПКИ

25. Крч ма ре Мар ко ва (Ла тин ска) цр ква – оста ци ви зан тиј ске ба зи ли ке Утвр ђе но НКД – спо ме ник кул ту ре КОР
ПКИ/ПА

26. Крч ма ре Ма ри на ку ла – оста ци сред њо ве ков ног утвр ђе ња Утвр ђе но НКД –спо ме ник кул ту ре од ве ли ког 
зна ча ја

КОР
ПКИ/ЗП

27. Ка страт Са мо ко во – ан тич ка ру ди шта Еви ден ти ра но НКД – археолошко налазиште Ван 
КОР

28. Ка страт Те ме љи Цр кве – Ка страт Еви ден ти ра но НКД – археолошко налазиште Ван КОР
29. Ви со ка Ви со ка, те ме љи цр кви це са над гроб ни ци ма НКД под прет ход ном за шти том – ар хе о ло шко 

на ла зи ште
КОР
ПКИ

30. Рав ни Шорт Бран ко ва ку ла – оста ци ви зан тиј ског утвр ђе ња Еви ден ти ра но НКД – археолошко налазиште Ван 
КОР

31. Ра ча Оста ци цр кве код гро бља, се ло Ра ча Еви ден ти ра но НКД – археолошко налазиште Ван 
КОР

32. Ра ча Сред њо ве ков но гро бље код цр кве, ло ка ли тет Ста ро шља ки ште Еви ден ти ра но НКД – археолошко налазиште КОР
ПКИ

33. Мер да ре Оста ци нео лит ског на се ља код се о ског гро бља Еви ден ти ра но НКД – археолошко налазиште КОР
ЗП/ПА

34. Де гре мен Оста ци нео лит ског на се ља Еви ден ти ра но НКД – археолошко налазиште Ван 
КОР

35. Де гре мен Оста ци сред њо ве ков не цр кве код Сто жи ни ћа Еви ден ти ра но НКД – археолошко налазиште Ван 
КОР

36. Де гре мен Оста ци цр кве код Ба че ви не Еви ден ти ра но НКД – археолошко налазиште Ван 
КОР

По ло жај КОР1)/По ло жај пре ма ко ри до ру: Ван КОР – из ван ко ри до ра, КОР ПКИ– Ко ри дор/по јас кон тро ли са не из град ње, КОР ЗП – Ко ри дор/за штит ни по јас, КОР ПА – Ко ри-
дор/по јас ауто-пу та

Де фи ни са но план ско ре ше ње ко ри до ра ауто-пу та не ће угро-
зи ти ин те гри тет и вред но сти за шти ће них кул тур них до ба ра и до-
ба ра ко ја ужи ва ју прет ход ну за шти ту, од но сно та до бра сход но 
чла ну 7. За ко на о кул тур ним до бри ма не ће би ти оште ће на или 
уни ште на.

Од утвр ђе них кул тур них до ба ра, у ко ри до ру ауто-пу та на ла-
зе се: 1) Ар хе о ло шко на ла зи ште „Плоч ник”, де ло ви ма за шти ће ног 
про сто ра на ла зи шта и ње го ве за шти ће не око ли не, с тим што се 
ове по вр ши не не на ла зе у за штит ном по ја су; 2) Спо ме ник кул ту ре 
„Мар ко ва цр ква” у не по сред ној бли зи ни осе пре ли ми нар но пла-
ни ра не тра се, спо ме ник кул ту ре од ве ли ког зна ча ја „Ма ри на ку ла” 
у по ја су кон тро ли са не из град ње и спо ме ник кул ту ре од из у зет ног 
зна ча ја „Ма на стир Св. Бо го ро ди це”, уда љен од ко ри до ра око 40 m, 
чи ју за шти ће ну око ли ну ко ри дор пре се ца. 

Од до ба ра ко ја ужи ва ју прет ход ну за шти ту у ко ри до ру се на-
ла зе ло ка ли те ти: Бе ло По ље – оста ци цр кве и гро бље, Пе пе ље вац – 
оста ци Цр кве Св. Не де ље на гро бљу, Ви со ка – те ме љи цр кви це са 
над гроб ни ци ма, Ста ро шља чи ште у Ра чи – сред њо ве ков но гро бље 
код цр кве и Мер да ре – оста ци нео лит ског на се ља код се о ског гро-
бља. Ти ло ка ли те ти су, осим ло ка ли те та Мер да ре, на уда ље но сти 
од осе ауто-пу та ве ћој од 110 ме та ра, од но сно не на ла зе се у по ја су 
ауто-пу та, та ко да не ће би ти ди рект но из ло же ни ра до ви ма и за у-
зе ћу зе мљи шта. Та ко ђе, осим ло ка ли те та Ви ча, ко ји је на де лу ко-
ри до ра об у хва ће ног де таљ ном план ском раз ра дом, оста ла до бра су 
на де о ни ци ко ри до ра за ко ји ће се де таљ на план ска раз ра да ра ди ти 
на кнад но, уз мо гућ ност из ме не тра се утвр ђе не овим про стор ним 
пла ном уко ли ко се то по ка же нео п ход ним ра ди за шти те на ве де них 
или дру гих на кнад но иден ти фи ко ва них кул тур них до ба ра.

Ин ве сти тор од го во ран за из ра ду да ље план ске, про јект не 
и тех нич ке до ку мен та ци је ус по ста ви ће са рад њу са над ле жним 
уста но ва ма за шти те кул тур них до ба ра и при ба ви ти усло ве и ме-
ре за шти те утвр ђе них кул тур них до ба ра или њи хо ве за шти ће не 
око ли не и до ба ра ко ја ужи ва ју прет ход ну за шти ту, уко ли ко је због 

по ло жа ја тих до ба ра и вр сте и оби ма ра до ва ин ди ко ва на про ме на 
њи хо вог об ли ка, из гле да и свој ста ва, као и ми шље ње од но сно са-
гла сност на ту до ку мен та ци ју.

Про стор ним пла ном се по себ но ука зу је на од ред бе За ко на о 
кул тур ним до бри ма ко је се од но се на усло ве и ме ре ис тра жи ва ња, 
тех нич ке ме ре и дру ге ра до ве на ме сти ма и објек ти ма за ко је се на 
осно ву по да та ка над ле жне уста но ве или дру гих са зна ња прет по-
ста вља или зна да има ју кул тур не вред но сти. 

По себ но су зна чај не сле де ће оба ве зе ин ве сти то ра, из во ђа ча 
ра до ва и уста но ва за шти те кул тур них до ба ра, и то:

– ка да се у то ку гра ђе вин ских и дру гих ра до ва на и ђе на ар хе-
о ло шка на ла зи шта и ар хе о ло шке пред ме те, из во ђач ра до ва је ду-
жан да од мах, без од ла га ња пре ки не ра до ве и оба ве сти над ле жни 
за вод за за шти ту спо ме ни ка кул ту ре и да пре ду зме ме ре да се на-
лаз не уни шти и не оште ти и да се са чу ва на ме сту и у по ло жа ју у 
ко ме је от кри вен;

– у слу ча ју да по сто ји не по сред на опа сност оште ће ња ар хе о-
ло шког на ла зи шта или пред ме та, над ле жни за вод за за шти ту спо-
ме ни ка кул ту ре при вре ме но ће об у ста ви ти ра до ве док се на осно-
ву овог за ко на не утвр ди да ли је од но сна не по крет ност или ствар 
кул тур но до бро или ни је;

– ако то не ура ди над ле жни за вод, ра до ве ће об у ста ви ти Ре-
пу блич ки за вод за за шти ту спо ме ни ка кул ту ре;

– оба ве за ин ве сти то ра је да обез бе ди сред ства за ис тра жи-
ва ње, за шти ту, чу ва ње, пу бли ко ва ње и из ла га ње до бра ко је ужи-
ва прет ход ну за шти ту ко је от кри је при ли ком из град ње, до пре да је 
до бра на чу ва ње над ле жној уста но ви за шти те.

3.3.3. Ути цај на жи вот ну сре ди ну и ме ре за шти те

За шти та жи вот не сре ди не под ра зу ме ва по што ва ње свих оп-
штих ме ра за шти те жи вот не сре ди не и при ро де и про пи са утвр ђе-
них про пи си ма. У том сми слу се, на осно ву ана ли зе и оце не ста ња 
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жи вот не сре ди не и на осно ву про це ње них мо гу ћих ути ца ја, де фи-
ни шу смер ни це за за шти ту жи вот не сре ди не. 

Смер ни це за за шти ту има ју за циљ да иден ти фи ко ва не не-
га тив не ути ца је на жи вот ну сре ди ну усме ре у окви ре гра ни ца 
при хва тљи во сти, а са ци љем спре ча ва ња угро жа ва ња жи вот не 
сре ди не и здра вља љу ди. Оне слу же и да би по зи тив ни ути ца ји 
за др жа ли та кав тренд. Смер ни це за за шти ту омо гу ћа ва ју раз вој и 
спре ча ва ју кон флик те у про сто ру што је у функ ци ји ре а ли за ци је 
ци ље ва одр жи вог раз во ја.

На осно ву ре зул та та из вр ше не мул ти кри те ри јум ске ана ли-
зе при о ри тет них ак тив но сти ко је су пред ви ђе не план ским до ку-
мен том, утвр ђу ју се смер ни це за за шти ту жи вот не сре ди не ко је 
су да те за пла ни ра ни ауто-пут и пра те ће са др жа је, од но сно за оне 
објек те ко ји по при ро ди свог функ ци о ни са ња мо гу пред ста вља ти 
зна чај не за га ђи ва че.

Оп ште смер ни це за за шти ту жи вот не сре ди не су сле де ће:
− аде кват но спро во ђе ње про пи са ко ји се од но се на за шти ту 

жи вот не сре ди не и спро во ђе ње пре у зе тих ме ђу на род них оба ве за, 
ко је се од но се на сек тор са о бра ћај не ин фра струк ту ре и сек тор за-
шти те жи вот не сре ди не;

− оба ве зно спро во ђе ње смер ни ца за за шти ту жи вот не сре ди-
не де фи ни са них у Стра те шкој про це ни ути ца ја и њи хо ва де таљ-
на раз ра да у про це су им пле мен та ци је Про стор ног пла на, од но сно 
кроз из ра ду про јект но-тех нич ке до ку мен та ци је за по је ди нач не 
про јек те и сту ди је о про це ни ути ца ја на жи вот ну сре ди ну у скла ду 
са за кон ском ре гу ла ти вом;

− оба ве зно спро во ђе ње мо ни то рин га ква ли те та жи вот не сре-
ди не у скла ду са ре ле вант ном за кон ском ре гу ла ти вом и Про гра-
мом пра ће ња ста ња жи вот не сре ди не де фи ни са ним у Стра те шкој 
про це ни ути ца ја;

− оба ве зно обез бе ђи ва ње на док на де у скла ду са ре ле вант ним 
про пи си ма вла сни ци ма објек та ко ји су ди рект но угро же ни ре а ли-
за ци јом ауто-пу та (за у зи ма ње тј. укла ња ње обје ка та на тра си бу ду-
ће са о бра ћај ни це и сл.);

− обез бе ђи ва ње еду ка ци је и уче шће јав но сти у свим фа за ма 
ре а ли за ци је про је ка та у сек то ру са о бра ћај не ин фра струк ту ре. 

Ме ре за шти те ва зду ха

За вре ме из во ђе ња гра ђе вин ских ра до ва по треб но је спро-
ве сти низ ме ра ка ко би се не га тив ни ути ца ји на ква ли тет ва зду ха 
све ли на ми ни мум:

− у ци љу спре ча ва ња не кон тро ли са ног раз но ше ња гра ђе вин-
ског ма те ри ја ла тран спорт ним сред стви ма по треб но је спро во ди ти 
чи шће ње во зи ла пре из ла ска на јав не по вр ши не, као и оба ве зно 
пре кри ва ње или вла же ње ма те ри ја ла ко ји се тран спор ту је ка ко не 
би до шло до ње го вог раз ве ја ва ња;

− по су вом и ве тро ви том вре ме ну спро во ди ти ре дов но вла же-
ње по вр ши на са ко јим мо же до ћи до раз ве ја ва ња пра ши не;

− оба ве зно обез бе ди ти тех нич ку ис прав ност ме ха ни за ци је, 
ре дов ним (по по тре би ван ред ним) тех нич ким кон то ла ма нор ми 
еми си је штет них га со ва.

Уко ли ко се у не по сред ној бли зи ни на ла зе угро же ни објек ти, 
про јект ном до ку мен та ци јом је по треб но пред ви де ти сле де ће ме ре:

− фор ми ра ње зе ле них за штит них шум ских по ја се ва, од раз-
ли чи тих за са да от пор них на за га ђе ње ва зду ха;

− из ра да про јек та пеј за жног ре ше ња за за шти ту од за га ђе ња 
ва зду ха у не по сред ној бли зи ни пра те ћих са др жа ја ауто-пу та (од-
мо ри шта, услу жни цен три и др.).

Ме ре за шти те од бу ке

Прет ход ном ана ли зом ути ца ја на жи вот ну сре ди ну ауто-пу та 
ура ђе ној за по тре бе Ге не рал ног про јек та, из вр ше на је ана ли за ути ца-
ја са о бра ћај не бу ке. Дуж тра се пла ни ра ног ауто-пу та ло ци ра но је ви-
ше на се ља ко ја у план ском пе ри о ду мо гу би ти из ло же ни пре ко мер-
ним ни во и ма бу ке у то ку из град ње и у то ку екс пло а та ци је. У фа зи 
из ра де Идеј ног про јек та, од но сно Сту ди је о про це ни ути ца ја на жи-
вот ну сре ди ну, по треб но је из вр ши ти мо де ло ва ње са о бра ћај не бу ке и 
на осно ву ре зул та та пред ви де ти ме ре у то ку из град ње и у то ку екс-
пло а та ци је, ко је су нео п ход не за ума ње ње ути ца ја бу ке на око ли ну.

У то ку из во ђе ња ра до ва по треб но је пре у зе ти сле де ће ме ре 
за шти те:

− спро во ди ти ре до ван мо ни то ринг бу ке у не по сред ној бли зи-
ни гра ди ли шта;

− зах те ва ти од из во ђа ча ра до ва да по шту је ме ре убла жа ва ња 
од бу ке;

− при ли ком из во ђе ња ра до ва ко ри сти ти мо дер ну опре му са 
пру гу ши ва чи ма бу ке (опре ма ко ја за до во ља ва зах те ве Ди рек ти ве 
EC/2000/14);

− при др жа ва ти се уоби ча је них рад них са ти у то ку да на;
− у бли зи ни на се ља рад са буч ном опре мом тре ба да бу де 

огра ни чен, оба ве зна упо тре ба за кло на.
Пре пу шта ња ауто-пу та у екс пло а та ци ју, а на осно ву ло ка циј-

ских усло ва, ура ди ти тех нич ку до ку мен та ци ју за тех нич ке ме ре 
за шти те од бу ке уну тар зе мљи шног по ја са ауто- пу та (Про је кат за 
гра ђе вин ску до зво лу тех нич ких ме ра за шти те од бу ке и Про је кат 
за из во ђе ње тех нич ких ме ра за шти те од бу ке), при че му обез бе ди-
ти сле де ће ме ре за шти те:

− на ме сти ма где до ла зи до пре ко ра че ња са о бра ћај не бу ке, у 
бли зи ни на се ље них ме ста и обје ка та, по треб но је пла ни ра ти тех-
нич ке ме ре за шти те – кон струк ци је за за шти ту од бу ке;

− кон струк ци је за за шти ту од бу ке мо ра ју за до во ља ва ти аку-
стич не, кон струк тив не и ви зу ел не ка рак те ри сти ке;

− кон струк ци је је по треб но ди мен зи о ни са ти и ре а ли зо ва ти за 
план ски пе ри од од нај ма ње де сет го ди на, са мо гућ но шћу етап не 
на до град ње.

Ме ре за шти те тла

Зе мљи ште на под руч ју Про стор ног пла на је ре ла тив но очу-
ва но од за га ђе ња и ве ли ким де лом по год но за про из вод њу хра не. 

Ра ди за шти те ауто-пу та од спи ра ња и од ро ња ва ња, пред ви де-
ти озе ле ња ва ње тра вом, ши бљем и дру гим аутох то ним ра сти њем 
ко ја не угро жа ва пре глед ност пу та ко си на, усе ка, за се ка и на си па, 
као и дру ге ко си не у пут ном зе мљи шту на ло ка ци ја ма где је то мо-
гу ће и ако ка рак те ри сти ке те ре на то омо гу ћа ва ју.

Ра ди за шти те и спре ча ва ња не по вољ ног ути ца ја ра до ва на 
из град њи пла ни ра ног ауто-пу та на ква ли тет зе мљи шта по треб но 
је пред у зе ти сле де ће ме ре:

− из гра ди ти кон тро ли са ни си стем од во ђе ња ат мос фер ских 
во да са ко ло во за до се па ра то ра за пре чи шћа ва ње;

− ху му сни ма те ри јал ко ји ће би ти ски нут при ли ком из град-
ње по треб но је ко ри сти ти за ху му зи ра ње ко си на на си па. На чин и 
ме сто ње го вог де по но ва ња утвр ди ти при ли ком из ра де про јект но-
тех нич ке до ку мен та ци је;

− при ли ком из град ње из бе ћи не по треб но зби ја ње тла;
− уве сти за бра ну отва ра ња не кон тро ли са них при ступ них пу-

те ва по је ди ним де ло ви ма гра ди ли шта;
− све ма ни пу ла ци је наф том и ње ним де ри ва ти ма у то ку про-

це са град ње, нео п ход но је оба вља ти на по себ но де фи ни са ном ме-
сту уз мак си мал не ме ре за шти те ка ко не би до шло до про си па ња;

− сва ам ба ла жа за уље и дру ге нафт не де ри ва те са ку пља ти и 
од но си ти на кон тро ли са не де по ни је из во ђа ча ра до ва, са ко јих се 
кон тро ли са но од но си пре ко овла шће ног ко му нал ног пред у зе ћа;

− оба ве зно је пар ки ра ње ма ши на са мо на уре ђе ним ме сти ма; 
− уко ли ко до ђе до за га ђе ња тла уљем и нафт ним де ри ва ти ма, 

на тим ме сти ма оба ве зно се укла ња део зе мљи шта и од но си на де-
по ни ју пред ви ђе ну за та кву вр сту от па да;

− за бра ње но је пра ње ма ши на и во зи ла у зо ни ра до ва;
− за бра ње но је пра ња мик се ра и од стра њи ва ње пре о ста лих 

де ло ва бе тон ске ма се на би ло ко је по вр ши не ван не по сред не по-
вр ши не пу та;

− за сва по зај ми шта и де по ни је из ра ди ти по треб ну тех нич ку 
до ку мен та ци ју (про јек ти ре кул ти ва ци је);

− из гра ди ти кон тро ли са ни си стем од во ђе ња ат мос фер ских 
во да са ко ло во за до се па ра то ра за пре чи шћа ва ње.

Ме ре за шти те во да

За шти та во да и њи хо во ко ри шће ње оства ру је се у окви ру 
ин те грал ног упра вља ња во да ма спро во ђе њем ме ра за очу ва ње 
по вр шин ских и под зем них во да и њи хо вих ре зер ви, ква ли те та 
и ко ли чи на. Во де се мо гу ко ри сти ти, а от пад не во де ис пу шта ти 
уз при ме ну од го ва ра ју ћег трет ма на, на на чин и до ни воа ко ји не 
пред ста вља опа сност од за га ђи ва ња. Ме ре за шти те во да обез бе ђу-
ју спре ча ва ње или огра ни ча ва ње уно ше ња у во де опа сних, от пад-
них и дру гих штет них ма те ри ја, пра ће ње и ис пи ти ва ње ква ли те та 
по вр шин ских и под зем них во да, као и ква ли те та от пад них во да и 
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њи хо во пре чи шћа ва ње. Ра ди за шти те и спре ча ва ња не по вољ ног 
ути ца ја ауто-пу та на ква ли тет во да по треб но је пред у зе ти сле де ће 
ме ре:

− оба ве зно је очу ва ње ква ли те та по вр шин ских и под зем них 
во да у скла ду са зах те ва ном кла сом ква ли те та;

− у бли зи ни во до то ко ва ко ри сти ти са мо ква ли те тан ма те ри-
јал за на сип, као што је шљу нак без при ме са зе мље или дру гих 
не чи сто ћа;

− при ли ком из ра де тех нич ке до ку мен та ци је пред ви де ти зо не 
од биљ ног по кри ва ча из ме ђу са о бра ћај ни це и вод них те ла;

− ис пу ште на во да у ре ци пи јент ква ли те том мо ра да од го ва-
ра про пи си ма и зах те ви ма Уред бе о утвр ђи ва њу Во до при вред не 
осно ве Ре пу бли ке Ср би је („Слу жбе ни гла сник РС”, број 11/02), 
што се до ка зу је про јек том за во до то ко ве и под зем не во де;

− про јект но-тех нич ком до ку мен та ци јом пред ви де ти за шти ту 
еро зи ја и се ди мен та ци је;

− про јект но-тех нич ком до ку мен та ци јом пред ви де ти ре ше ње 
обез бе ђи ва ња из во ри шта под зем них и по вр шин ских во да и за шти-
ту во до но сних сло је ва од за га ђе ња. Због спе ци фич но сти из во ри-
шта Ви ча по треб но је де таљ ни је са гле да ти по тен ци ја ле из во ри шта 
и по тен ци јал ну угро же ност из во ри шта и на осно ву при ку пље них 
по да та ка, уз по што ва ње ме ра за шти те и са гле да ва ња при ку пље них 
ми шље ња, по треб но је фор ми ра ти оп ти мал но тех нич ко ре ше ње за 
из во ри ште Ви ча;

− на ме сти ма укр шта ња ауто-пу та са во до то ком обез бе ди ти 
про ти ца ње ме ро дав них ра чун ских ве ли ких во да гра ђе њем про пу-
ста и мо сто ва;

− ауто-пут не сме да пре ки не во до но сне сло је ве, уко ли ко пре-
се ца тех нич ком до ку мен та ци јом пред ви де ти дре на жни слој ко јим 
ће се са чу ва ти кон ти ну и тет во до но сног сло ја;

− од вод ња ва ње ат мос фер ске во де мо ра да се обез бе ди кон-
тро ли са ним си сте мом од во ђе ња ат мос фер ских во да са ко ло во за до 
се па ра то ра за пре чи шћа ва ње пре упу шта ња у ре ци пи јент;

− сви објек ти ко ји су у функ ци ји ауто-пу та, ако ис пу шта ју 
от пад не во де у во до ток (уго сти тељ ски објек ти, ад ми ни стра тив ни, 
ра ди о ни це и сер ви си) мо ра ју обез бе ди ти трет ман во да до дру ге 
ка те го ри је по свим па ра ме три ма де фи ни са ним ка те го ри за ци јом 
во до то ко ва;

− при ли ком про јек то ва ња си сте ма за од вод ња ва ње от пад них 
во да са ко ло во зне по вр ши не по себ ну па жњу обра ти ти на ме сти ма 
укр шта ња ауто-пу та са во до то ко ви ма ра ди спре ча ва ња ди рект ног 
из ли ва ња штет них ма те ри ја у ре ци пи јен те;

− до но ше ње ак та ко ји ре гу ли ше обим и вре мен ске ин тер ва-
ле по ступ ка кон тро ле, чи шће ња и пре ма по тре би по прав ке објек та 
од вод ња ва ња по вр шин ских во да и обје ка та за њи хо во пре чи шћа-
ва ње.

Ме ре за шти те при род них до ба ра, фло ре и фа у не

Оп ште ме ре за шти те за шти ће них под руч ја при род них вред-
но сти, фло ре и фа у не да те су у тач ки 3.3.1. Про стор ног пла на.

У фа зи из град ње ауто-пу та по треб но је спро ве сти ме ре за-
шти те ка ко би се ути ца ји на фло ру и фа у ну по сма тра ног про сто ра 
ми ни ма ли зо ва ли, и то:

− гра ди ли ште ор га ни зо ва ти на ми ни мал ној по вр ши ни по-
треб ној за ње го во функ ци о ни са ње;

− при из бо ру ло ка ци је во ди ти ра чу на да то не бу де про стор 
са из ра же ним ка рак те ри сти ка ма фло ре и фа у не ка ко би се из бе гао 
не по тре бан гу би так би о то па; 

− у слу ча ју да је у пе ри о ду при пре ме ло ка ци је и из во ђе ња ра-
до ва нео п ход но укло ни ти шум ску ве ге та ци ју у од ре ђе ном оби му, 
нео п ход но је ода бра ти, обе ле жи ти до знач ним жи гом и еви ден ти-
ра ти ста бла за се чу (из вр ши ти до зна ку), ис пла ни ра ти из вла че ње 
и скла ди ште ње дрв не за пре ми не, до ње не пре да је вла сни ку (ко ри-
сни ку) зе мљи шта са ко га је ве ге та ци ја укло ње на;

− по треб но је де фи ни са ти ло ка ци је евен ту ал них по зај ми шта 
зе мље, из во ри шта ка ме на и ло ка ци је за од ла га ње от крив ке (ја ло-
ви не), ко ју на кон из вр ше них ра до ва тре ба ис ко ри сти ти за са на ци ју 
по зај ми шта;

− аде ква тан мо ни то ринг за га ђе но сти ва зду ха и зе мљи шта, у 
скла ду са са за кон ском ре гу ла ти вом;

− у слу ча ју да то ком ра до ва на ло ка ци ји до ђе до ха ва риј-
ског из ли ва ња го ри ва, уља и дру гих опа сних и штет них ма те ри-
ја и суп стан ци, нео п ход но је из во ђач ким про јек том пред ви де ти 

бла го вре ме ну ева ку а ци ју за га ђе ног зе мљи шта на ме сто и под усло-
ви ма над ле жне ко му нал не слу жбе и тре нут ну са на ци ју те ре на.

3.3.4. Ме ре за шти те од уде са и ме ре за шти те у ван ред ним  
си ту а ци ја

С об зи ром на чи ње ни цу да по сто ји ве ро ват но ћа уде са во зи ла 
ко ја тран спор ту ју опа сне ма те ри је нео п ход но је пред ви де ти по себ-
не ме ре за шти те у та квим си ту а ци ја ма. Низ ме ра ко је су пла ни ра не 
у скло пу оп ште за шти те жи вот не сре ди не има ју свој пу ни сми сао 
и обез бе ђу ју зна чај ну по у зда ност чи та вог си сте ма и у слу ча је ви ма 
ха ва риј ских за га ђе ња. На си пи пре ко пет ме та ра и мо сто ви пре ко 
во до то ко ва пред ста вља ју нај у гро же ни ја ме ста на ауто-пу ту на ко-
ји ма по сто ји нај ве ћи ри зик од за га ђе ња услед ак ци ден та. 

Има ју ћи у ви ду зна чај под руч ја кроз ко је про ла зи тра са бу ду-
ћег ауто-пу та по треб но је да се у фа зи про јек то ва ња објек та пред-
ви де ме ре пре вен ци је и ме ре са на ци је.

Ме ре пре вен ци је су:
− оба ве зно пред ви де ти тех нич ке ме ре за шти те у по преч ном 

про фи лу пу та (из диг ну ти ивич ња ци, по пу ња ва ју ћи сло је ви, хи-
дро и зо ла ци о ни сло је ви);

− сту ди јом про це не ути ца ја на жи вот ну сре ди ну оба ве зно 
пред ви де ти ме ре за шти те у фа зи град ње и у фа зи екс пло а та ци је;

− оба ве зно пред ви де ти ме ре огра ни че ња бр зи не за во зи ла ко-
ја пре во зе опа сне те ре те; 

− по треб но је пла ни ра ти де по но ва ње од ре ђе них ко ли чи на 
сор бен та и од го во ра ју ће ме ха ни за ци је у ба зи за одр жа ва ње де о-
ни це ауто-пу та.

Ме ре са на ци је су:
− у фа зи про јек то ва ња тре ба пред ви де ти ме ре ева ку а ци је и 

не у тра ли за ци је ток сич них суп стан ци;
− у слу ча ју ха ва ри је во зи ла са опа сним те ре том (у пра шка-

стом, гра ну лар ном, теч ном или га со ви том ста њу) са о бра ћај оба-
ве зно за у ста ви ти, пре ба ци ти на дру гу тра ку ауто-пу та и по сла ти 
зах тев спе ци ја ли зо ва ној слу жби у нај бли жем ме сту или ба зи за 
одр жа ва ње или Сек то ру за ван ред не си ту а ци је Ми ни стар ства уну-
тра шњих по сло ва;

− по треб но је огра ни чи ти ис ти ца ње опа сне ма те ри је;
− по треб но је огра ни чи ти из ли ве ну теч ност на про стор на ко-

ји се из ли ва;
− при ку пље не ма те ри је тре ти ра ти са по себ ним по ступ ци ма 

ре ге не ра ци је и њи хо во де по но ва ње на спе ци ја ли зо ва не де по ни је;
− оба ве зна упо тре ба спе ци јал них сор бе на са и дру гих сред-

ста ва за де кон та ми на ци ју те ре на и са ни ра ње по сле ди ца на ме сту 
из ли ва ња опа сних ма те ри ја;

− уко ли ко до ђе до за га ђе ња у гра ни ца ма и ван гра ни ца по ја са 
ауто-пу та оба ве зно при ме ни ти ме то де ре ме ди ја ци је, ка ко зе мљи-
шта, та ко и под зем них во да уко ли ко до ђе до кон так та;

− тех нич ком до ку мен та ци јом пред ви де ти пре вен тив не и опе-
ра тив не ме ре за шти те, ре а го ва ње и по ступ ке са на ци је за слу чај ха-
ва риј ског из ли ва ња опа сних ма те ри ја у око ли ну.

За пре вен тив ну за шти ту од по жа ра, као и ње го во успе-
шно ели ми ни са ње, при ме њи ва ће се За ко ном o за шти ти од по жа-
ра („Слу жбе ни гла сник РС”, бр. 111/09 и 20/15), утвр ђе не ме ре и 
кри те ри ју ми про тив по жар не за шти те. Ду жи ту не ли пред ста вља ју 
нај у гро же ни је објек те од по жа ра па је, при ли ком из ра де тех нич ке 
до ку мен та ци је, по треб но из ра ди ти ела бо рат о за шти ти од по жа-
ра и при ба ви ти са гла сност на тех нич ку до ку мен та ци ју Сек то ра за 
ван ред не си ту а ци је Ми ни стар ства уну тра шњих по сло ва.

3.4. УТИ ЦАЈ КО РИ ДО РА АУТО-ПУ ТА НА ФУНК ЦИ О НИ СА ЊЕ 
НА СЕ ЉА И РАЗ ВОЈ ПРИ ВРЕ ДЕ

Ути цај ко ри до ра ауто-пу та на функ ци о ни са ње мре же на се ља

Мре жу на се ља на под руч ју Про стор ног пла на чи не фраг мен-
ти мре жа на се ља на те ри то ри ји гра да Ни ша и оп шти на Ме ро ши на, 
Про ку пље и Кур шу мли ја. Нај ја чи ути цај оства ру је Ниш (ван под-
руч ја Про стор ног пла на), као и Про ку пље (де лом на под руч ју Про-
стор ног пла на) и Кур шу мли ја (на под руч ју Про стор ног пла на).

На под руч ју ко ри до ра ауто-пу та Е-80, де о ни ца Ниш–Мер да-
ре, мо гу се из дво ји ти две це ли не са аспек та ана ли зе функ ци о ни-
са ња на се ља у ње го вом не по сред ном окру же њу. На де лу де о ни це 
ауто-пу та, Сек тор 1 (до про фи ла Плоч ник), ду жи не 40 кm, за ко ји 
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је де фи ни са на де таљ на ре гу ла ци ја у за штит ном по ја су ауто-пу та, 
об у хва ће ни су де ло ви 29 ка та стар ских оп шти на од но сно 27 на се-
ља у оп шти на ма Ме ро ши на и Про ку пље, тј. под руч је на ко јем је 
пре ма по пи су ста нов ни штва 2011. го ди не жи ве ло укуп но 38.038 
ста нов ни ка или око 36.000 ста нов ни ка у на се љи ма чи ја су гра ђе-
вин ска под руч ја у кон такт ном под руч ју ко ри до ра ауто-пу та. На 
Сек то ру 2 (Плоч ник–Мер да ре), ду жи не 37 km, об у хва ће не су це ле 
ка та стар ске оп шти не на те ри то ри ји оп шти на Про ку пље (Плоч ник) 
и Кур шу мли ја (20), у ко ји ма је пре ма по след њем по пи су жи ве ло 
15.447 ста нов ни ка.

Ко ри дор ауто-пу та ве ћим де лом пру жа се ван на ста ње них 
де ло ва об у хва ће них ка та стар ских оп шти на, од но сно ван гра ђе-
вин ских под руч ја на се ља. Пр вен стве но про ла зи пре ко по љо при-
вред ног и шум ског зе мљи шта тан ги ра ју ћи гра ђе вин ска под руч ја 
на се ља. 

На де лу Сек то ра 1, Де о ни це 3 (под о дељ ка 2.3. и тач ке 3.1.1. 
овог про стор ног пла на) ауто-пут пре се ца јед но на се ље град ског 
ти па (Про ку пље), од но сно де о ни ца ауто-пу та ко ја се пру жа се вер-
но од Про ку пља про ла зи/тан ги ра де ло ве ра штр ка ног гра ђе вин-
ског под руч ја овог на се ља. Та ко ђе, ма њи број за се ла ка ко ји су се 
раз ви ја ли дуж по преч них ко му ни ка ци ја пут не мре же у ко ри до ру 
ауто-пу та, тр пе ће ефек те про ла ска ауто-пу та, тј. не ће се на ла зи ти 
у це ло сти на јед ној ње го вој стра ни, што је при сут но код на се ља: 
Југ Бог да но вац, Ар ба на сце, Стра жа ва, Про ку пље, Дре но вац, Кон-
џељ и До ња Ко њу ша. Због из град ње ауто-пу та до ћи ће до пре у-
сме ра ва ња, од но сно уки да ња по је ди них по сто је ћих ко му ни ка ци ја 
и ус по ста вља ња но вих (пре ко над во жња ка и под во жња ка), што се 
не ће не га тив но од ра зи ти на по сто је ће ве зе на се ља Алек сан дро во, 
Ба ли че вац и Ар ба на сце са оп штин ским цен тром Ме ро ши ном, од-
но сно До ње Стра жа ве, По то чи ћа, Ма ле Пла не, Бре сни чи ћа, Кон-
џе ља, До ње Ко њу ше и Ту ла ра са град ским цен тром Про ку пљем. 
На Сек то ру 1, на тра си и у за штит ном по ја су ауто-пу та не ма обје-
ка та јав них слу жби. По ре ђе њем по зи тив них и не га тив них ефе ка та 
екс пло а та ци је ауто-пу та, по тен ци ра се при сту пач ност про сто ру, 
скра ћи ва ње вре ме на пу то ва ња, ожи вља ва ње при вред них ак тив-
но сти, отва ра ње мо гућ но сти за раз вој од ре ђе них де лат но сти и за-
по шља ва ња ло кал ног ста нов ни штва, што ће убла жи ти ути цај не-
же ље них ефе ка та из у зи ма ња де ла по љо при вред ног зе мљи шта из 
про из вод ње и пре у сме ра ва ња по је ди них по сто је ћих ко му ни ка ци ја 
ме ђу на се љи ма.

На Сек то ру 2, ко јим су об у хва ће ни де ло ви оп шти не Кур шу-
мли ја и јед но на се ље (Плоч ник) у оп шти ни Про ку пље, стра те шке 
од ред ни це у по гле ду ути ца ја ко ри до ра ауто- пу та на раз вој мре же 
на се ља и ди фе рен ци ја ци ју функ ци ја цен та ра у мре жи об у хва та ју: 

− ор га ни за ци ју и раз вој ма лих/па ту ља стих на се ља до 100 
ста нов ни ка и нај број ни јих, ма лих се о ских на се ља од 101 до 500 
ста нов ни ка, по себ но цен та ра за јед ни це на се ља Гра бов ни це и Ра че, 
као и ло кал них се о ских и спе ци ја ли зо ва них цен та ра Бар ло ва, Ру-
да ра, Де гр ме на и Мер да ра, при че му осно ву бу ду ћег раз во ја тре ба 
тра жи ти у по ве зи ва њу при род них по год но сти и са о бра ћај ног по-
ло жа ја на ко ри до ру ауто-пу та;

− ја ча ње ма њег ур ба ног аре а ла у окру же њу на ста лог ло кал-
ном кон цен тра ци јом ста нов ни штва и функ ци ја у Кур шу мли ји као 
је ди ном град ском на се љу и оп штин ском цен тру на овом де лу де о-
ни це ауто-пу та;

− за у ста вља ње де мо граф ског пра жње ња го то во свих об у хва-
ће них на се ља и по ре ме ћа ја у со цио-еко ном ској струк ту ри ста нов-
ни штва; 

− ја ча ње ин тен зи те та ко ри шће ња про сто ра у од но су на са да-
шње ве о ма ма ле гу сти не на се ље но сти.

Раз вој но-про пул зив на уло га ко ри до ра ауто-пу та на овом де лу 
де о ни це има ви ше стру ке и де ли мич но, су прот не ути ца је на раз-
вој и уре ђе ње се ла, тј. на очу ва ње при мар не функ ци је се о ских ата-
ра као си сте ма по љо при вред ног и шум ског зе мљи шта. Не га тив ни 
ефек ти мо гу се ис по љи ти због мо гућ но сти ути ца ја ко ри до ра на 
сти хиј ско за у зи ма ње по ја се ва на ме ње них ре а ли за ци ји и за шти ти 
ауто-пу та, за стам бе ну из град њу, по ди за ње при вред них обје ка та и 
сл. као и услед гу бље ња еко ном ског ин те ре са јед ног де ла вла сни-
ка по љо при вред них фон до ва за оба вља ње по љо при вред них де лат-
но сти. С дру ге стра не, пре о вла ђу ју ћи по зи тив ни ефек ти очи та ва ју 
се у по ве ћа њу при сту пач но сти про сто ра, ожи вља ва њу се ла пре-
ма мо де лу ин те грал ног ру рал ног раз во ја, ко јим се обез бе ђу је еко-
ном ски про спе ри тет и де мо граф ска ста бил ност, на ба зи ло кал них 
ре сур са и ту ри стич ких по тен ци ја ла, што би омо гу ћи ло отва ра ње 

но вих рад них ме ста и раз вој до пун ских ак тив но сти, на по ре до са 
ја ча њем ло кал не ини ци ја ти ве.

Усме ра ва ње при вред ног раз во ја

Ло ка ци о но-раз вој ни по тен ци јал по ја са ко ри до ра ауто-пу та 
Е-80, де о ни ца Ниш–Мер да ре је зна ча јан у де ло ви ма сли во ва ре-
ке То пли це и ње не при то ке Ко са ни це и по ве зи ва њу овог про сто ра 
са Ко ри до ром X (са кон так ти ма са Ко ри до ром VII и Ко ри до ром 
IV), ауто-пу тем Е-75, тј. у по ве зи ва њу По мо ра вља и ис точ ног де ла 
Бал ка на са АП Ко со во и Ме то хи ја.

На под руч ју Про стор ног пла на на ла зе се при вред ни и ур ба-
ни цен три: Ме ро ши на, Про ку пље, Кур шу мли ја, а у не по сред ном 
функ ци о нал ном окру же њу су Ниш, При шти на и дру ги цен три. Уз 
дру ге ме ре и про гра ме, њи хо во са о бра ћај но ин те гри са ње у про-
стор Ре пу бли ке Ср би је сма тра се јед ним од глав них пред у сло ва 
бр жег при вред ног и со ци јал ног раз во ја. 

По сто је ћу при вред ну струк ту ру план ског под руч ја од ли ку ју 
до ми нант не де лат но сти по љо при вре де, шу мар ства, пре ра ђи вач ке 
и пре храм бе не ин ду стри је. Основ на по год ност за раз вој је ко ри-
шће ње при род ног по тен ци ја ла (про из вод ња и пре ра да по љо при-
вред них про из во да, пре ра да др ве та, би ља и шум ских пло до ва, 
ту ри зам и др.). Огра ни че ња у овом по ја су огле да ју се у ду жем 
пе ри о ду при вред не стаг на ци је и те шког про ла ска кроз про цес 
ре струк ту ри ра ња при вред не струк ту ре и при ва ти за ци је, у ком су 
по је ди на пред у зе ћа пре ста ла са ра дом. Та ко ђе, у но ви је вре ме је 
из ра же ни ја тен ден ци ја пре тва ра ња по љо при вред ног зе мљи шта у 
гра ђе вин ско у руб ним зо на ма на се ља, по себ но дуж глав них пут-
них пра ва ца.

Под руч је Про стор ног пла на на ла зи се на де лу ис тра жног по-
ља за ко је је одо бре но из во ђе ње ге о ло шких ис тра жи ва ња наф те и 
га са ју жно од Са ве и Ду на ва (ис тра жни про стор из Ре ги стра ис-
тра жних про сто ра број 1915).

Раз вој по љо при вре де

По ла зе ћи од то га да на под руч ју Про стор ног пла на до ми ни-
ра по љо при вред но зе мљи ште са око 60% по вр ши на, са по себ ним 
по год но сти ма за по љо при вред не де лат но сти у рав ни чар ском де лу 
те ре на ко ји се про сти ре дуж алу ви о на То пли це, па све до се вер них 
па ди на пла ни не Ра дан, ко је гра ви ти ра ју ка То пли ци (плод не ора-
ни це са нај за сту пље ни јим јед но го ди шњим за са ди ма и по вре ме-
ним по вр ши на ма под воћ ња ци ма), при че му не тре ба за не ма ри ти 
ни зна чај по вр ши на под ли ва да ма, па шња ци ма и шу ма ма у окви-
ру брд ско-пла нин ских те ре на ко јим про ла зи Сек тор 2, Де о ни ца 6 
ауто-пу та, основ не план ске смер ни це за раз вој агро ин ду стриј ског 
сек то ра об у хва та ју:

1) одр жи во ко ри шће ње и за шти ту по љо при вред ног зе мљи-
шта у зо ни ути ца ја ко ри до ра и мак си мал но очу ва ње по сто је ћег 
ква ли те та по љо при вред ног зе мљи шта;

2) при ме ну ин те грал ног и ор ган ског си сте ма про из вод ње, 
за шти ту агро и био ди вер зи те та, не гу и про мо ци ју про из вод ње и 
пла сман тра ди ци о нал них ло кал них про из во да и оси гу ра ва ње при-
хо да ма лих про из во ђа ча;

3) под сти ца ње про из вод ње по љо при вред но-пре храм бе них ар-
ти ка ла ви со ког ква ли те та, чи ји ће тран спорт би ти зна чај но по бољ-
шан, а тр жи шни пла сман про ши рен за хва љу ју ћи ути ца ју ко ри до ра;

4) ула га ња у ре ви та ли за ци ју про из вод ње и га здин ста ва – про-
ши ре ње по се да, спре ча ва ње усит ња ва ња об ра ди вог по љо при вред-
ног зе мљи шта уре ђе ног ко ма са ци јом на пар це ле чи ја је по вр ши на 
ма ња од 1 ha, сма ње ње за ви сно сти по љо при вред не про из вод ње од 
кли мат ских усло ва и про ши ре ње про из вод ње ра ди за до во ље ња не 
са мо лич них по тре ба до ми цил ног ста нов ни штва, об но ва па шњач-
ког сто чар ства, об но ва и по ди за ње но вих ду го го ди шњих за са да у 
во ћар ству, уз гој аутох то них биљ них вр ста и ра са сто ке; 

5) ве ћу по ве за ност по љо при вре де са пре ра ђи вач ком ин ду-
стри јом и ула га ња у из град њу ма лих по го на за пре ра ду мле ка, ме-
са, во ћа и за са ку пља ње, до ра ду, па ко ва ње ле ко ви тог би ља и шум-
ских пло до ва.

Раз вој и раз ме штај ин ду стри је

На план ском под руч ју, раз вој ин ду стри је се усме ра ва на по-
ве зи ва ње ин ду стриј ских парк-зо на у Про ку пљу и Кур шу мли ји, тј. 
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на мо гућ ност фор ми ра ња ве ћег ин ду стриј ског ком плек са и ве ћих 
про из вод них по го на чи ји би се зна чај мо гао про ши ри ти и на ре ги-
о нал ном ни воу. Ти ме се под сти че ори јен та ци ја ка ме ђу на род ном 
прав цу и Ко ри до ру Х, ко ји во ди до ли на ма Ве ли ке и Ју жне Мо ра ве 
са кон так ти ма са ду нав ско-сав ским по ја сом и Ко ри до ром VII, али 
и прав ци ма ка су сед ним др жа ва ма, пр вен стве но са Ре пу бли ком 
Бу гар ском и Ре пу бли ком Ма ке до ни јом. У на ци о нал ним окви ри-
ма, мо гућ но сти раз во ја ове зо не ве за не су за при вред ну са рад њу 
са ин ду стриј ским – при вред ним цен три ма, пр вен стве но на ма-
ги страл ним ко ри до ри ма дуж За пад не Мо ра ве, као и при вред ним 
цен три ма АП Ко со во и Ме то хи ја.

По вољ на са о бра ћај на по ве за ност (ауто-пут и же ле зни ца), бли-
зи на си ро вин ских ре сур са, до бра ин фра струк тур на опре мље ност и 
ма ла ула га ња ко ја су нео п ход на за њи хо во ак ти ви ра ње и об но ву, 
чи не по себ но атрак тив ним за фор ми ра ње ин ду стриј ске парк – зо-
не у Про ку пљу и Кур шу мли ји. У њи ма би се за др жа ло до са да шње 
опре де ље ње на пре храм бе ну и дрв ну ин ду стри ју с об зи ром на ба зу 
за уна пре ђе ње већ по сто је ћих ин ду стриј ских ком плек са ко ји ра де 
(„HIS SAR” а.д. пре храм бе на ин ду стри ја из Про ку пља, ЈУ РО ФУН-
ГО д.о.о. Кур шу мли ја, Фру ник Кур шу мли ја, ДОО „Ра ди ша”, „Ви-
та на” д.о.о, Сим по „Шик” д.о.о. и „Ју го-адри ја” д.о.о., Кур шу мли-
ја), али се ов де та ко ђе мо гу ство ри ти усло ви за да љи ин ду стриј ски 
раз вој пре ра ђи вач ке и тек стил не ин ду стри је (Ни ко ди је Сто ја но вић 
– ТАТ КО – ин ду стри ја фил ца них про из во да из Про ку пља, ма њих 
пред у зе ћа за тек стил и тек стил не про из во де: „Ми па ко мерц”, „Цу-
ца”, „То пли чан ка ко мерц”, „Бур да” (са мо стал на за нат ска кро јач ка 
рад ња), „АС”, „Ву текс” (са мо стал на за нат ска рад ња за про из вод њу 
ла ке, те шке и де чи је кон фек ци је и др, Кур шу мли ја), гра ђе вин ских, 
са о бра ћај них и слич них услу га („LE O NI wi ring systems so ut he ast” 
д.о.о. фа бри ка ка бло ва за ауто мо бил ску ин ду стри ју из Про ку пља), 
ко мер ци јал них и по слов но-фи нан сиј ских услу га, фор ми ра њем 
опре мље них ло ка ци ја (но вих и ста рих) за раз вој ма лих и сред њих 
пред у зе ћа. По себ ним ме ра ма тре ба под ста ћи и ак ти ви ра ње не ис-
ко ри шће ног по тен ци ја ла не ка да зна чај них при вред них но си ла ца 
на овом под руч ју, а ко ји тре нут но не по слу ју (ме та ло пре ра ђи вач ка 
ин ду стри ја „Ме та лац и фа бри ка кон фек ци је „7 јул”, Кур шу мли ја).

По ред ових ин ду стриј ских зо на, већ су фор ми ра ни ну кле у си 
рад них зо на „Алек сан дро во” и „Југ Бог да но вац”, а ин фра струк-
тур но су опре мље ни, али не ис ко ри шће ни ка па ци те ти у окви ру 
по сто је ћег ком плек са Три ко та жа „Омла дин ка” – у сте ча ју (по го-
дан за раз вој тек стил не ин ду стри је) у оп шти ни Ме ро ши на. Та ко-
ђе, „ин ку ба то ри” раз во ја ру рал ног под руч ја су у на се љи ма До ња 
Стра жа ва, По то чић и Ту ла ре у оп шти ни Про ку пље, за хва љу ју ћи 
под сти ца њу раз во ја пред у зет ни штва, по ро дич ног би зни са, ма лих 
и сред њих пред у зе ћа. На те ри то ри ји оп шти не Кур шу мли ја мо гу ће 
је фор ми ра ње ма њих ин ду стриј ских зо на у руб ном де лу на се ља 
Гра бов ни це и на по те зу Ра ча–Мер да ре, и то за раз вој ма њих про-
из вод них по го на за по љо при вред ну про из вод њу, ко ри шће ње ка па-
ци те та кон фек циј ске ин ду стри је ко ја је под сте ча јем „Ра ча”, Ра ча 
и за раз вој раз ли чи тих по слов них и услу жних де лат но сти ко је се 
мо гу ја ви ти као пра те ћи са др жа ји уз раз вој на се ља Мер да ре као 
цен тра уз ца ри ну, због ње го вог по ло жа ја не по сред но уз ад ми ни-
стра тив ну ли ни ју пре ма АП Ко со во и Ме то хи ја.

Раз ме штај при вред них (ин ду стриј ских, про из вод них) струк-
ту ра на план ском под руч ју за сни ва се на ја ча њу при вред не кон-
ку рент но сти и те ри то ри јал не ко хе зи је на кон ре а ли за ци је ауто-пу-
та, чи ме ће се ути ца ти на по ди за ње тзв. „сте пе на ин ве сти ци о не 
при влач но сти” окру же ња, нај пре за раз вој ак тив но сти и функ ци ја 
ко ји ма ће се ва ло ри зо ва ти по год но сти по ло жа ја у ко ри до ру ауто-
пу та и за раз вој дру гих са о бра ћај них пра ва ца ко ји омо гу ћа ва ју по-
ве ћа ње ква ли те та до ступ но сти и по ве за но сти на се ља и ак тив но-
сти у ње го вом ко ри до ру и зо ни ути ца ја. 

Раз вој ту ри зма

На осно ву оце не ста ња ту ри стич ког по тен ци ја ла на про сто ру 
об у хва ће ним Про стор ним пла ном и ње го вог не по сред ног и ши рег 
окру же ња, као и мо гућ но сти њи хо вог бр жег ак ти ви ра ња у скло-
пу укуп не ту ри стич ке по ну де овог под руч ја, раз вој ту ри зма тре ба 
при ла го ди ти по тре ба ма дру гих ту ри стич ких тр жи шта и ло кал ног 
ста нов ни штва, али и зах те ви ма ко је тран зит на ауто-пу ту по ста-
вља у по гле ду удоб но сти и при јат но сти пу то ва ња. 

Пре ма За ко ну о ППРС под руч је Про стор ног пла на са ње го-
вим не по сред ним и ре ги о нал ним окру же њем при па да пла ни ра ним 

ту ри стич ким кла сте ри ма Ју го и сточ на и сре ди шња и за пад на Ср-
би ја, док се као при мар на де сти на ци ја са ком плет ном це ло го ди-
шњом по ну дом из два ја Ко па о ник.

Раз вој ту ри зма у не по сред ном окру же њу ко ри до ра ауто- пу та, 
за сни ва ће се на стра те шким при о ри те ти ма до ми нант них ви до ва 
ту ри зма и по што ва њу прин ци па одр жи вог раз во ја. Пре ма утвр ђе-
ним при род ним и кул тур ним вред но сти ма и до са да шњим раз во јем 
ма те ри јал не осно ве, ту ри стич ка по ну да за сни ва ће се на: по вољ-
ном гео-са о бра ћај ном по ло жа ју, кул тур но-исто риј ским зна ме ни-
то сти ма, се о ском и из лет нич ко-ре кре а тив ном ту ри зму, опре ма њу 
ту ри стич ких зо на објек ти ма ту ри стич ке и оста ле ин фра струк ту ре, 
ре кон струк ци ји и мо дер ни за ци ји при ступ них пу те ва ту ри стич ким 
ло ка ли те ти ма, из град њи пе шач ких и би ци кли стич ких ста за и др.

Пре ма при род ним и ство ре ним ту ри стич ким ре сур си ма и 
кри те ри ју ми ма тра жње ши рег кру га ту ри стич ке и ре кре а тив не 
кли јен те ле, ту ри стич ка по ну да за сни ва ће се на сле де ћим до ми-
нант ним ви до ви ма ту ри зма РПП за под руч је Ни шав ског, То плич-
ког и Пи рот ског управ ног окру га: 

1. пла нин ском ту ри зму и ре кре а ци ји – на Ја стреп цу и Ра да-
ну са бо га том и ра зно вр сном ту ри стич ком по ну дом, пр вен стве но у 
лет њој и де лом и зим ској се зо ни, уз кул тур ни, се о ски, лов ни, еко-
ло шки и дру ге спе ци ја ли зо ва не ви до ве ту ри зма; 

2. кул тур ном ту ри зму – пр вен стве но у окви ру по ну де ар хе-
о ло шког на сле ђа (зо на нео лит ског на се ља Плоч ник), при род них 
вред но сти (Ђа во ља Ва рош), спо ме ни ка кул ту ре, ет но-вред но сти 
тра ди ци о нал них се ла и др., то ком це ле го ди не (пре те жно у лет њој 
се зо ни), уз функ ци о нал ну ин те гра ци ју ту ри стич ке по ну де окру же-
ња кул тур них до ба ра; 

3. бањ ском ту ри зму – са це ло го ди шњом по ну дом (са ак цен-
том на лет њој се зо ни) у здрав стве ној ре ха би ли та ци ји (бал не о-
ло шкој и кли мат ској), здрав стве ној и спорт ској ре кре а ци ји (Кур-
шу млиј ска ба ња, Про лом Ба ња и Лу ков ска Ба ња), уз пла нин ски, 
кул тур ни, се о ски, еко ло шки и дру ге ви до ве ту ри зма; 

4. град ском ту ри зму – са ини ци ја ци јом град ског ту ри зма у 
оп штин ским цен три ма Про ку пље и Кур шу мли ја, уз це ло го ди шњу 
по ну ду (са ак цен том на лет њој се зо ни) у по слов ном и ма ни фе ста-
ци о ном ту ри зму, ре кре а ци ји и др., уз функ ци о нал ну ин те гра ци ју 
са по ну дом град ског окру же ња; 

5. се о ском ту ри зму – са це ло го ди шњом по ну дом, уз пла нин-
ски, еко и ет но-ту ри зам, лов ни ту ри зам, про из вод њу еко-хра не и 
ет но-за нат ских про из во да, па но рам ске пу те ве (Ја стреп цом и Ра да-
ном), у бли жој гра ви та ци ји ту ри стич ких и ре кре а тив них ком плек-
са, цен та ра и ме ста ко мер ци јал не ту ри стич ке по ну де; 

6. ту ри зму спе ци јал них ин те ре со ва ња (из лет нич ки, еко ло-
шки, кул ту ро ло шки, се о ски, лов ни, ис тра жи вач ке ту ре, би ци кли-
зам и др.), за сту пљен уз све прет ход но на ве де не ви до ве ту ри зма, 
уз функ ци о нал ну ин те гра ци ју са њи ма. 

Уре ђе ње и опре ма ње не по сред ног по ја са за шти те ауто-пу та 
тре ба при ла го ди ти свим ка те го ри ја ма пут ни ка ко ји су у тран зи ту, 
а про стор ни раз ме штај пра те ћих са др жа ја за по тре бе ко ри сни ка 
ауто-пу та ускла ди ти и са ме ђу на род ним стан дар ди ма. Због то га је 
у ко ри до ру ауто-пу та Е-80, де о ни ца Ниш–Мер да ре, пред ви ђен је-
дан услу жни цен тар „Про ку пље” (са мо те лом) и че ти ри обо стра на 
од мо ри шта „Ме ро ши на”, „Југ бог да но вац”, „Бе ло љин” и „Кур шу-
мли ја”.

3.5. ОД НОС КО РИ ДО РА АУТО-ПУ ТА ПРЕ МА ДРУ ГИМ  
ИН ФРА СТРУК ТУР НИМ СИ СТЕ МИ МА

3.5.1. По ло жај и ве зе у од но су на оста лу са о бра ћај ну  
ин фра струк ту ру

Ре ги о нал на јед но ко ло сеч на же ле знич ка пру га број 18 (Ниш) 
– До ље вац – Ка страт – Ко со во По ље са при кључ ним пру га ма број 
19. и 20. на ла зи се на под руч ју Про стор ног пла на на де о ни ци од 
Про ку пља (ка та стар ска оп шти на Бе ле Во де), до гра ни це ка та стар-
ске оп шти не Мер да ре са АП Ко со вом и Ме то хи јом. 

Ко ри дор ауто-пу та Е-80 пру жа ће се па ра лел но ко ри до ру по-
сто је ће ре ги о нал не же ле знич ке пру ге на раз ли чи тим уда ље но сти-
ма од пру ге. Ко ри дор ауто-пу та се при бли жа ва или укр шта са ко-
ри до ром же ле знич ке пру ге на сле де ћим де о ни ца ма ауто-пу та: 

–  оп шти на Про ку пље –  укр шта се на km 22+838,633 (мост) 
у ка та стар ској оп шти ни Бе ла Во да; a при бли жа ва се од km 23 до 
km 28 на под руч ју ка та стар ских оп шти на Бе ла Во да, Ћу ко вац, 



24 Број 102 15. новембар 2017.

Гу бе тин и До ња То по ни ца; код km 31 на под руч ју ка та стар ске оп-
шти не Дре но вац; од km 33 до km 37 на под руч ју ка та стар ских оп-
шти на Кон џељ, Бе ло љин и Ту ла ре; од km 40 до km 41 на под руч ју 
ка та стар ске оп шти не Плоч ник;

–  оп шти на Кур шу мли ја – укр шта се на km 45 у ка та стар-
ској оп шти ни Бо гу је вац и из ме ђу km 53 и km 54 у ка та стар ској оп-
шти ни Ка страт; a при бли жа ва се на km 48 на под руч ју ка та стар ске 
оп шти не Пе пе ље вац, на km 51 на под руч ју ка та стар ске оп шти не 
Ка страт; на km 57 на под руч ју ка та стар ске оп шти не Ви со ка.  

Ве зе же ле знич ке пру ге са окру же њем обез бе ди ће се:
− по сто је ћим же ле знич ким ста ни ца ма и ста ја ли шти ма; 
− де ни ве ли са ним укр шта њи ма са ауто-пу тем.
Ре кон струк ци ја и мо дер ни за ци ја же ле знич ких ста ни ца и ста-

ја ли шта де фи ни са ће се кроз да љу из ра ду тех нич ке и план ске до-
ку мен та ци је.

Де ни ве ли са но укр шта ње на km 22+838,633 утвр ђе но је де-
таљ ном ре гу ла ци јом у скло пу Про стор ног пла на, док ће де ни ве-
ли са на укр шта ња на km 45 и из ме ђу km 53 и km 54 би ти утвр ђе на 
де таљ ном ре гу ла ци јом ауто-пу та на под руч ју оп шти не Кур шу мли-
ја у скло пу из ме на и до пу на овог про стор ног пла на.

За пад но мо рав ска на ци о нал на би ци кли стич ка ру та број 8. од 
Ни ша до Ба ли чев ца пра ти ће са се вер не стра не ко ри дор ауто-пу та 
Е-80. Од Ба ли чев ца ће на ста ви ти у прав цу се ве ра пра те ћи др жав-
ни пут IIБ 417.

3.5.2. По ло жај и ве зе у од но су на оста ле ин фра струк тур не  
си сте ме

3.5.2.1. По ло жај и ве зе у од но су на во до при вред ну  
ин фра струк ту ру

На под руч ју Про стор ног пла на са ко ри до ром ауто-пу та Е-80 
укр шта ће се пла ни ра ни кра ци ма ги страл ног це во во да То плич ког 
под си сте ма за снаб де ва ње во дом на се ља од аку му ла ци је „Се ло ва” 
у прав цу: 

− Ниш − на под руч ју ка та стар ске оп шти не Алек сан дро во;
− Ме ро ши на − на под руч ју ка та стар ских оп шти на Ле па ја, Ба-

ли че вац и Ме ро ши на; 
− До ље вац − на под руч ју ка та стар ских оп шти на Стра жа ва, 

Ђу ро вац, По ја те и Но ва Бо жур на;
− Про ку пље − на под руч ју ка та стар ске оп шти не Про ку пље; 
− Кур шу мли ја − кроз на се ља Ми ку ља на и Кур шу мли ја на 

под руч ју ка та стар ске оп шти не Кур шу мли ја. 
У об у хва ту или на гра ни ци са ко ри до ром ауто-пу та на ла зи се 

два на ест ло кал них под зем них из во ри шта во де за снаб де ва ње на се-
ља во дом – два у оп шти ни Ме ро ши на, пет у оп шти ни Про ку пље и 
пет у оп шти ни Кур шу мли ја. По ло жај ло кал них под зем них из во ри-
шта во да за снаб де ва ње на се ља во дом и укр шта ње ма ги страл них 
це во во да за ло кал не си сте ме во до снаб де ва ња са ко ри до ром ауто-
пу та при ка за на су на Ре фе рал ној кар ти број 2.

Та бе ла 5.  По сто је ће и пла ни ра не ре гу ла ци је на ре ка ма 
и по то ци ма за за шти ту ауто- пу та од по пла ва

Ста ци о на жа 
ауто-пу та (km)

По ток/ре ка (на зив) Ко мен тар

2+988.34 Алек сан дро вач ки по ток Ре гу ла ци ја L= 92 m
5+825 Го ле ма Па ди на Оси гу ра ње ко ри та у зо ни мо ста

7+420 Ма ла Па ди на

По тре бан про пуст на ауто-пу ту и уре-
ђе ње ка на ла. На km 7+420 је ма њи 
слив ко ји тре ба уве сти у по сто је ћи 
пут ни ка нал на km 7+570 (пред ви ђен 
је и над во жњак на овој ло ка ци ји).

8+105 Крај ко вач ка ре ка Ре гу ла ци ја L= 73 m
8+522.45 Ле пај ски по ток Ре гу ла ци ја L= 437 m
14+062 Југ бог да но вач ка ре ка Ре гу ла ци ја L= 105 m
14+235 Су ви по ток Ре гу ла ци ја L= 255 m

17+781.5 Ци ган ски по ток Ре гу ла ци ја L= 188 m
18+433 Стр жав ска ре ка Ре гу ла ци ја L= 311 m

19+184 Без и ме ни по ток Пут и ка нал уре ђе ње ис под мо ста - ка-
нал L=87 m

22+679.4 Тр нав ска ре ка Ре гу ла ци ја L= 238 m

23+050 - 23+850 ре ка То пли ца Ре гу ла ци ја про це ње на L= од 1.027 до 
1.287 m

Ста ци о на жа 
ауто-пу та (km)

По ток/ре ка (на зив) Ко мен тар

25+509 Ран ђе лов по ток

Овај слив гра ви ти ра пут ном пре ла зу 
пре ко пру ге и ауто-пу та. У зо ни пру-
ге по треб но је при ме ни ти тех нич ко 
ре ше ње са ма њим пло ча стим про пу-
стом (а не по себ ним објек том) ка ко би 
се спре чи ло оти ца ње во де на ауто-пут. 

26+685 – 26+785 План ска ре ка Ре гу ла ци ја L= 142 m
26+929 – 27+161 План ска ре ка Ре гу ла ци ја L= 237 m

27+684.55 План ска ре ка Ре гу ла ци ја L= 371 m
28+019 Дре но вач ки по ток Ре гу ла ци ја L= 182 m

30+070.10 ја ру га Ре гу ла ци ја L= 197m
31+793 Здра вињ ска ре ка Ре гу ла ци ја L= 197 m

33+128.4 Кон џељ ска ре ка По сто је ћа ре гу ла ци ја
34+928 (34+943) Дра гу шка ре ка Ре гу ла ци ја L= 152 m

37+074 Ти син по ток

На 37+000 во до ток уз вод но од пру ге 
и мо гу ћи обје кат на пру зи ко ји ни је 
сни мљен. Слив гра ви ти ра ка Су во дол-
ском по то ку и То пли ци

37+533 Су во дол ски по ток Оси гу ра ње ко ри та на ду жи ни од 117 m
38+278 Бац ка ре ка Ре гу ла ци ја L= 110 m

38+553.85 То пли ца Оси гу ра ње ко ри та на ду жи ни од 132 m

3.5.2.2. По ло жај и ве зе у од но су на енер гет ску ин фра струк ту ру

3.5.2.2.1. По ло жај и ве зе у од но су на елек тро е нер гет ску  
ин фра струк ту ру

По сто је ћи да ле ко вод 400 kV пре се ца ко ри дор ауто-пу та на 
km 13+712 на под руч ју ка та стар ске оп шти не Југ Бог да но вац и Ар-
ба на сце, оп шти на Про ку пље, ода кле се пру жа ско ро па ра лел но ко-
ри до ру ауто-пу та про ла зе ћи на или ван под руч ја Про стор ног пла-
на. На под руч је Про стор ног пла на ула зи на под руч ју ка та стар ске 
оп шти не Плоч ник у оп шти ни Про ку пље, на ста вља ван под руч ја 
Про стор ног пла на до по нов ног ула ска на под руч је ка та стар ске оп-
шти не Но во Се ло у оп шти ни Кур шу мли ја. На ста вља пру жа ње на 
под руч ју Про стор ног пла на и укр шта се са ко ри до ром ауто-пу та 
на km 47 на под руч ју ка та стар ске оп шти не Пе пе ље вац и на km 52 
на под руч ју ка та стар ске оп шти не Крч ма ре, ода кле се оба ко ри до ра 
пру жа ју ско ро па ра лел но. 

По сто је ћи да ле ко вод 220 kV на ла зи се ван ко ри до ра ауто-пу-
та у ка та стар ским оп шти на ма Кур шу мли ја и Љу ша на под руч ју 
Про стор ног пла на.

По сто је ћи да ле ко вод 110 kV број 156 ТС „Ниш 1” – ТС „Про-
ку пље” ула зи на под руч је Про стор ног пла на у ка та стар ској оп-
шти ни Ба ли че вац, оп шти на Ме ро ши на и укр шта се са ко ри до ром 
ауто-пу та на:

− у оп шти ни Ме ро ши на – km 10+057 у ка та стар ској оп шти ни 
Ба ли че вац, km 14+246 у ка та стар ској оп шти ни Југ Бог да но вац и 
Ар ба на сце;

− у оп шти ни Про ку пље – km 18+089 у ка та стар ској оп шти ни 
До ња Стра жа ва.

По сто је ћи да ле ко вод број 1185 ТС „Кур шу мли ја” – ТС „Про-
ку пље” це лом тра сом на ла зи се на под руч ју Про стор ног пла на. 
Укр шта се са ко ри до ром ауто-пу та на: 

− у оп шти ни Про ку пље – km 21+222 у ка та стар ској оп шти-
ни Про ку пље, km 23+077 у ка та стар ској оп шти ни Бе ла Во да, 
km 24+028 у ка та стар ским оп шти на ма Бе ла Во да и Ћу ко вац, km 
37+140 у ка та стар ским оп шти на ма Ту ла ре и Ви ча; 

− у оп шти ни Кур шу мли ја – km 44 и km 45 у ка та стар ској оп-
шти ни Бо гу је вац. 

По сто је ћи да ле ко вод ТС „Кур шу мли ја” – ТС „Алек сан дро-
вац” по чет ним де лом тра се на ла зи се на под руч ју Про стор ног пла-
на и се че ко ри дор ауто-пу та у оп шти ни Кур шу мли ја на km 51+ у 
ка та стар ској оп шти ни Ка страт.

Ве зе да ле ко во да 110 kV са окру же њем оства ри ва ће се пре ко 
тра фо ста ни ца 110/35 kV ТС „Про ку пље” и ТС „Кур шу мли ја”, да-
ле ко во да и тра фо ста ни ца 35 kV и ни жег на пон ског ни воа. 

У об у хва ту Про стор ног пла на на ла зи се по сто је ћа тра фо ста-
ни ца 110/35 „Кур шу мли ја” и ТС 35/10 kV „Кур шу мли ја 2” ко ја је 
део по стро је ња тра фо ста ни це 110/35 „Кур шу мли ја”, чи ја ће се 
уда ље ност од екс пло а та ци о ног по ја са и не по сред ног по ја са за-
шти те ауто-пу та утвр ди ти де таљ ном ре гу ла ци јом ко ри до ра ауто-
пу та у скло пу из ме на и до пу на овог про стор ног пла на. По сто је ће 
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тра фо ста ни це ТС 35/10 kV „Ме ро ши на”, ТС 35/10 kV „Бе ло љин” 
и ТС 35/10 kV „Ра ча” у об у хва ту су ши рег по ја са за шти те ауто-пу-
та на под руч ју Про стор ног пла на, та ко да не по сто ји ко ли зи ја са 
ауто-пу тем. 

Пла ни ра се из град ња но вих во до ва 35 kV Ра ча – Про лом ба-
ња (ван под руч ја Про стор ног пла на) и во да 35 kV од ТС 35/10 kV 
Кур шу мли ја II до Про лом ба ње (ван под руч ја Про стор ног пла на).

Укр шта ња да ле ко во да 35 kV са ко ри до ром ауто-пу та да та су 
у Tабели 8 (под о дељк 3.6.) и на Ре фе рал ној кар ти број 2. 

Огра ни ча ва се ре а ли за ци ја ло ка ци ја за по тен ци јал не ма-
ле хи дро а ку му ла ци је на ре ка ма То пли ца и Ко са ни ца у ко ри до ру 
ауто-пу та на km 39, km 41, km 45, km 51 и km 60 до утвр ђи ва ња 
де таљ не ре гу ла ци је ко ри до ра ауто-пу та на под руч ју оп шти не Кур-
шу мли ја у скло пу из ме на и до пу на овог про стор ног пла на.

3.5.2.2.2. По ло жај и ве зе у од но су на га со вод ну ин фра струк ту ру

У об у хва ту Про стор ног пла на не ма из гра ђе них га со во да и 
обје ка та у функ ци ји га со во да. 

Пла ни ра на сек ци ја тран спорт ног га со во да Ниш (До ље вац) 
– При шти на га сне ин тер ко нек ци је Ре пу бли ка Ср би ја – Цр на Го ра 
(укљу чу ју ћи АП Ко со во и Ме то хи ја) пру жа ће се од глав ног раз-
вод ног чво ра ГРЧ „Ор ља не” у До љев цу до ГРЧ „Жи то ра ђа”, пре ко 
те ри то ри ја оп шти на До ље вац и Жи то ра ђа ван под руч ја Про стор-
ног пла на. Пла ни ра на глав на мер но-ре гу ла ци о на ста ни ца ГМРС 
„Жи то ра ђа” при кљу чи ће се на ГРЧ „Жи то ра ђа” и слу жи ће за 
снаб де ва ње га сом по тро ша ча у оп шти на ма Жи то ра ђа и Ме ро ши-
на. Од ГРЧ „Жи то ра ђа” тран спорт ни га со вод пру жа ће се до ГРЧ 
„Про ку пље” на ко ји ће се при кљу чи ти ГМРС „Про ку пље” са коje 
ће се при род ним га сом снаб де ва ти по тро ша чи на под руч ју оп шти-
не Про ку пље. 

Од ГРЧ „Про ку пље” тран спорт ни га со вод пру жа ће се у прав-
цу се ве ра и на под руч је Про стор ног пла на ула зи ће на под руч ју ка-
та стар ских оп шти на Но во Се ло и Ђу ро вац, где ће се укр шта ти у 
бли зи ни пе тље „Про ку пље ис ток” са ко ри до ром ауто-пу та на ори-
јен та ци о ној ста ци о на жи km 16+700. Га со вод ће пра ти ти ко ри дор 
ауто-пу та до km 20, ода кле на ста вља да за о би ла зи ур ба ни цен тар 
Про ку пље ван под руч ја Про стор ног пла на, на ко је по но во ула зи 
и укр шта се са ко ри до ром ауто-пу та пре пе тље „Про ку пље – за-
пад”. Пра вац пру жа ња тран спорт ног га со во да на ста вља да пра ти 
ко ри дор ауто-пу та и др жав ног пу та IБ ре да број 35 до гра ни це ка-
та стар ске оп шти не Мер да ре са АП Ко со вом и Ме то хи јом. Ко ри-
дор тран спорт ног га со во да укр шта ће се са ко ри до ром ауто-пу та на 
ори јен та ци о ним ста ци о на жа ма: 

− под руч ју оп шти не Про ку пље – km 16+700, km 18+900, km 
19+800, km 24+500 и km 37+700 на под руч ју ка та стар ске оп шти не 
Ви ча; km 45 на под руч ју ка та стар ских оп шти на Бо гу је вац и Гра-
бов ни ца;

− под руч ју оп шти не Кур шу мли ја – km 51 и km 53 на под руч-
ју ка та стар ске оп шти не Ка страт.

Раз вод ни га со во ди за Ме ро ши ну, Бла це и Кур шу мли ју укр-
шта ће се са ко ри до ром ауто-пу та: из ме ђу km 5 и km 6 на под руч-
ју ка та стар ске оп шти не Брест, оп шти на Ме ро ши на; на km 37 на 
под руч ју ка та стар ске оп шти не Ви ча, оп шти на Про ку пље; пре km 
51 на под руч ју ка та стар ске оп шти не Кур шу мли ја, оп шти на Кур-
шу мли ја.

Ве за пла ни ра ног тран спорт ног и раз вод них га со во да са окру-
же њем оства ри ва ће се пре ко га со вод них објек та:

1) на под руч ју Про стор ног пла на
− ГРЧ „Бла це” на под руч ју ка та стар ске оп шти не Ви ча, оп-

шти на Про ку пље,
− ГМРС „Кур шу мли ја” на под руч ју ка та стар ске оп шти не 

Кур шу мли ја, оп шти на Кур шу мли ја; 
2) ван под руч ја Про стор ног пла на
− ГРЧ „Ор ља не” у До љев цу, ГРЧ „Жи то ра ђа” и ГРЧ „Про-

ку пље”,
− ГМРС „До ље вац”, ГМРС „Жи то ра ђа”, ГМРС „Ме ро ши на” 

и ГМРС „Про ку пље”.
Сва ме ста укр шта ја га со во да са ауто-пу тем да та су ори јен-

та ци о но, а тач на ме ста и на чи ни укр шта ња, ло ка ци је обје ка та у 
функ ци ји га со во да као и тач на тра са га со во да од ре ди ће се из ра дом 
од го ва ра ју ће план ске и тех нич ке до ку мен та ци је за тран спорт ни 
га со вод. 

Ко ри дор ауто-пу та укр шта ће се на ви ше ме ста и са пла ни-
ра ном га со вод ном мре жом при ти ска до 16 bar, а тач на ме ста и на-
чи ни укр шта ња од ре ди ће се од го ва ра ју ћом план ском и тех нич ком 
до ку мен та ци јом ко ја ће се из ра ди ти за по тре бе си сте ма ди стри бу-
тив них га со во да на под руч ју об у хва ће них оп шти на.

3.5.2.2.3. По ло жај и ве зе у од но су на елек трон ску ин фра струк ту ру

Ма ги страл ни оп тич ки кабл Ниш – При шти на на ла зи се на 
под руч ју Про стор ног пла на. По ло жај ма ги страл ног оп тич ког ка-
бла са при во ди ма при ка зан је на Ре фе рал ној кар ти број 2. Њи хо ва 
укр шта ња са ауто-пу тем на зна че на су у Та бе ли 8 (под о де љак 3.6).

По ло жај по сто је ћих, пла ни ра них и по тен ци јал них ба зних 
ста ни ца мо бил не те ле фо ни је дат је на Ре фе рал ној кар ти број 2. 

3.6. УПО ТРЕ БА ЗЕ МЉИ ШТА И ПРЕ ГЛЕД УКР ШТА ЊА  
КО РИ ДО РА АУТО-ПУ ТА СА ОСТА ЛИМ ТЕХ НИЧ КИМ  

СИ СТЕ МИ МА

По сто је ћа упо тре ба про сто ра на под руч ју Про стор ног пла на 
(по вр ши не 213,92 km²) има сле де ћу струк ту ру (Та бе ла 6.): 

− по љо при вред но зе мљи ште 84,16 km² (39,3%);
− шу ме и шум ско зе мљи ште 120,75 km² (56,5%); 
− вод не по вр ши не (те ку ће во де и аку му ла ци ја) 0,6 km² (0,3%);
− не плод не по вр ши не 8,42 km² (3,9%).
На под руч ју Про стор ног пла на зе мљи ште се ко ри сти ти у нај-

ве ћој ме ри као по љо при вред но и шум ско, а ма њим де лом као гра-
ђе вин ско (Та бе ла 6.). 

На под руч ју оп шти не Про ку пље на по љо при вред ном зе мљи-
шту у ко тлин ским де ло ви ма до ми ни ра во ћар ство (ја бу ке, шљи ве и 
ви шње,) ви но гра дар ство и ра тар ство (жи та ри це) у бре жуљ ка стој 
зо ни, а сто чар ство (сви ње, го ве да, ов це, жи ви на и др.) на пла нин-
ски, ви шим те ре ни ма. Нај по вољ ни ји те ре ни су у ко тлин ском де-
лу и реч ним те ра са ма То пли це и ње них при то ка до 350 мнв. Зо-
не по вољ не за ли ва де и па шња ке су на ви шим те ре ни ма по бр ђа и 
пла нин ским де ло ви ма. На под руч ју оп шти не Кур шу мли ја на по-
љо при вред ном зе мљи шту пре те жно су па шњач ке и ли вад ске по вр-
ши не, уз ма ње по вр ши не њи ва у до лин ском се ве ро и сточ ном де лу, 
при че му још увек пре о вла ђу је екс тен зи ван ка рак тер про из вод ње.

Та бе ла 6. Би ланс ко ри шће ња зе мљи шта по је ди ни ца ма ло кал не са мо у пра ве
Оп шти на/ град Ко ри шће ње зе мљи шта (ha – %)

Укуп но
По љо при вред но Шум ско Вод но Оста ло

Мерошина 1050,2 12,5 16,2 0,1 0 48,6 5,8 1115,0 5,2
Прокупље 1572,2 18,7 373,3 3,1 16,6 28,1 110,9 13,2 2073,0 9,7
Куршумлија 5793,7 68,8 11685,8 96,8 42,5 71,9 682,5 81,0 18204,5 85,1

Укупно 8416,1 39,3 12075,3 56,5 59,1 0,3 842,0 3,9 21392,5 100,0
Према подацима из CORINE базе података о коришћењу земљишта у 2012. години (http://land,copernicus,eu/pan – european/corine –  land – cover/)
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Промене у билансу основне намене простора су планским решењима усмерене ка заузимању земљишта за потребе реализације и 
изградњe инфраструктурног објекта ауто-пута (Табела 7.). 

Табела 7. Приказ биланса намене простора на подручју Просторног плана у ha

Година
Намена простора

Пољопривредно Шумско Водно Остало Укупно
Мерошина

2016 1050,2 16,2 0 48,6
1115,02020 894,0 6,2 0 214,8

2020/2016 – 156 – 10 +166
Прокупље

2016 1572,2 373,3 16,6 110,9
2073,02020 1332,6 363,0 16,6 360,8

2020/2016 – 240 – 10 +250
Куршумлија

2016 5793,7 11685,8 42,5 682,5
18204,52022 42,5

2022/2015 – 200 – 200 0 +400
Укупно подручје Просторног плана (1+2+3)

2016 8416,1 12075,3 59,1 842,0
21392,52022 7820,1 11855,3 59,1 1658

2022/2016 – 596 – 220 0 +816

Пла ни ра не про ме не у би лан су на ме не про сто ра до 2022. го ди не од ра зи ће се нај ви ше на по љо при вред но зе мљи ште ко је ће се сма-
њи ти за око 6 km², углав ном за по тре бе из град ње ин фра стук тур ног објек та ауто-пу та и пра те ћих са др жа ја јав не на ме не. 

Та бе ла 8.  Спи сак та ча ка укр шта ња ко ри до ра ауто-пу та са гра ни ца ма је ди ни ца ло кал них са мо у пра ва и дру гим тех нич ким ин фра струк-
тур ним објек ти ма (Сек тор 1)

Р.  
бр.

Озна ка
укрштања Обје кат КО Град/

општина Ста ње Опис укр шта ња Стац. km Тип 
објек та Де о ни ца

1. УП1 ас фалт ни пут Ба лај нац Ме ро ши на по сто је ће Укр шта ње са са о бра ћај ном ин фра струк ту-
ром – пут km 00+210 мост 01

2. УЕ1 ДВ 10 kV Ба лај нац Ме ро ши на по сто је ће Укр шта ње са енер гет ском ин фра струк ту ром 
– да ле ко вод km 00+300 01

3. УП2 зе мља ни пут Ба лај нац Ме ро ши на по сто је ће Укр шта ње са са о бра ћај ном ин фра струк ту-
ром – пут km 01+071 под во жњак 01

4. УП3 зе мља ни пут Ба лај нац Ме ро ши на по сто је ће Укр шта ње са са о бра ћај ном ин фра струк ту-
ром – пут km 01+478 под во жњак 01

5. УП4 ас фалт ни пут Ба лај нац Ме ро ши на по сто је ће Укр шта ње са са о бра ћај ном ин фра струк ту-
ром – пут km 01+714 над во жњак 01

6. УК1 Гра ни ца КО Ба лај нац –  Гра-
ди ште Ме ро ши на по сто је ће Укр шта ње са гра ни цом ка та стар ске оп шти не km 02+232 01

7. УВ1 це во вод из Се ло ве Гра ди ште Ме ро ши на пла ни ра но Укр шта ње са вод ном ин фра струк ту ром – 
во до вод km 02+400 под во жњак 01

8. УП5 зе мља ни пут Гра ди ште Ме ро ши на по сто је ће Укр шта ње са са о бра ћај ном ин фра струк ту-
ром – пут km 02+539 под во жњак 01

9. УР1
ре гу ла ци ја –  
Алек сан дро вач ки 
по ток

Гра ди ште Ме ро ши на по сто је ће Укр шта ње са ре ком km 02+988 по сто је ћи 
мост 01

10. УП6 ас фалт ни пут Гра ди ште Ме ро ши на по сто је ће Укр шта ње са са о бра ћај ном ин фра струк ту-
ром – пут km 03+513 мост 01

11. УО1 оп тич ки кабл Гра ди ште Ме ро ши на по сто је ће Укр шта ње са те ле ко му ни ка ци о ном ин фра-
струк ту ром km 03+810 01

12. УЕ2 под зем ни ДВ 
10 kV Гра ди ште Ме ро ши на по сто је ће Укр шта ње са енер гет ском ин фра струк ту ром 

– да ле ко вод km 03+864 01

13. УК2 Гра ни ца КО Гра ди ште – Брест Ме ро ши на по сто је ће Укр шта ње са гра ни цом ка та стар ске оп шти не km 04+463 01
14. УР2 про пуст Ø1000 Брест Ме ро ши на по сто је ће Укр шта ње са ре ком km 05+191 под во жњак 01

15. УП7 пе тља „Ме ро ши на 
– за пад” Брест Ме ро ши на пла ни ра но Укр шта ње са са о бра ћај ном ин фра струк ту-

ром – пут km 05+215 над во жњак 01

16. УГ1 раз вод ни га со вод 
МГ-11 Брест Ме ро ши на по сто је ће Укр шта ње са енер гет ском ин фра струк ту-

ром – га со вод km 05+398 01

17. УЕ3 под зем ни ДВ 
10kV Брест Ме ро ши на по сто је ће Укр шта ње са енер гет ском ин фра струк ту ром 

– да ле ко вод km 05+408 01

18. УБ1 би ци кли стич ки 
ко ри дор Брест Ме ро ши на пла ни ра но Укр шта ње са са о бра ћај ном ин фра струк ту-

ром – пут km 05+521 02

19. УВ2 во до вод Брест Ме ро ши на по сто је ће Укр шта ње са вод ном ин фра струк ту ром – 
во до вод km 05+530 02

20. УО2 оп тич ки кабл Брест Ме ро ши на по сто је ће Укр шта ње са те ле ко му ни ка ци о ном ин фра-
струк ту ром km 05+557 02

21. УК3 Гра ни ца КО Брест –  Ме ро-
ши на Ме ро ши на по сто је ће Укр шта ње са гра ни цом ка та стар ске оп шти не km 05+753 02

22. УК4 Гра ни ца КО Брест – Ме ро-
ши на Ме ро ши на по сто је ће Укр шта ње са гра ни цом ка та стар ске оп шти не km 05+756 02

23. УК5 Гра ни ца КО Брест –  Ме ро-
ши на Ме ро ши на по сто је ће Укр шта ње са гра ни цом ка та стар ске оп шти не km 05+800 02
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24. УП8 ас фалт ни пут, де-
ви ја ци ја Ме ро ши на Ме ро ши на по сто је ће Укр шта ње са са о бра ћај ном ин фра струк ту-

ром – пут km 05+820 мост 02

25. УР3 ре гу ла ци ја – Го ле-
ма па ди на Ме ро ши на Ме ро ши на по сто је ће Укр шта ње са ре ком km 05+825 мост 02

26. УЕ4 ДВ 10 kV Ме ро ши на Ме ро ши на по сто је ће Укр шта ње са енер гет ском ин фра струк ту ром 
– да ле ко вод km 05+883 02

27. УЕ5 ДВ 35 kV Ме ро ши на Ме ро ши на по сто је ће Укр шта ње са енер гет ском ин фра струк ту ром 
– да ле ко вод km 05+928 02

28. УК6 Гра ни ца КО Ме ро ши на – Ба-
ли ће вац Ме ро ши на по сто је ће Укр шта ње са гра ни цом ка та стар ске оп шти не km 06+085 02

29. УП9 зе мља ни пут Ба ли ће вац Ме ро ши на по сто је ће Укр шта ње са са о бра ћај ном ин фра струк ту-
ром – пут km 06+142 де ви ја ци ја 02

30. УР4 ре гу ла ци ја – Ма ла 
Па ди на Ба ли ће вац Ме ро ши на по сто је ће Укр шта ње са ре ком km 07+420 про пуст 02

31. УГ2 ди стри бу тив ни га-
со вод до 16 bar Ба ли ће вац Ме ро ши на пла ни ра но Укр шта ње са енер гет ском ин фра струк ту-

ром – га со вод km 07+520 02

32. УБ2 би ци кли стич ки 
ко ри дор Ба ли ће вац Ме ро ши на пла ни ра но Укр шта ње са са о бра ћај ном ин фра струк ту-

ром – пут km 07+555 мост 02

33. УО3 оп тич ки кабл +ба-
кар ни кабл Ба ли ће вац Ме ро ши на по сто је ће Укр шта ње са те ле ко му ни ка ци о ном ин фра-

струк ту ром km 07+565 02

34. УП10 ас фалт ни пут Ба ли ће вац Ме ро ши на по сто је ће Укр шта ње са са о бра ћај ном ин фра струк ту-
ром – пут km 07+571 над во жњак 02

35. УЕ6 ДВ 10 kV Ба ли ће вац Ме ро ши на по сто је ће Укр шта ње са енер гет ском ин фра струк ту ром 
– да ле ко вод km 07+650 02

36. УП11 зе мља ни пут Ба ли ће вац Ме ро ши на по сто је ће Укр шта ње са са о бра ћај ном ин фра струк ту-
ром – пут km 07+711 де ви ја ци ја 02

37. УО4 ба кар ни кабл+ТК 
ка на ли за ци ја Ба ли ће вац Ме ро ши на по сто је ће Укр шта ње са те ле ко му ни ка ци о ном ин фра-

струк ту ром km 08+070 мост 02

38. УП12 ас фалт ни пут, де-
ви ја ци ја Ба ли ће вац Ме ро ши на по сто је ће Укр шта ње са са о бра ћај ном ин фра струк ту-

ром – пут km 08+074 мост 02

39. УГ3 ди стри бу тив ни га-
со вод до 16 bar Ба ли ће вац Ме ро ши на пла ни ра но Укр шта ње са енер гет ском ин фра струк ту-

ром – га со вод km 08+100 02

40. УР5 ре гу ла ци ја – Крај-
ко вач ка ре ка Ба ли ће вац Ме ро ши на по сто је ће Укр шта ње са ре ком km 08+105 мост 02

41. УП13 зе мља ни пут Ба ли ће вац Ме ро ши на по сто је ће Укр шта ње са са о бра ћај ном ин фра струк ту-
ром – пут km 08+318 де ви ја ци ја 02

42. УР6 ре гу ла ци ја – Ле-
пај ски по ток Ба ли ће вац Ме ро ши на по сто је ће Укр шта ње са ре ком km 08+513 мост 02

43. УП14 зе мља ни пут Ба ли ће вац Ме ро ши на по сто је ће Укр шта ње са са о бра ћај ном ин фра струк ту-
ром – пут km 08+627 де ви ја ци ја 02

44. УЕ7 ДВ 35 kV Ба ли ће вац Ме ро ши на по сто је ће Укр шта ње са енер гет ском ин фра струк ту ром 
– да ле ко вод km 08+964 02

45. УЕ8 ДВ 35 kV Ба ли ће вац Ме ро ши на по сто је ће Укр шта ње са енер гет ском ин фра струк ту ром 
– да ле ко вод km 09+372 02

46. УП15 зе мља ни пут Ба ли ће вац Ме ро ши на по сто је ће Укр шта ње са са о бра ћај ном ин фра струк ту-
ром – пут km 09+687 ту нел 02

47. УП16 зе мља ни пут Ба ли ће вац Ме ро ши на по сто је ће Укр шта ње са са о бра ћај ном ин фра струк ту-
ром – пут km 10+021 под во жњак 02

48. УЕ9 ДВ 110 kV Ба ли ће вац Ме ро ши на по сто је ће Укр шта ње са енер гет ском ин фра струк ту ром 
– да ле ко вод km 10+057 02

49. УЕ10 ДВ 110 kV Ба ли ће вац Ме ро ши на по сто је ће Укр шта ње са енер гет ском ин фра струк ту ром 
– да ле ко вод km 10+068 02

50. УП17 зе мља ни пут Ба ли ће вац Ме ро ши на по сто је ће Укр шта ње са са о бра ћај ном ин фра струк ту-
ром – пут km 10+297 де ви ја ци ја 02

51. УП18 зе мља ни пут Ба ли ће вац Ме ро ши на по сто је ће Укр шта ње са са о бра ћај ном ин фра струк ту-
ром – пут km 10+563 над во жњак 02

52. УП19 зе мља ни пут Ба ли ће вац Ме ро ши на по сто је ће Укр шта ње са са о бра ћај ном ин фра струк ту-
ром – пут km 10+975 де ви ја ци ја 02

53. УП20 зе мља ни пут Ба ли ће вац Ме ро ши на по сто је ће Укр шта ње са са о бра ћај ном ин фра струк ту-
ром – пут km 11+948 де ви ја ци ја 02

54. УП21 зе мља ни пу та, 
де ви ја ци ја Ба ли ће вац Ме ро ши на по сто је ће Укр шта ње са са о бра ћај ном ин фра струк ту-

ром – пут km 12+154 над во жњак 02

55. УК7 Гра ни ца КО Ба ли ће вац – Ар-
ба на сце Ме ро ши на по сто је ће Укр шта ње са гра ни цом ка та стар ске оп шти не km 12+160 02

56. УП22 зе мља ни пут Ар ба на сце Ме ро ши на по сто је ће Укр шта ње са са о бра ћај ном ин фра струк ту-
ром – пут km 12+182 де ви ја ци ја 02

57. УП23 зе мља ни пут Ар ба на сце Ме ро ши на по сто је ће Укр шта ње са са о бра ћај ном ин фра струк ту-
ром – пут km 12+475 над во жњак 02

58. УП24 зе мља ни пут Ар ба на сце Ме ро ши на по сто је ће Укр шта ње са са о бра ћај ном ин фра струк ту-
ром – пут km 12+846 де ви ја ци ја 02

59. УП25 зе мља ни пут Ар ба на сце Ме ро ши на по сто је ће Укр шта ње са са о бра ћај ном ин фра струк ту-
ром – пут km 13+414 де ви ја ци ја 02

60. УП26 зе мља ни пут Ар ба на сце Ме ро ши на по сто је ће Укр шта ње са са о бра ћај ном ин фра струк ту-
ром – пут km 13+559 де ви ја ци ја 02

61. УЕ11 ДВ 10 kV Ар ба на сце Ме ро ши на по сто је ће Укр шта ње са енер гет ском ин фра струк ту ром 
– да ле ко вод km 13+671 02
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62. УЕ12 ДВ 400 kV Ар ба на сце Ме ро ши на по сто је ће Укр шта ње са енер гет ском ин фра струк ту ром 
– да ле ко вод km 13+713 02

63. УП27 ас фалт ни пу та Ар ба на сце Ме ро ши на по сто је ће Укр шта ње са са о бра ћај ном ин фра струк ту-
ром – пут km 13+733 мост 02

64. УО5 оп тич ки кабл +ба-
кар ни кабл Ар ба на сце Ме ро ши на по сто је ће Укр шта ње са те ле ко му ни ка ци о ном ин фра-

струк ту ром km 13+735 02

65. УГ4 ди стри бу тив ни га-
со вод до 16 bar Ар ба на сце Ме ро ши на пла ни ра но Укр шта ње са енер гет ском ин фра струк ту-

ром – га со вод km 13+750 02

66. УО6 оп тич ки кабл Ар ба на сце Ме ро ши на пла ни ра но Укр шта ње са те ле ко му ни ка ци о ном ин фра-
струк ту ром km 13+827 мост 02

67. УР7 ре гу ла ци ја –  Југ-
бог да но вач ка ре ка Ар ба на сце Ме ро ши на по сто је ће Укр шта ње са ре ком km 14+062 мост 02

68. УП28 зе мља ни пу та, 
де ви ја ци ја Ар ба на сце Ме ро ши на по сто је ће Укр шта ње са са о бра ћај ном ин фра струк ту-

ром – пут km 14+118 мост 02

69. УР8 ре гу ла ци ја –  Су ви 
по ток Ар ба на сце Ме ро ши на по сто је ће Укр шта ње са ре ком km 14+235 мост 02

70. УЕ13 ДВ 110 kV Ар ба на сце Ме ро ши на по сто је ће Укр шта ње са енер гет ском ин фра струк ту ром 
– да ле ко вод km 14+246 02

71. УП29 зе мља ни пут Ар ба на сце Ме ро ши на по сто је ће Укр шта ње са са о бра ћај ном ин фра струк ту-
ром – пут km 14+266 мост 02

72. УП30 зе мља ни пу та, 
де ви ја ци ја Ар ба на сце Ме ро ши на по сто је ће Укр шта ње са са о бра ћај ном ин фра струк ту-

ром – пут km 14+310 де ви ја ци ја 02

73. УК8 Гра ни ца КО Ар ба на сце – Југ 
Бог да но вац Ме ро ши на по сто је ће Укр шта ње са гра ни цом ка та стар ске оп шти не km 15+142 02

74. УР9 по ток Југ Бог да но вац Ме ро ши на по сто је ће Укр шта ње са ре ком km 15+150 пло част 
про пуст 02

75. УП31 зе мља ни пут Југ Бог да но вац Ме ро ши на по сто је ће Укр шта ње са са о бра ћај ном ин фра струк ту-
ром – пут km 15+713 ту нел 02

76. УК9 Гра ни ца КО / оп-
шти не

Југ Бог да но вац – 
Но ва Бо жур на

Ме ро ши на – 
Про ку пље по сто је ће Укр шта ње са гра ни цом оп шти не – ка та стар-

ске оп шти не km 15+750 02

77. УП32 зе мља ни пут Но ва Бо жур на Про ку пље по сто је ће Укр шта ње са са о бра ћај ном ин фра струк ту-
ром – пут km 15+880 ту нел 02

78. УР10 по ток Но ва Бо жур на Про ку пље по сто је ће Укр шта ње са ре ком km 16+017 пло част 
про пуст 02

79. УЕ14 ДВ 35kV Но ва Бо жур на Про ку пље по сто је ће Укр шта ње са енер гет ском ин фра струк ту ром 
– да ле ко вод km 16+318 02

80. УП33 зе мља ни пут Но ва Бо жур на Про ку пље по сто је ће Укр шта ње са са о бра ћај ном ин фра струк ту-
ром – пут km 16+417 мост 02

81. УП34 зе мља ни пут Но ва Бо жур на Про ку пље по сто је ће Укр шта ње са са о бра ћај ном ин фра струк ту-
ром – пут km 16+417 мост 02

82. УР11 по ток Но ва Бо жур на Про ку пље по сто је ће Укр шта ње са ре ком km 16+465 мост 02

83. УК10 Гра ни ца КО Но ва Бо жур на – 
По ја те Про ку пље по сто је ће Укр шта ње са гра ни цом ка та стар ске оп шти не km 16+578 02

84. УП35 пут ма ка дам По ја те Про ку пље по сто је ће Укр шта ње са са о бра ћај ном ин фра струк ту-
ром – пут km 16+581 де ви ја ци ја 02

85. УК11 Гра ни ца КО По ја те – Но ва 
Бо жур на Про ку пље по сто је ће Укр шта ње са гра ни цом ка та стар ске оп шти не km 16+665 02

86. УП36 зе мља ни пут Но ва Бо жур на Про ку пље по сто је ће Укр шта ње са са о бра ћај ном ин фра струк ту-
ром – пут km 16+672 де ви ја ци ја 02

87. УК12 Гра ни ца КО Но ва Бо жур на – 
Ђу ро вац Про ку пље по сто је ће Укр шта ње са гра ни цом ка та стар ске оп шти не km 16+681 02

88. УГ5 ма ги страл ни га со-
вод МГ-11 Ђу ро вац Про ку пље пла ни ра но Укр шта ње са енер гет ском ин фра струк ту-

ром – га со вод km 16+700 02

89. УЕ15 ДВ 35 kV Ђу ро вац Про ку пље по сто је ће Укр шта ње са енер гет ском ин фра струк ту ром 
– да ле ко вод km 16+995 02

90. УП37 пе тља „Про ку пље 
ис ток” Ђу ро вац Про ку пље пла ни ра но Укр шта ње са са о бра ћај ном ин фра струк ту-

ром – пут km 17+000 над во жњак 02

91. УП38 зе мља ни пут Ђу ро вац Про ку пље по сто је ће Укр шта ње са са о бра ћај ном ин фра струк ту-
ром – пут km 17+073 де ви ја ци ја 02

92. УО7 ба кар ни кабл Ђу ро вац Про ку пље по сто је ће Укр шта ње са те ле ко му ни ка ци о ном ин фра-
струк ту ром km 17+180 03

93. УП39 ас фалт ни пут Ђу ро вац Про ку пље по сто је ће Укр шта ње са са о бра ћај ном ин фра струк ту-
ром – пут km 17+185 над во жњак 03

94. УГ6 ди стри бу тив ни га-
со вод до 16 bar Ђу ро вац Про ку пље пла ни ра но Укр шта ње са енер гет ском ин фра струк ту-

ром – га со вод km 17+188 03

95. УЕ16 ДВ 10 kV Ђу ро вац Про ку пље по сто је ће Укр шта ње са енер гет ском ин фра струк ту ром 
– да ле ко вод km 17+190 03

96. УП41 зе мља ни пут Ђу ро вац Про ку пље по сто је ће Укр шта ње са са о бра ћај ном ин фра струк ту-
ром – пут km 17+416 де ви ја ци ја 03

97. УК13 Гра ни ца КО Ђу ро вац – До ња 
Стра жа ва Про ку пље по сто је ће Укр шта ње са гра ни цом ка та стар ске оп шти не km 17+455 03

98. УР12 ре гу ла ци ја – Ци-
ган ски по ток До ња Стра жа ва Про ку пље по сто је ће Укр шта ње са ре ком km 17+781 мост 03

99. УП42 зе мља ни пут До ња Стра жа ва Про ку пље по сто је ће Укр шта ње са са о бра ћај ном ин фра струк ту-
ром – пут km 18+050 мост 03

100. УП43 зе мља ни пут, де-
ви ја ци ја До ња Стра жа ва Про ку пље по сто је ће Укр шта ње са са о бра ћај ном ин фра струк ту-

ром – пут km 18+056 мост 03
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101. УЕ17 ДВ 110 kV До ња Стра жа ва Про ку пље по сто је ће Укр шта ње са енер гет ском ин фра струк ту ром 
– да ле ко вод km 18+089 03

102. УЕ18 ДВ 10 kV До ња Стра жа ва Про ку пље по сто је ће Укр шта ње са енер гет ском ин фра струк ту ром 
– да ле ко вод km 18+146 03

103. УП44 зе мља ни пут До ња Стра жа ва Про ку пље по сто је ће Укр шта ње са са о бра ћај ном ин фра струк ту-
ром – пут km 18+322 мост 03

104. УР13 ре гу ла ци ја – ре ка 
Стра жа ва До ња Стра жа ва Про ку пље по сто је ће Укр шта ње са ре ком km 18+433 мост 03

105. УК14 Гра ни ца КО До ња Стра жа –  
Про ку пље град Про ку пље по сто је ће Укр шта ње са гра ни цом ка та стар ске оп шти не km 18+433 03

106. УГ7 ди стри бу тив ни га-
со вод до 16 bar Про ку пље град Про ку пље пла ни ра но Укр шта ње са енер гет ском ин фра струк ту-

ром – га со вод km 18+550 03

107. УО8 оп тич ки кабл Про ку пље град Про ку пље по сто је ће Укр шта ње са те ле ко му ни ка ци о ном ин фра-
струк ту ром km 18+557 03

108. УО9 ба кар ни кабл Про ку пље град Про ку пље по сто је ће Укр шта ње са те ле ко му ни ка ци о ном ин фра-
струк ту ром km 18+559 03

109. УП45 ас фалт ни пут, ул. 
А. Чар но је ви ћа Про ку пље град Про ку пље по сто је ће Укр шта ње са са о бра ћај ном ин фра струк ту-

ром – пут km 18+563 мост 03

110. УО10 оп тич ки кабл Про ку пље град Про ку пље пла ни ра но Укр шта ње са те ле ко му ни ка ци о ном ин фра-
струк ту ром km 18+611 03

111. УЕ19 ДВ 10 kV Про ку пље град Про ку пље по сто је ће Укр шта ње са енер гет ском ин фра струк ту ром 
– да ле ко вод km 18+675 03

112. УП46 зе мља ни пут Про ку пље град Про ку пље по сто је ће Укр шта ње са са о бра ћај ном ин фра струк ту-
ром – пут km 18+753 де ви ја ци ја 03

113. УГ8 ма ги страл ни га со-
вод МГ-11 Про ку пље град Про ку пље пла ни ра но Укр шта ње са енер гет ском ин фра струк ту-

ром – га со вод km 18+880 03

114. УП47
ас фалт ни пут, ул. 
Ћи ри ла и Ме то-
ди ја

Про ку пље град Про ку пље по сто је ће Укр шта ње са са о бра ћај ном ин фра струк ту-
ром – пут km 18+985 над во жњак 03

115. УО11 при ступ на мре жа 
+ба кар ни кабл Про ку пље град Про ку пље по сто је ће Укр шта ње са те ле ко му ни ка ци о ном ин фра-

струк ту ром km 18+987 03

116. УК15 Гра ни ца КО Про ку пље град 
–  Про ку пље Про ку пље по сто је ће Укр шта ње са гра ни цом ка та стар ске оп шти не km 19+050 03

117. УР14 ре гу ла ци ја –  Без-
и ме ни по ток Про ку пље Про ку пље по сто је ће Укр шта ње са ре ком km 19+184 мост 03

118. УП48 зе мља ни пут Про ку пље Про ку пље по сто је ће Укр шта ње са са о бра ћај ном ин фра струк ту-
ром – пут km 19+185 мост 03

119. УО12 ба кар ни кабл 
+при ступ на мре жа Про ку пље Про ку пље по сто је ће Укр шта ње са те ле ко му ни ка ци о ном ин фра-

струк ту ром km 19+200 мост 03

120. УП49 зе мља ни пут Про ку пље Про ку пље по сто је ће Укр шта ње са са о бра ћај ном ин фра струк ту-
ром – пут km 19+523 ту нел 03

121. УП50 зе мља ни пут Про ку пље Про ку пље по сто је ће Укр шта ње са са о бра ћај ном ин фра струк ту-
ром – пут km 19+712 ту нел 03

122. УГ9 ма ги страл ни га со-
вод МГ-11 Про ку пље Про ку пље пла ни ра но Укр шта ње са енер гет ском ин фра струк ту-

ром – га со вод km 19+800 03

123. УР15 по ток Про ку пље Про ку пље по сто је ће Укр шта ње са ре ком km 19+878 мост 03

124. УП51 зе мља ни пут Про ку пље Про ку пље по сто је ће Укр шта ње са са о бра ћај ном ин фра струк ту-
ром – пут km 19+880 мост 03

125. УО13 ба кар ни кабл 
+при ступ на мре жа Про ку пље Про ку пље по сто је ће Укр шта ње са те ле ко му ни ка ци о ном ин фра-

струк ту ром km 19+881 мост 03

126. УП52 зе мља ни пут Про ку пље Про ку пље по сто је ће Укр шта ње са са о бра ћај ном ин фра струк ту-
ром – пут km 20+155 над во жњак 03

127. УО14 при ступ на мре жа 
+ба кар ни кабл Про ку пље Про ку пље по сто је ће Укр шта ње са те ле ко му ни ка ци о ном ин фра-

струк ту ром km 20+159 03

128. УВ3 во до вод Про ку пље Про ку пље по сто је ће Укр шта ње са вод ном ин фра струк ту ром – 
во до вод km 20+175 03

129. УО15 при ступ на мре жа 
+ба кар ни кабл Про ку пље Про ку пље по сто је ће Укр шта ње са те ле ко му ни ка ци о ном ин фра-

струк ту ром km 20+214 03

130. УП53 зе мља ни пут Про ку пље Про ку пље по сто је ће Укр шта ње са са о бра ћај ном ин фра струк ту-
ром – пут km 20+219 де ви ја ци ја 03

131. УО16 при ступ на мре жа 
+ба кар ни кабл Про ку пље Про ку пље по сто је ће Укр шта ње са те ле ко му ни ка ци о ном ин фра-

струк ту ром km 20+260 03

132. УП54 зе мља ни пут Про ку пље Про ку пље по сто је ће Укр шта ње са са о бра ћај ном ин фра струк ту-
ром – пут km 20+263 ту нел 03

133. УП55 зе мља ни пут Про ку пље Про ку пље по сто је ће km 20+292 ту нел 03

134. УО17 при ступ на мре жа 
+ба кар ни кабл Про ку пље Про ку пље по сто је ће Укр шта ње са те ле ко му ни ка ци о ном ин фра-

струк ту ром km 20+295 03

135. УП56 зе мља ни пут Про ку пље Про ку пље по сто је ће Укр шта ње са са о бра ћај ном ин фра струк ту-
ром – пут km 20+643 ту нел 03

136. УЕ20 ДВ 35 kV Про ку пље Про ку пље по сто је ће Укр шта ње са енер гет ском ин фра струк ту ром 
– да ле ко вод km 20+718 03

137. УЕ21 ДВ 35 kV Про ку пље Про ку пље по сто је ће Укр шта ње са енер гет ском ин фра струк ту ром 
– да ле ко вод km 20+756 03

138. УП57 зе мља ни пут Про ку пље Про ку пље по сто је ће Укр шта ње са са о бра ћај ном ин фра струк ту-
ром – пут km 20+758 ту нел 03

139. УЕ22 ДВ 35 kV Про ку пље Про ку пље по сто је ће Укр шта ње са енер гет ском ин фра струк ту ром 
– да ле ко вод km 21+213 03
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140. УЕ23 ДВ 10 kV Про ку пље Про ку пље по сто је ће Укр шта ње са енер гет ском ин фра струк ту ром 
– да ле ко вод km 21+231 03

141. УП58 зе мља ни пут Про ку пље Про ку пље по сто је ће Укр шта ње са са о бра ћај ном ин фра струк ту-
ром – пут km 21+496 мост 03

142. УП59 зе мља ни пут Про ку пље Про ку пље по сто је ће Укр шта ње са са о бра ћај ном ин фра струк ту-
ром – пут km 21+528 мост 03

143. УП60 зе мља ни пут Про ку пље Про ку пље по сто је ће Укр шта ње са са о бра ћај ном ин фра струк ту-
ром – пут km 21+570 мост 03

144. УЕ24 ДВ 10 kV Про ку пље Про ку пље по сто је ће Укр шта ње са енер гет ском ин фра струк ту ром 
– да ле ко вод km 21+868 03

145. УО18 ба кар ни кабл Про ку пље Про ку пље по сто је ће Укр шта ње са те ле ко му ни ка ци о ном ин фра-
струк ту ром km 21+896 мост 03

146. УР16 Цр кве ни по ток Про ку пље Про ку пље по сто је ће Укр шта ње са ре ком km 21+898 мост 03

147. УП61 зе мља ни пут, де-
ви ја ци ја Про ку пље Про ку пље по сто је ће Укр шта ње са са о бра ћај ном ин фра струк ту-

ром – пут km 21+900 мост 03

148. УП62 зе мља ни пут Про ку пље Про ку пље по сто је ће Укр шта ње са са о бра ћај ном ин фра струк ту-
ром – пут km 21+920 мост 03

149. УП63 пут ма ка дам Про ку пље Про ку пље по сто је ће Укр шта ње са са о бра ћај ном ин фра струк ту-
ром – пут km 21+969 мост 03

150. УЕ25 ДВ 10 kV Про ку пље Про ку пље по сто је ће Укр шта ње са енер гет ском ин фра струк ту ром 
– да ле ко вод km 22+330 ту нел 03

151. УЕ26 ДВ 10 kV Про ку пље Про ку пље по сто је ће Укр шта ње са енер гет ском ин фра струк ту ром 
– да ле ко вод km 22+333 ту нел 03

152. УЕ27 ДВ 10 kV Про ку пље Про ку пље по сто је ће Укр шта ње са енер гет ском ин фра струк ту ром 
– да ле ко вод km 22+461 мост 03

153. УВ4 це во вод из Се ло ве Про ку пље Про ку пље пла ни ра но Укр шта ње са вод ном ин фра струк ту ром – 
во до вод km 22+500 под во жњак 03

154. УВ5 во до вод Про ку пље Про ку пље по сто је ће Укр шта ње са вод ном ин фра струк ту ром – 
во до вод km 22+513 мост 03

155. УГ10 ди стри бу тив ни га-
со вод до 16 bar Про ку пље Про ку пље пла ни ра но Укр шта ње са енер гет ском ин фра струк ту-

ром – га со вод km 22+515 03

156. УП64 ДП IБ-35 Про ку пље Про ку пље по сто је ће Укр шта ње са са о бра ћај ном ин фра струк ту-
ром – пут km 22+524 мост 03

157. УО19 оп тич ки кабл +ба-
кар ни кабл Про ку пље Про ку пље по сто је ће Укр шта ње са те ле ко му ни ка ци о ном ин фра-

струк ту ром km 22+530 03

158. УР17 ре гу ла ци ја –  Тр-
нав ска ре ка Про ку пље Про ку пље по сто је ће Укр шта ње са ре ком km 22+680 мост 03

159. УП65 ас фалт ни пут Про ку пље Про ку пље пла ни ра но Укр шта ње са са о бра ћај ном ин фра струк ту-
ром – пут km 22+735 над во жњак 03

160. УПР1  пру га Про ку пље Про ку пље по сто је ће Укр шта ње са са о бра ћај ном ин фра струк ту-
ром – пру га km 22+839 мост 03

161. УП66 зе мља ни пут, де-
ви ја ци ја Про ку пље Про ку пље по сто је ће Укр шта ње са са о бра ћај ном ин фра струк ту-

ром – пут km 22+969 мост 03

162. УЕ28 ДВ 110 kV и 35 kV Про ку пље Про ку пље по сто је ће Укр шта ње са енер гет ском ин фра струк ту ром  
да ле ко вод km 23+077 03

163. УР18 ре гу ла ци ја ре ке 
То пли це Про ку пље Про ку пље по сто је ће Укр шта ње са ре ком km 23+209 мост 03

164. УК16 Гра ни ца КО Про ку пље –  Бе ла 
Во да Про ку пље по сто је ће Укр шта ње са гра ни цом ка та стар ске оп шти не km 23+284 03

165. УР19 ре гу ла ци ја ре ке 
То пли це Бе ла Во да Про ку пље по сто је ће Укр шта ње са ре ком km 23+289 мост 03

166. УК17 Гра ни ца КО Бе ла Во да – Про-
ку пље Про ку пље по сто је ће Укр шта ње са гра ни цом ка та стар ске оп шти не km 23+370 03

167. УП67 зе мља ни пут Про ку пље Про ку пље по сто је ће Укр шта ње са са о бра ћај ном ин фра струк ту-
ром – пут km 23+626 де ви ја ци ја 03

168. УП68 пе тља „Про ку пље 
за пад” Про ку пље Про ку пље пла ни ра но Укр шта ње са са о бра ћај ном ин фра струк ту-

ром – пут km 23+815 над во жњак 04

169. УЕ29 ДВ 110 kV и 35 kV Про ку пље Про ку пље по сто је ће Укр шта ње са енер гет ском ин фра струк ту ром 
– да ле ко вод km 24+029 04

170. УК18 Гра ни ца КО Про ку пље – Ћу-
ко вац Про ку пље по сто је ће Укр шта ње са гра ни цом ка та стар ске оп шти не km 24+162 04

17.1 УО20 оп тич ки кабл Ћу ко вац Про ку пље пла ни ра но Укр шта ње са те ле ко му ни ка ци о ном ин фра-
струк ту ром km 24+265 04

172. УЕ30 ДВ 10 kV Ћу ко вац Про ку пље по сто је ће Укр шта ње са енер гет ском ин фра струк ту ром 
– да ле ко вод km 24+391 04

173. УГ11 ма ги страл ни га со-
вод МГ-11 Ћу ко вац Про ку пље пла ни ра но Укр шта ње са енер гет ском ин фра струк ту-

ром – га со вод km 24+550 03

174. УЕ31 ДВ 35 kV Ћу ко вац Про ку пље по сто је ће Укр шта ње са енер гет ском ин фра струк ту ром 
– да ле ко вод km 24+918 04

175. УП69 зе мља ни пут Ћу ко вац Про ку пље по сто је ће Укр шта ње са са о бра ћај ном ин фра струк ту-
ром – пут km 25+400 мост 04

176. УР20 ре гу ла ци ја – Ран-
ђе лов по ток Ћу ко вац Про ку пље по сто је ће Укр шта ње са ре ком km 25+509 пло част 

про пуст 04

177. УП70 зе мља ни пут Ћу ко вац Про ку пље по сто је ће Укр шта ње са са о бра ћај ном ин фра струк ту-
ром – пут km 25+509 де ви ја ци ја 04

178. УК19 Гра ни ца КО Ћу ко вац – Гу-
бе тин Про ку пље по сто је ће Укр шта ње са гра ни цом ка та стар ске оп шти не km 26+095 04
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179. УП71 зе мља ни пут Гу бе тин Про ку пље по сто је ће Укр шта ње са са о бра ћај ном ин фра струк ту-
ром – пут km 26+298 де ви ја ци ја 04

180. УП72 зе мља ни пут Гу бе тин Про ку пље по сто је ће Укр шта ње са са о бра ћај ном ин фра струк ту-
ром – пут km 26+450 мост 04

181. УП73 зе мља ни пут Гу бе тин Про ку пље по сто је ће Укр шта ње са са о бра ћај ном ин фра струк ту-
ром – пут km 26+450 де ви ја ци ја 04

182. УЕ32 ДВ 10 kV Гу бе тин Про ку пље по сто је ће Укр шта ње са енер гет ском ин фра струк ту ром 
– да ле ко вод km 26+497 04

183. УР21 ре гу ла ци ја –План-
ска ре ка Гу бе тин Про ку пље по сто је ће Укр шта ње са ре ком, ре гу ла ци ја План ске 

ре ке km 26+685 де ви ја ци ја 04

184. УР22 ре гу ла ци ја – 
План ска ре ка Гу бе тин Про ку пље по сто је ће Укр шта ње са ре ком, ре гу ла ци ја План ске 

ре ке km 27+030 де ви ја ци ја 04

185. УП74 зе мља ни пут Гу бе тин Про ку пље по сто је ће Укр шта ње са са о бра ћај ном ин фра струк ту-
ром – пут km 27+160 де ви ја ци ја 04

186. УР23 ре гу ла ци ја – 
План ска ре ка Гу бе тин Про ку пље по сто је ће Укр шта ње са ре ком, ре гу ла ци ја План ске 

ре ке km 27+161 де ви ја ци ја 04

187. УК20 Гра ни ца КО Гу бе тин –  По-
то чић Про ку пље по сто је ће Укр шта ње са гра ни цом ка та стар ске оп шти не km 27+502 04

188. УР24 ре гу ла ци ја – 
План ска ре ка По то чић Про ку пље по сто је ће Укр шта ње са ре ком, ре гу ла ци ја План ске 

ре ке km 27+540 де ви ја ци ја 04

189. УК21 Гра ни ца КО По то чић –  Гу-
бе тин Про ку пље по сто је ће Укр шта ње са гра ни цом ка та стар ске оп шти не km 27+556 04

190. УР25 ре гу ла ци ја –  
План ска ре ка Гу бе тин Про ку пље по сто је ће Укр шта ње са ре ком, ре гу ла ци ја План ске 

ре ке km 27+685 пло част 
про пуст 04

191. УК22 Гра ни ца КО Гу бе тин – По-
то чић Про ку пље по сто је ће Укр шта ње са гра ни цом ка та стар ске оп шти не km 27+942 04

192. УП75 зе мља ни пут По то чић Про ку пље по сто је ће Укр шта ње са са о бра ћај ном ин фра струк ту-
ром – пут km 28+011 де ви ја ци ја 04

193. УП76 зе мља ни пут По то чић Про ку пље по сто је ће Укр шта ње са са о бра ћај ном ин фра струк ту-
ром – пут km 28+273 де ви ја ци ја 04

194. УЕ34 ДВ 10 kV По то чић Про ку пље по сто је ће Укр шта ње са енер гет ском ин фра струк ту ром 
– да ле ко вод km 28+525 04

195. УП77 зе мља ни пут По то чић Про ку пље по сто је ће Укр шта ње са са о бра ћај ном ин фра струк ту-
ром – пут km 28+538 де ви ја ци ја 04

196. УЕ33 под зем ни вод По то чић Про ку пље по сто је ће Укр шта ње са енер гет ском ин фра струк ту ром 
– да ле ко вод km 28+626 04

197. УП78 ас фалт ни пут По то чић Про ку пље по сто је ће Укр шта ње са са о бра ћај ном ин фра струк ту-
ром – пут km 28+632 мост 04

198. УО21 оп тич ки кабл +ба-
кар ни кабл По то чић Про ку пље по сто је ће Укр шта ње са те ле ко му ни ка ци о ном ин фра-

струк ту ром km 28+636 04

199. УР26 ре гу ла ци ја –  Дре-
но вач ки по ток По то чић Про ку пље по сто је ће Укр шта ње са ре ком km 29+019 пло част 

про пуст 04

200. УК23 Гра ни ца КО По то чић – Ма ла 
Пла на Про ку пље по сто је ће Укр шта ње са гра ни цом ка та стар ске оп шти не km 29+038 04

201. УП79 зе мља ни пут Ма ла Пла на Про ку пље по сто је ће Укр шта ње са са о бра ћај ном ин фра струк ту-
ром – пут km 29+126 де ви ја ци ја 04

202. УК24 Гра ни ца КО Ма ла Пла на –  
До ња То по ни ца Про ку пље по сто је ће Укр шта ње са гра ни цом ка та стар ске оп шти не km 29+155 04

203. УК25 Гра ни ца КО До ња То по ни ца – 
Ма ла Пла на Про ку пље по сто је ће Укр шта ње са гра ни цом ка та стар ске оп шти не km²9+200 04

204. УК26 Гра ни ца КО Ма ла Пла на – 
Дре но вац Про ку пље по сто је ће Укр шта ње са гра ни цом ка та стар ске оп шти не km 29+790 04

205. УП80 зе мља ни пут Дре но вац Про ку пље по сто је ће Укр шта ње са са о бра ћај ном ин фра струк ту-
ром – пут km 29+799 мост 04

206. УП81 зе мља ни пут Дре но вац Про ку пље по сто је ће Укр шта ње са са о бра ћај ном ин фра струк ту-
ром – пут km 29+873 де ви ја ци ја 04

207. УР27 ре гу ла ци ја –  
ја ру га Дре но вац Про ку пље по сто је ће Укр шта ње са ре ком km 30+070 пло част 

про пуст 04

208. УР28 по ток Дре но вац Про ку пље по сто је ће Укр шта ње са ре ком km 30+111 мост 04

209. УП82 зе мља ни пут Дре но вац Про ку пље по сто је ће Укр шта ње са са о бра ћај ном ин фра струк ту-
ром – пут km 30+218 де ви ја ци ја 04

210 УП83 зе мља ни пут Дре но вац Про ку пље по сто је ће Укр шта ње са са о бра ћај ном ин фра струк ту-
ром – пут km 30+296 де ви ја ци ја 04

211. УП84 зе мља ни пут Дре но вац Про ку пље по сто је ће Укр шта ње са са о бра ћај ном ин фра струк ту-
ром – пут km 30+307 де ви ја ци ја 04

212. УК27 Гра ни ца КО Дре но вац – Пре-
ка дин Про ку пље по сто је ће Укр шта ње са гра ни цом ка та стар ске оп шти не km 30+609 04

213. УК28 Гра ни ца КО Пре ка дин –  Бре-
сни чић Про ку пље по сто је ће Укр шта ње са гра ни цом ка та стар ске оп шти не km 30+997 04

214. УП85 зе мља ни пут Бре сни чић Про ку пље по сто је ће Укр шта ње са са о бра ћај ном ин фра струк ту-
ром – пут km 31+486 де ви ја ци ја 04

215. УР29 по ток Бре сни чић Про ку пље по сто је ће Укр шта ње са ре ком km 31+680 пло част 
про пуст 04

216. УР30 ре гу ла ци ја –  
Здра вињ ска ре ка Бре сни чић Про ку пље по сто је ће Укр шта ње са ре ком km 31+793 мост 04

217. УП86 зе мља ни пут Бре сни чић Про ку пље по сто је ће Укр шта ње са са о бра ћај ном ин фра струк ту-
ром – пут km 31+923 де ви ја ци ја 04

218. УР31 по ток Бре сни чић Про ку пље по сто је ће Укр шта ње са ре ком km 32+000 пло част 
про пуст 04
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219. УП87 пе тља „Бе ло љин” Бре сни чић Про ку пље пла ни ра но Укр шта ње са са о бра ћај ном ин фра струк ту-
ром – пут km 32+280 над во жњак 05

220. УК29 Гра ни ца КО Бре сни чић – Кон-
џељ Про ку пље по сто је ће Укр шта ње са гра ни цом ка та стар ске оп шти не km 32+553 05

221. УО22 оп тич ки кабл Кон џељ Про ку пље пла ни ра но Укр шта ње са те ле ко му ни ка ци о ном ин фра-
струк ту ром km 32+641 05

222. УП88 зе мља ни пут Кон џељ Про ку пље по сто је ће Укр шта ње са са о бра ћај ном ин фра струк ту-
ром – пут km 33+116 мост 05

223. УР32 ре гу ла ци ја – Кон-
џељ ска ре ка Кон џељ Про ку пље по сто је ће Укр шта ње са ре ком km 33+128 мост 05

224. УП89 зе мља ни пут Кон џељ Про ку пље по сто је ће Укр шта ње са са о бра ћај ном ин фра струк ту-
ром – пут km 33+159 де ви ја ци ја 05

225. УП90 зе мља ни пут Кон џељ Про ку пље по сто је ће Укр шта ње са са о бра ћај ном ин фра струк ту-
ром – пут km 33+180 мост 05

226. УП91 зе мља ни пут Кон џељ Про ку пље по сто је ће Укр шта ње са са о бра ћај ном ин фра струк ту-
ром – пут km 33+622 мост 05

227. УП92 зе мља ни пут Кон џељ Про ку пље по сто је ће Укр шта ње са са о бра ћај ном ин фра струк ту-
ром – пут km 33+728 де ви ја ци ја 05

228. УК30 Гра ни ца КО Кон џељ – До ња 
Ко њу ша Про ку пље по сто је ће Укр шта ње са гра ни цом ка та стар ске оп шти не km 34+321 05

229. УП93 зе мља ни пут До ња Ко њу ша Про ку пље по сто је ће Укр шта ње са са о бра ћај ном ин фра струк ту-
ром – пут km 34+552 де ви ја ци ја 05

230. УР33 ре гу ла ци ја – Дра-
гу шка ре ка До ња Ко њу ша Про ку пље по сто је ће Укр шта ње са ре ком km 34+928 мост 05

231. УО23 ба кар ни кабл До ња Ко њу ша Про ку пље по сто је ће Укр шта ње са те ле ко му ни ка ци о ном ин фра-
струк ту ром km 35+153 05

232 УП94 ДП IIА ре да До ња Ко њу ша Про ку пље по сто је ће Укр шта ње са са о бра ћај ном ин фра струк ту-
ром – пут km 35+157 мост 05

233. УП95 зе мља ни пут До ња Ко њу ша Про ку пље по сто је ће Укр шта ње са са о бра ћај ном ин фра струк ту-
ром – пут km 35+511 де ви ја ци ја 05

234. УЕ35 ДВ 10 kV До ња Ко њу ша Про ку пље по сто је ће Укр шта ње са енер гет ском ин фра струк ту ром 
– да ле ко вод km 35+549 05

235. УК31 Гра ни ца КО До ња Ко њу ша 
–  Ви ча Про ку пље по сто је ће Укр шта ње са гра ни цом ка та стар ске оп шти не km 36+338 05

236. УП96 зе мља ни пут Ви ча Про ку пље по сто је ће Укр шта ње са са о бра ћај ном ин фра струк ту-
ром – пут km 36+573 мост 05

237. УГ12 раз вод ни га со вод 
МГ-11 Ви ча Про ку пље пла ни ра но Укр шта ње са енер гет ском ин фра струк ту-

ром – га со вод km 36+850 05

238. УК32 Гра ни ца КО Ви ча – Ту ла ре Про ку пље по сто је ће Укр шта ње са гра ни цом ка та стар ске оп шти не km 37+064 05

239. УР34 ре гу ла ци ја – Ти-
син по ток Ту ла ре Про ку пље по сто је ће Укр шта ње са ре ком km 37+074 пло част 

про пуст 05

240. УЕ36 ДВ 110 kV и 35 kV Ту ла ре Про ку пље по сто је ће Укр шта ње са енер гет ском ин фра струк ту ром 
– да ле ко вод km 37+185 05

241. УР35 ре гу ла ци ја – Су во-
дол ски по ток Ту ла ре Про ку пље по сто је ће Укр шта ње са ре ком km 37+533 05

242. УГ13 ма ги страл ни га со-
вод МГ-11 Ту ла ре Про ку пље пла ни ра но Укр шта ње са енер гет ском ин фра струк ту-

ром – га со вод km 37+680 05

243. УЕ37 ДВ 10 kV Ту ла ре Про ку пље по сто је ће Укр шта ње са енер гет ском ин фра струк ту ром 
– да ле ко вод km 37+915 05

244. УП97 зе мља ни пут Ту ла ре Про ку пље по сто је ће Укр шта ње са са о бра ћај ном ин фра струк ту-
ром – пут km 37+970 мост 05

245. УП98 ас фалт ни пут Ту ла ре Про ку пље по сто је ће Укр шта ње са са о бра ћај ном ин фра струк ту-
ром – пут km 37+990 мост 05

246. УО24 оп тич ки кабл Ту ла ре Про ку пље пла ни ра но Укр шта ње са те ле ко му ни ка ци о ном ин фра-
струк ту ром km 37+998 05

247. УР36 ре гу ла ци ја – Бац-
ка ре ка Ту ла ре Про ку пље по сто је ће Укр шта ње са ре ком km 38+278 мост 05

248. УК33 Гра ни ца КО Ту ла ре - Ви ча Про ку пље по сто је ће Укр шта ње са гра ни цом ка та стар ске оп шти не km 38+285 05

249. УВ6 Це во во вод ми не-
рал не во де Ви ча Про ку пље по сто је ће Укр шта ње са вод ном ин фра струк ту ром – це-

во вод ми не рал не во де „Ми лан То пли ца” km 38+495 про пуст 05

250. УР37 ре гу ла ци ја То-
пли це Ви ча Про ку пље по сто је ће Укр шта ње са ре ком km 38+554 мост 05

251. УК34 Гра ни ца КО / оп-
шти не

Ви ча – До ње 
То ча не

Про ку пље –  
Кур шу мли ја по сто је ће Укр шта ње са гра ни цом оп шти не – ка та стар-

ске оп шти не km 38+890 05

252. УП99 зе мља ни пут До ње То ча не Кур шу мли ја по сто је ће Укр шта ње са са о бра ћај ном ин фра струк ту-
ром –  пут km 39+189 де ви ја ци ја 05

4. ПРА ВИ ЛА УРЕ ЂЕ ЊА И ПРА ВИ ЛА ГРА ЂЕ ЊА

4.1. ПО ЈА СИ ЗА ШТИ ТЕ И РЕ ЖИ МИ КО РИ ШЋЕ ЊА И УРЕ ЂЕ ЊА У КО РИ ДО РУ АУТО-ПУ ТА И ОСТА ЛЕ ИН ФРА СТРУК ТУ РЕ

4.1.1. По ја си за шти те и ре жи ми ко ри шће ња и уре ђе ња у ко ри до ру ауто-пу та

Про стор ним пла ном се утвр ђу је ко ри дор ауто-пу та у укуп ној ши ри ни од 700 m. У ко ри до ру ауто-пу та на ла зе се сле де ћи по ја си за-
шти те, и то:

1) по јас ауто-пу та (ауто-пут но зе мљи ште) – чи ни зе мљи ште по треб но за из град њу ауто-пу та, пе тљи, де ни ве ли са них укр шта ња и 
пра те ћих са др жа ја. По јас ауто-пу та утвр ђу је се као зе мљи ште јав не на ме не и има ши ри ну од 70 m до 150 m, у за ви сно сти од кон фи гу ра-
ци је те ре на и усло ва за из град њу обје ка та ауто-пу та. Гра ни ца по ја са ауто-пу та је сте ујед но и ре гу ла ци о на ли ни ја;
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2) за штит ни по јас – чи ни зе мљи ште за ко је се од ре ђу је стро го кон тро ли са ни ре жим ко ри шће ња (обо стра но) у ци љу за шти те функ-

ци је ауто-пу та. За штит ни по јас се утвр ђу је као зе мљи ште оста ле на ме не и има ши ри ну од 75 m од гра ни це по ја са ауто-пу та. У зо на ма 
пе тљи, пра те ћих са др жа ја и по је ди них обје ка та ауто-пу та за штит ни по јас се су жа ва до ши ри не од око 40 m. Гра ни ца за штит ног по ја са 
је сте ујед но и гра ни ца де таљ не ре гу ла ци је (за Сек тор 1);

3) по јас кон тро ли са не из град ње – чи ни зе мљи ште у ре жи му кон тро ли са не град ње и за шти те жи вот не сре ди не (обо стра но). По јас 
кон тро ли са не из град ње се утвр ђу је као зе мљи ште оста ле на ме не и има ши ри ну од 200 m до 240 m од гра ни це за штит ног по ја са. Гра ни ца 
по ја са кон тро ли са не из град ње је сте ујед но и гра ни ца Про стор ног пла на (за Сек тор 1).

У гра ђе вин ском под руч ју Про ку пља (Де о ни ца 03), због ве ће кон ти ну ал не из гра ђе но сти у про сто ру, ко ри дор ауто-пу та је ужи и има 
ши ри ну од око 460 m, од но сно јед но стра но се су жа ва и не об у хва та по јас кон тро ли са не из град ње, и то:

– од km 16+400 до km 20+400 и од km 21+000 до km 22+800 ко ри дор се су жа ва са ју жне, од но сно ле ве стра не ауто-пу та (у сме ру 
ра ста ста ци о на же), због кон ти ну ал не из гра ђе но сти у про сто ру ко ји при па да цен трал ном де лу Про ку пља;

– од km 22+400 до km 28+000 ко ри дор се су жа ва са се вер не, од но сно де сне стра не ауто-пу та, због зна ча ја и кон ти ну ал не из гра ђе но-
сти у при вред но-ин ду стриј ској зо ни и по себ не на ме не про сто ра.

У ко ри до ру ауто-пу та по пи та њу де фи ни са них по ја са за шти те по сто је спе ци фич на од сту па ња у за ви сно сти од ка рак те ри сти ка обје-
ка та ауто-пу та, и то: на ту нел ским де ло ви ма де о ни ца по ја са ауто-пу та пре ки да се, док за штит ни по јас има ши ри ну од око 130 m; на мо-
стов ским кон струк ци ја ма као де ло ви ма де о ни ца по јас ауто-пу та су жа ва се на ши ри ну од око 40 m. 

По ја си за шти те и ре жи ми ко ри шће ња и уре ђе ња ко ри до ра ауто-пу та утвр ђу ју се овим про стор ним пла ном на осно ву чл. 28, 29. и 
30. За ко на о јав ним пу те ви ма.

Сли ка 2. Ше мат ски при каз по преч ног про фи ла ко ри до ра ауто-пу та

У по ја су ауто-пу та и за штит ном по ја су ус по ста вља се трај на 
оба ве за при ба вља ња усло ва/са гла сно сти од стра не пред у зе ћа над-
ле жног за ре а ли за ци ју и га здо ва ње ауто-пу тем код пла ни ра ња, про-
јек то ва ња и из во ђе ња дру гих гра ђе вин ских и зе мља них ра до ва. 

Ус по ста вља се сле де ћи ре жим ко ри шће ња и уре ђе ња про сто-
ра у ко ри до ру ауто-пу та, и то за:

1) по јас ауто-пу та – ус по ста вља се ре жим за бра не из град ње свих 
обје ка та ко ји ни су у функ ци ји из град ње тра се и обје ка та ауто-пу та, пе-
тљи, де ни ве ли са них укр шта ња и пра те ћих са др жа ја ауто-пу та;

2) за штит ни по јас –  ус по ста вља се ре жим стро го кон тро ли-
са ног ко ри шће ња про сто ра, ко јим се:

– за бра њу је отва ра ње руд ни ка, ка ме но ло ма и де по ни ја ко му-
нал ног и дру гог от па да,

– до зво ља ва се из град ња, од но сно по ста вља ње во до во да, ка-
на ли за ци је и дру гих обје ка та тех нич ке ин фра струк ту ре по прет-
ход но при ба вље ним усло ви ма и са гла сно сти од стра не пред у зе ћа 
над ле жног за ре а ли за ци ју и га здо ва ње ауто-пу тем,

– не до зво ља ва се из град ња но вих обје ка та, из у зев обје ка та 
ко ју су у функ ци ји ауто-пу та, а про стор се мо же ко ри сти ти као 
шум ско и по љо при вред но зе мљи ште, 

– на гра ђе вин ском, шум ском и по љо при вред ном зе мљи шту до-
зво ља ва се ре кон струк ци ја и са на ци ја по сто је ћих обје ка та, без мо гућ-
но сти про ме не га ба ри та и во лу ме на, уко ли ко не угро жа ва ју функ ци-
ју ауто-пу та и уко ли ко тех нич ким ре ше њи ма мо же да се обез бе ди ти 
аде кват на за шти та од не га тив них ути ца ја ауто-пу та (од бу ке, ви бра-
ци ја и аеро за га ђе ња), а по прет ход но при ба вље ним усло ви ма од стра-
не пред у зе ћа над ле жног за ре а ли за ци ју и га здо ва ње ауто-пу тем,

– за све по сто је ће стам бе не објек те, оба ве зна је аде кват на за-
шти та од не га тив них ути ца ја ауто-пу та (од бу ке, ви бра ци ја и аеро-
за га ђе ња);

3) по јас кон тро ли са не из град ње – ус по ста вља се ре жим кон-
тро ли са ног ко ри шће ња про сто ра, ко јим се:

– не до зво ља ва из град ња сле де ћих обје ка та: де по ни ја ко му-
нал ног и дру гог от па да, руд ни ка, ка ме но ло ма, кре ча на, ци гла на, 

сточ них пи ја ца, кван та шких пи ја ца и дру гих обје ка та за ко ја се 
огра ни че ња утвр де у скла ду са по себ ним про пи си ма,

– до зво ља ва раз вој по сто је ћих и но вих ак тив но сти ко је ни су 
у ко ли зи ји са функ ци о нал ним и тех нич ким зах те ви ма по сто је ћих 
и пла ни ра них са о бра ћај них и тех нич ких ин фра струк тур них си сте-
ма од на ци о нал ног и ре ги о нал ног зна ча ја,

– за про ши ре ње и ре кон струк ци ју по сто је ћих и из град њу 
пла ни ра них про из вод них, скла ди шних, ди стри бу тив них, услу-
жно-тр го вин ских и дру гих ка па ци те та утвр ђу је оба ве за из ра де 
про це не ути ца ја на жи вот ну сре ди ну, ко јом ће се, по ред про пи са-
ног са др жа ја, об у хва ти ти и ути ца ји тих обје ка та на и од ауто-пу та, 
с тим да тро шко ве спро во ђе ња свих ме ра за шти те жи вот не сре ди-
не сно се ин ве сти то ри тих обје ка та,

– при о ри тет у ко ри шће њу про сто ра об у хва ће них де ло ва по-
сто је ћих и пла ни ра них ин ду стриј ских зо на да је скла ди шним ка-
па ци те ти ма, ло ги стич ким цен три ма, ко мер ци јал но – про мет ним 
и са о бра ћај ним услу га ма, ре ги о нал ним тр го вин ским цен три ма и 
слич ним са др жа ји ма.

Ко ри до ри, по ја се ви за шти те и ре жим ко ри шће ња и уре ђе ња 
про сто ра у ко ри до ри ма оста лих др жав них и оп штин ских пу те ва 
утвр ђу ју се про стор ним пла но ви ма за је ди ни це ло кал не са мо у пра ве. 

4.1.2. По ја си, зо не за шти те и ре жи ми ко ри шће ња ко ри до ра 
оста лих ин фра струк тур них си сте ма

4.1.2.1. По ја си за шти те и ре жи ми ко ри шће ња и уре ђе ња  
же ле знич ке ин фра струк ту ре

Про стор ним пла ном утвр ђу је се ко ри дор по сто је ће јед но ко-
ло сеч не ре ги о нал не же ле знич ке пру ге у укуп ној ши ри ни од 200 m, 
ко ји исто вре ме но пред ста вља укуп ни за штит ни пру жни по јас.

Про стор ним пла ном се у ко ри до ру же ле знич ке пру ге ре зер-
ви ше про стор укуп не ши ри не 16 m (по 8 m са обе стра не пру ге, 
ра чу на ју ћи од осе ко ло се ка) за пру жни по јас, из у зев на гра ђе вин-
ском под руч ју на се ља где је ши ри не 12 m (по 6 m са обе стра не 
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пру ге, ра чу на ју ћи од осе ко ло се ка). Пру жни по јас об у хва та и зе-
мљи шни про стор на ко ме се на ла зе објек ти, по стро је ња и уре ђа ји 
ко ји не по сред но слу же за од ви ја ње же ле знич ког са о бра ћа ја, про-
стор ис под мо сто ва и ви ја дук та, као и про стор из над тра се ту не-
ла. Про стор ним пла ном за др жа ва се пру жни по јас по сто је ће же ле-
знич ке пру ге као зе мљи ште јав не на ме не – гра ђе вин ско зе мљи ште 
у јав ној сво ји ни са по сто је ћом на ме ном за јав ни же ле знич ки са о-
бра ћај. 

По ја си за шти те и ре жи ми ко ри шће ња и уре ђе ња ре ги о нал не 
же ле знич ке пру ге утвр ђу ју се овим Про стор ним пла ном на осно ву 
чл. 58. и 59. За ко на о же ле зни ци (,,Слу жбе ни гла сник РС”, бр. 45/13 
и 91/15). Про стор ним пла ном се у ко ри до ру ауто-пу та уста но вља-
ва ју сле де ћи обо стра ни по ја се ви/зо не за шти те же ле знич ке пру ге:

– ин фра струк тур ни по јас – ши ри не 25 m од осе ко ло се ка са 
обе стра не пру ге, из у зев на гра ђе вин ском под руч ју на се ља где је 
ши ри не 19;

– за штит ни пру жни по јас – ши ри не 100 m од осе ко ло се ка са 
обе стра не пру ге. 

У пру жном по ја су и ин фра струк тур ном по ја су пру ге ус по-
ста вља се трај на оба ве за при ба вља ња усло ва/са гла сно сти од стра-
не упра вља ча јав не же ле знич ке ин фра струк ту ре код пла ни ра ња, 
про јек то ва ња и из во ђе ња гра ђе вин ских и зе мља них ра до ва. 

Уста но вља ва се сле де ћи ре жим ко ри шће ња и уре ђе ња про-
сто ра у ко ри до ру же ле знич ке пру ге за:

1) пру жни по јас – ус по ста вља се ре жим за бра не из град ње 
свих обје ка та ко ји ни су у функ ци ји же ле знич ког са о бра ћа ја; 

2) ин фра струк тур ни по јас – ус по ста вља се ре жим стро го кон-
тро ли са ног ко ри шће ња про сто ра на про сто ру из ван пру жног по ја-
са, ко јим се: 

– мо же до зво ли ти по ста вља ње ка бло ва, елек тро е нер гет ских 
ни ско на поснких во до ва за осве тља ва ње, во до во да и ка на ли за ци је, 
елек трон ске ва зду шне ли ни је и во до ви и дру ги во до ви и слич ни 
објек ти и по стро је ња на осно ву прет ход но при ба вље не са гла сно-
сти од упра вља ча же ле знич ке ин фра струк ту ре,

– из у зет но мо же до зво ли ти за др жа ва ње по сто је ћих обје ка-
та ко ји ни су у функ ци ји же ле знич ког са о бра ћа ја, на осно ву прет-
ход но при ба вље не са гла сно сти од упра вља ча же ле знич ке ин фра-
струк ту ре и под усло вом да је из град ња или ре кон струк ци ја тих 
обје ка та пред ви ђе на од го ва ра ју ћим ур ба ни стич ким пла ном, а ло-
кал на са мо у пра ва пре у зи ма тро шко ве спро во ђе ње про пи са них ме-
ра њи хо ве за шти те;

3) за штит ни пру жни по јас – ус по ста вља се ре жим кон тро ли-
са ног ко ри шће ња про сто ра, ко јим се на уда ље но сти од 50 m од осе 
ко ло се ка или дру гој уда ље но сти у скла ду са по себ ним про пи си ма, 
не до зво ља ва из град ња сле де ћих обје ка та: руд ни ка, ка ме но ло ма у 
ко ји ма се ко ри сте екс пло зив на сред ства, ин ду стри ја хе миј ских и 
екс пло зив них про из во да, по стро је ња и дру гих обје ка та за ко ја се 
огра ни че ња утвр де у скла ду са по себ ним про пи си ма.

4.1.2.2. По ја си за шти те и ре жи ми ко ри шће ња и уре ђе ња во да  
и во до при вред не ин фра струк ту ре

За сва по сто је ћа и пла ни ра на ло кал на из во ри шта во до снаб-
де ва ња уста но вља ва ју се зо не са ни тар не за шти те у скла ду са Пра-
вил ни ком о на чи ну од ре ђи ва ња и одр жа ва ња зо на са ни тар не за-
шти те из во ри шта во до снаб де ва ња („Слу жбе ни гла сник РС”, број 
92/08). Зо на не по сред не са ни тар не за шти те из во ри шта под зем не 
во де – зо на I фор ми ра се на про сто ру из во ри шта на уда ље њу од 
ми ни мум 10 m око во до за хват ног објек та. У овој зо ни је за бра-
ње на из град ња обје ка та ко ји ни су у функ ци ји во до снаб де ва ња. У 
оста ле две зо не са ни тар не за шти те из во ри шта под зем не во де до-
зво ље на је из град ња са о бра ћај ни ца са ка на ли ма за од вод ат мос-
фер ских во да.

За шти та вод ног зе мљи шта спро во ди се на на чин ко ји је де-
фи ни сан у За ко ну о ППРС и За ко ном о во да ма („Слу жбе ни гла-
сник РС”, бр. 30/10, 93/12 и 101/16). Пре ма За ко ну о во да ма, вод-
но зе мљи ште је сте ко ри то за ве ли ку во ду и при о бал но зе мљи ште. 
Про стор ним пла ном ус по ста вља се вод но зе мљи ште за:

– не ре гу ли са не во до то ке – на по ја су ши ри не 10 m дуж оба ла 
во до то ка (пре ма чла ну 9. За ко на о во да ма);

– ре гу ли са не во до то ке ус по ста вља се вод но зе мљи ште до 50 
m од но жи це на си па пре ма бра ње ном под руч ју (пре ма чла ну 9. За-
ко на о во да ма), из у зев ка да се ре гу ла ци о ни објек ти гра де за за шти-
ту пу та од по пла ва на пут ном по ја су. 

На вод ном зе мљи шту за бра њу је се из град ња обје ка та ко ји 
ни су у функ ци ји вод них обје ка та и оба вља ње ра до ва на уре ђе њу 
во до то ка и за шти ти од штет ног деј ства во де.

За пла ни ра не кра ке ма ги страл ног це во во да То плич ког под си-
сте ма за снаб де ва ње во дом на се ља ус по ста вља се ко ри дор укуп не 
ши ри не од 20 m за по тре бе по зи ци о ни ра ња и из во ђе ња ра до ва на 
тра си и пра те ћим објек ти ма це во во да. На кон по ста вља ња тра се и 
обје ка та ма ги страл ног це во во да, ус по ста вља се за штит ни по јас 
укуп не ши ри не 5 m. У за штит ном по ја су мо гу ћа је из град ња или 
ре кон струк ци ја дру гих обје ка та и ин ста ла ци ја, по прет ход но при ба-
вље ним усло ви ма од пред у зе ћа над ле жног за це во вод си ро ве во де.

4.1.2.3. По ја си за шти те и ре жи ми ко ри шће ња и уре ђе ња  
енер гет ске ин фра струк ту ре

4.1.2.3.1. По ја си за шти те и ре жи ми ко ри шће ња и уре ђе ња  
елек тро е нер гет ске ин фра струк ту ре

Про стор ним пла ном утвр ђу ју се ко ри до ри за елек тро е нер гет-
ске во до ве сле де ће ши ри не пре ма на пон ским ни во и ма: 

1) над зем не во до ве – 400 kV од 60 m; 110 kV од 50 m; и 35 kV 
од 30 m;

2)  под зем не во до ве (ка бло ве) – 110 kV од 4 m и 35 kV од 2 m.
Ко ри до ре фор ми ра за штит ни по јас за елек тро е нер гет ске во-

до ве (пре ма чла ну 218. За ко на о енер ге ти ци, „Слу жбе ни гла сник 
РС”, број 145/14), сле де ће ши ри не:

1) за над зем не во до ве са обе стра не во да од крај њег фа зног 
про вод ни ка – 400 kV од по 30 m; 110 kV од по 25 m и 35 kV од по 
15 m;

2) за под зем не во до ве (ка бло ве) од иви це ар ми ра но-бе тон-
ског ка на ла – 110 kV од по 2 m и 35 kV од по 1 m.

За штит ни по јас за тран сфор ма тор ске ста ни це на отво ре ном 
из но си 10 m за на пон ски ни во до 35 kV и 30 m за на пон ски ни во 
110 kV и из над 110 kV. 

У за штит ној зо ни да ле ко во да за бра ње но је скла ди ште ње ла-
ко за па љи вог ма те ри ја ла (го ри во и сл.). При ли ком из во ђе ња ра до-
ва и екс пло а та ци је пла ни ра них обје ка та не сме да се на ру ши си-
гур но сна уда ље ност од 5 m у од но су на про вод ни ке да ле ко во да 
на пон ског ни воа 110 kV, од но сно 7 m од про вод ни ка да ле ко во да 
на пон ског ни воа 400 kV. Ми ни мал но ра сто ја ње пла ни ра них обје-
ка та, пра те ће ин фра струк ту ре и ин ста ла ци ја из но си 12 m од би ло 
ког де ла сту ба да ле ко во да. 

У за штит ној зо ни да ле ко во да нео п ход на је из ра да ела бо ра та 
о мо гућ но сти ма град ње пла ни ра них обје ка та, на ко ји са гла сност 
да је Ак ци о нар ско дру штво „Елек тро мре жа Ср би је” Бе о град. У за-
штит ној зо ни ус по ста вља се трај на оба ве за при ба вља ња усло ва/
са гла сно сти од стра не при вред ног су бјек та над ле жног за га здо-
ва ње да ле ко во дом за ин ве сти ци о но одр жа ва ње и ре кон струк ци ју 
обје ка та и ин ста ла ци ја. Из град ња обје ка та (ко ји ни су на ме ње ни за 
трај ни бо ра вак љу ди) и дру ге ин фра струк ту ре у ко ри до ру за штит-
ног по ја са да ле ко во да мо ра би ти у скла ду са:

– За ко ном о енер ге ти ци;
− Пра вил ни ком о тех нич ким нор ма ти ви ма за из град њу над-

зем них елек тро е нер гет ских во до ва на зив ног на по на од 1 kV до 
400 kV („Слу жбе ни лист СФРЈ”, број 65/88 и „ Слу жбе ни лист 
СРЈ”, број 18/92);

− Пра вил ни ком о тех нич ким нор ма ти ви ма за елек тро е нер-
гет ска по стро је ња на зив ног на по на из над 1000 V („Слу жбе ни лист 
СФРЈ”, бр. 4/74, 13/78 – др. пра вил ник и „Слу жбе ни лист СРЈ”, 
број 61/95 – др. пра вил ник);

− Пра вил ни ком о тех нич ким нор ма ти ви ма за узе мље ња елек-
тро е нер гет ских по стро је ња на по на из над 1000 V („Слу жбе ни лист 
СФРЈ”, бр. 4/72 и 13/78);

− За ко ном о за шти ти од не јо ни зу ју ћих зра че ња („Слу жбе ни 
гла сник РС”, број 36/09);

− Пра вил ни ком о гра ни ца ма из ла га ња не јо ни зу ју ћим зра че-
њи ма („Слу жбе ни гла сник РС”, број 104/09);

−  Пра вил ни ком о из во ри ма не јо ни зу ју ћих зра че ња од по себ-
ног ин те ре са, вр ста ма из во ра, на чи ну и пе ри о ду њи хо вог ис пи ти-
ва ња („Слу жбе ни гла сник РС”, број 104/09);

− JUS N.C0.105 – Тех нич ким усло ви ма за шти те под зем них 
ме тал них це во во да од ути ца ја елек тро е нер гет ских по стро је ња 
(„Слу жбе ни лист СФРЈ”, број 68/86).
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4.1.2.3.2. По ја си за шти те и ре жи ми ко ри шће ња и уре ђе ња  

га со вод не ин фра струк ту ре

Про стор ним пла ном опре де љу је се енер гет ски ко ри дор тран-
спорт ног и раз вод них га со во да га сне ин тер ко нек ци је у укуп ној 
ши ри ни од 400 m, по 200 m са обе стра не осе це во во да, до ње го вог 
де фи ни тив ног утвр ђи ва ња од го ва ра ју ћим план ским до ку мен том. 
У окви ру овог ко ри до ра утвр ђу ју се сле де ћи по ја се ви/зо не за шти-
те ма ги страл ног га со во да, у скла ду са усло ви ма над ле жног при-
вред ног су бјек та и од ред ба ма Пра вил ни ка о усло ви ма за не сме тан 
и без бе дан тран спорт при род ног га са га со во ди ма при ти ска ве ћег 
од 16 bar („Слу жбе ни гла сник РС”, бр. 37/13 и 87/15):

− по јас не по сред не за шти те – об у хва та екс пло а та ци о ни по јас 
це во во да ши ри не 6 m са обе стра не осе це во во да (укуп не ши ри не 
12 m), пре ма усло ви ма над ле жног пред у зе ћа и зо ну опа сно сти од 
екс пло зи је ми ни мал не ши ри не 3 m око обје ка та ко ји пред ста вља ју 
са став ни део га со во да;

− по јас уже за шти те – ус по ста вља се од крај ње тач ке по ја са не-
по сред не за шти те у ши ри ни од 24 m (од но сно 30 m од осе це во во да) 
са обе стра не це во во да (укуп не ши ри не 60 m) и по јас од го ва ра ју ће 
ши ри не око обје ка та ко ји пред ста вља ју са став ни део га со во да; 

− по јас ши ре за шти те – ус по ста вља се од крај ње тач ке по ја са 
не по сред не за шти те у ши ри ни од 170 m (од но сно 200 m од осе це-
во во да) са обе стра не це во во да (укуп не ши ри не 340 m).

Уста но ви ће се сле де ћи ре жим ко ри шће ња и уре ђе ња про сто-
ра у енер гет ском ко ри до ру ма ги страл ног га со во да у:

1) по ја су непосреднe за шти те – ус по ста вља се ре жим за бра не 
из град ње свих обје ка та ко ји ни су у функ ци ји га со во да. У екс пло а та-
ци о ном по ја су га со во да не сме ју се из во ди ти ра до ви и дру ге ак тив-
но сти (по ста вља ње тран сфор ма тор ских ста ни ца, пумп них ста ни ца, 
под зем них и над зем них ре зер во а ра, стал них камп ме ста, во зи ла за 
кам по ва ње, кон теј не ра, скла ди ште ња си ли ра не хра не и те шко-тран-
спор ту ју ћих ма те ри ја ла, као и по ста вља ње огра де са те ме љом и сл.) 
без пи сме ног одо бре ња опе ра то ра тран спорт ног си сте ма; 

2) по ја су уже за шти те – за бра ње на је из град ња обје ка та и 
дру гих јав них по вр ши на ко ји под ра зу ме ва ју трај ни или при вре ме-
ни бо ра вак љу ди. По сто је ћа пут на и дру га ин фра струк ту ра за др-
жа ва се као сте че но ста ње уз мо гућ ност уса гла ша ва/из ме шта ња, 
што се ре ша ва кроз про јект ну до ку мен та ци ју га со во да и уз са рад-
њу са вла сни ком/упра вља чем пред мет не ин фра струк ту ре. Из град-
ња но ве пут не и дру ге ин фра струк ту ре је мо гу ћа, уз оба ве зу ју ћи 
услов обез бе ђе ња са рад ње са упра вља чем га со во да;

3) по ја су ши ре за шти те – до зво ље на је ре кон струк ци ја, адап-
та ци ја и са на ци ја по сто је ћих обје ка та, као и из град ња пут не и дру-
ге ин фра струк ту ре. Из град ња над зем них обје ка та, ин фра струк тур-
них и ко му нал них си сте ма је мо гу ћа, уз оба ве зну про це ну мо гу ће 
угро же но сти.

4.1.2.4. По ја си за шти те и ре жи ми ко ри шће ња и уре ђе ња  
елек трон ске ин фра струк ту ре

Про стор ним пла ном утвр ђу ју се ко ри до ри за оп тич ке ка бло-
ве укуп не ши ри не 5 m, по 2,5 m са обе стра не осе ка бла, по ла зе-
ћи од од ре да ба Пра вил ни ка о зах те ви ма за утвр ђи ва ње за штит ног 
по ја са за елек трон ске ко му ни ка ци о не мре же и при па да ју ћих сред-
ста ва, ра дио-ко ри до ра и за штит не зо не и на чи ну из во ђе ња ра до ва 
при ли ком из град ње обје ка та („Слу жбе ни гла сник РС”, број 16/12). 
У окви ру овог ко ри до ра екс пло а та ци о ни по јас оп тич ког ка бла 
има ши ри ну 1 m. Дуж екс пло а та ци о ног по ја са Про стор ним пла-
ном утвр ђу је се не по сред ни по јас за шти те ши ри не 2 m од спољ не 
иви це екс пло а та ци о ног по ја са са обе стра не оп тич ког ка бла. У ко-
ри до ру оп тич ког ка бла – екс пло а та ци о ном по ја су и не по сред ном 
по ја су за шти те не до зво ља ва се из град ња но вих и ре кон струк ци ја 
по сто је ћих обје ка та и по ди за ње трај них за са да.

4.2. ГРА НИ ЦА И ОБ У ХВАТ ПО ЈА СА И ЗО НА ЗА ШТИ ТЕ  
ДЕ ТАЉ НЕ РЕ ГУ ЛА ЦИ ЈЕ

4.2.1. Спи сак ко ор ди на та пре лом них та ча ка и ка та стар ских 
пар це ла у об у хва ту де таљ не ре гу ла ци је

Гра ни ца де таљ не ре гу ла ци је од ре ђе на је ко ор ди на та ма3 пре-
лом них та ча ка (ред ни број тач ке, Х ко ор ди на та, Y ко ор ди на та) и 
пред ста вље на је на Те мат ској кар ти број 1 (ли сто ви 1–10) по де о-
ни ца ма 1–5:
–––––––––––––––
3 Ко ор ди на те су при ка за не у Га ус-Кри ге ро вој про јек ци ји.

Де о ни ца 1
1. 7565532, 4793655; 2. 7565540, 4793646; 3. 7565566, 

4793606; 4. 7565593, 4793582; 5. 7565603, 4793573; 6. 7565618, 
4793548; 7. 7565622, 4793549; 8. 7565629, 4793542; 9. 7565672, 
4793438; 10. 7565683, 4793402; 11. 7565701, 4793378; 12. 7565712, 
4793357; 13. 7565730, 4793310; 14. 7565737, 4793275; 15. 7565761, 
4792960; 16. 7565763, 4792933; 17. 7565764, 4792897; 18. 7565764, 
4792878; 19. 7565767, 4792873; 20. 7565765, 4792862; 21. 7565767, 
4792845; 22. 7565772, 4792813; 23. 7565779, 4792785; 24. 7565794, 
4792739; 25. 7565811, 4792693; 26. 7565779, 4792676; 27. 7565749, 
4792657; 28. 7565694, 4792629; 29. 7565623, 4792602; 30. 7565543, 
4792797; 31. 7565496, 4792907; 32. 7565483, 4792934; 33. 7565479, 
4792938; 34. 7565475, 4792938; 35. 7565435, 4792943; 36. 7565405, 
4792948; 37. 7565366, 4792958; 38. 7565329, 4792978; 39. 7565232, 
4792952; 40. 7565115, 4792923; 41. 7564973, 4792889; 42. 7564914, 
4792878; 43. 7564851, 4792866; 44. 7564755, 4792853; 45. 7564704, 
4792848; 46. 7564677, 4792846; 47. 7564654, 4792843; 48. 7564642, 
4792842; 49. 7564617, 4792835; 50. 7564574, 4792828; 51. 7564533, 
4792822; 52. 7564492, 4792821; 53. 7564459, 4792825; 54. 7564419, 
4792834; 55. 7564391, 4792842; 56. 7564354, 4792852; 57. 7564328, 
4792857; 58. 7564208, 4792877; 59. 7564160, 4792885; 60. 7564107, 
4792889; 61. 7564027, 4792914; 62. 7563939, 4792944; 63. 7563894, 
4792960; 64. 7563875, 4792969; 65. 7563837, 4792934; 66. 7563789, 
4792894; 67. 7563759, 4792875; 68. 7563695, 4792947; 69. 7563706, 
4792966; 70. 7563758, 4793021; 71. 7563721, 4793036; 72. 7563699, 
4793040; 73. 7563680, 4793043; 74. 7563618, 4793055; 75. 7563571, 
4793073; 76. 7563459, 4793125; 77. 7563386, 4793157; 78. 7563276, 
4793210; 79. 7563196, 4793276; 80. 7563168, 4793290; 81. 7563126, 
4793310; 82. 7563020, 4793358; 83. 7562843, 4793438; 84. 7562798, 
4793459; 85. 7562712, 4793499; 86. 7562703, 4793502; 87. 7562700, 
4793504; 88. 7562698, 4793504; 89. 7562608, 4793528; 90. 7562542, 
4793515; 91. 7562293, 4793631; 92. 7562263, 4793678; 93. 7562173, 
4793741; 94. 7562148, 4793757; 95. 7562136, 4793767; 96. 7562127, 
4793767; 97. 7562110, 4793777; 98. 7562097, 4793781; 99. 7562067, 
4793801; 100. 7562037, 4793815; 101. 7561974, 4793845; 102. 
7561925, 4793867; 103. 7561913, 4793874; 104. 7561906, 4793877; 
105. 7561846, 4793905; 106. 7561767, 4793942; 107. 7561723, 
4793962; 108. 7561624, 4794003; 109. 7561550, 4794032; 110. 
7561504, 4794049; 111. 7561452, 4794067; 112. 7561361, 4794095; 
113. 7561282, 4794119; 114. 7561226, 4794135; 115. 7561147, 
4794156; 116. 7561121, 4794164; 117. 7561031, 4794183; 118. 
7560974, 4794184; 119. 7560904, 4794197; 120. 7560770, 4794217; 
121. 7560748, 4794218; 122. 7560731, 4794215; 123. 7560714, 
4794196; 124. 7560680, 4794171; 125. 7560633, 4794149; 126. 
7560589, 4794137; 127. 7560542, 4794136; 128. 7560504, 4794142; 
129. 7560467, 4794155; 130. 7560433, 4794171; 131. 7560419, 
4794177; 132. 7560408, 4794173; 133. 7560384, 4794167; 134. 
7560358, 4794163; 135. 7560311, 4794160; 136. 7560273, 4794155; 
137. 7560227, 4794144; 138. 7560179, 4794140; 139. 7560164, 
4794134; 140. 7560148, 4794087; 141. 7560016, 4794083; 142. 
7559939, 4794198; 143. 7559972, 4794220; 144. 7559963, 4794259; 
792. 7559998, 4794464; 793. 7560040, 4794494; 794. 7560084, 
4794514; 795. 7560131, 4794522; 796. 7560215, 4794522; 797. 
7560303, 4794521; 798. 7560396, 4794524; 799. 7560416, 4794526; 
800. 7560430, 4794530; 801. 7560447, 4794537; 802. 7560469, 
4794546; 803. 7560478, 4794551; 804. 7560520, 4794484; 805. 
7560524, 4794477; 805.1. 7560546, 4794488; 805.2. 7560601, 
4794520; 805.3. 7560607, 4794525; 806. 7560657, 4794553; 807. 
7560676, 4794533; 808. 7560683, 4794518; 809. 7560699, 4794462; 
810. 7560816, 4794446; 811. 7560866, 4794436; 812. 7560883, 
4794433; 813. 7560995, 4794415; 814. 7561085, 4794397; 815. 
7561156, 4794382; 816. 7561236, 4794364; 817. 7561316, 4794344; 
818. 7561375, 4794328; 819. 7561416, 4794317; 820. 7561467, 
4794299; 821. 7561534, 4794276; 822. 7561639, 4794238; 823. 
7561670, 4794226; 824. 7561745, 4794196; 825. 7561821, 4794164; 
826. 7561898, 4794129; 827. 7561963, 4794098; 828. 7562041, 
4794064; 829. 7562066, 4794054; 830. 7562077, 4794046; 831. 
7562126, 4794024; 832. 7562162, 4794010; 833. 7562208, 4793997; 
834. 7562233, 4793987; 835. 7562265, 4793975; 836. 7562283, 
4793966; 837. 7562367, 4793936; 838. 7562440, 4793946; 839. 
7562689, 4793830; 840. 7562727, 4793758; 841. 7562790, 4793724; 
842. 7562851, 4793691; 843. 7562883, 4793678; 844. 7562959, 
4793645; 845. 7563020, 4793616; 846. 7563090, 4793580; 847. 
7563152, 4793551; 848. 7563175, 4793550; 849. 7563195, 4793532; 
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850. 7563255, 4793502; 851. 7563293, 4793490; 852. 7563393, 
4793473; 853. 7563464, 4793445; 854. 7563529, 4793413; 855. 
7563694, 4793335; 856. 7563740, 4793311; 857. 7563818, 4793241; 
858. 7563882, 4793208; 859. 7563908, 4793232; 860. 7563945, 
4793261; 861. 7564038, 4793324; 862. 7564098, 4793253; 863. 
7564029, 4793179; 864. 7564007, 4793156; 865. 7564066, 4793139; 
866. 7564111, 4793133; 867. 7564164, 4793111; 868. 7564182, 
4793108; 869. 7564220, 4793101; 870. 7564306, 4793086; 871. 
7564380, 4793075; 872. 7564468, 4793083; 873. 7564503, 4793085; 
874. 7564516, 4793085; 875. 7564554, 4793077; 876. 7564605, 
4793071; 877. 7564625, 4793068; 878. 7564653, 4793071; 879. 
7564733, 4793079; 880. 7564810, 4793088; 881. 7564918, 4793109; 
882. 7564986, 4793124; 883. 7565128, 4793165; 884. 7565264, 
4793221; 885. 7565280, 4793249; 886. 7565307, 4793278; 887. 
7565335, 4793299; 888. 7565338, 4793301; 889. 7565368, 4793323; 
890. 7565365, 4793373; 891. 7565359, 4793444; 892. 7565348, 
4793494; 893. 7565339, 4793542; 894. 7565335, 4793567; 895. 
7565356, 4793575; 896. 7565409, 4793597; 897. 7565471, 4793628; 
898. 7565490, 4793639.

Де о ни ца 2
144. 7559963, 4794259; 145. 7559937, 4794244; 146. 7559795, 

4794257; 147. 7559706, 4794256; 148. 7559497, 4794260; 149. 
7559300, 4794258; 150. 7559107, 4794249; 151. 7558973, 4794232; 
152. 7558928, 4794219; 153. 7558833, 4794196; 154. 7558743, 
4794168; 155. 7558656, 4794138; 156. 7558575, 4794100; 157. 
7558450, 4794029; 158. 7558395, 4793995; 159. 7558294, 4793917; 
160. 7558236, 4793857; 161. 7558126, 4793754; 162. 7558138, 
4793745; 163. 7558054, 4793673; 164. 7558045, 4793678; 165. 
7557878, 4793520; 166. 7557863, 4793409; 167. 7557795, 4793399; 
168. 7557760, 4793359; 169. 7557703, 4793343; 170. 7557543, 
4793246; 171. 7557407, 4793167; 172. 7557355, 4793135; 173. 
7557156, 4793060; 174. 7557105, 4793048; 175. 7557056, 4793031; 
176. 7557010, 4793021; 177. 7556960, 4792997; 178. 7556911, 
4792991; 179. 7556892, 4792981; 180. 7556754, 4792957; 181. 
7556682, 4792927; 182. 7556574, 4792920; 183. 7556566, 4792998; 
184. 7556538, 4792996; 185. 7556540, 4792920; 186. 7556518, 
4792919; 187. 7556474, 4792897; 188. 7556420, 4792909; 189. 
7556361, 4792912; 190. 7556241, 4792896; 191. 7556141, 4792917; 
192. 7556070, 4792922; 193. 7555983, 4792937; 194. 7555933, 
4792930; 195. 7555842, 4792944; 196. 7555762, 4792941; 197. 
7555766, 4792932; 198. 7555671, 4792899; 199. 7555668, 4792903; 
200. 7555647, 4792942; 201. 7555599, 4792952; 202. 7555582, 
4792953; 203. 7555393, 4792928; 204. 7555362, 4792929; 205. 
7555321, 4792898; 206. 7555212, 4792885; 207. 7555168, 4792911; 
208. 7555102, 4792907; 209. 7554790, 4792839; 210. 7554764, 
4792822; 211. 7554706, 4792762; 212. 7554638, 4792722; 213. 
7554597, 4792717; 214. 7554557, 4792814; 215. 7554525, 4792800; 
216. 7554563, 4792713; 217. 7554521, 4792707; 218. 7554479, 
4792679; 219. 7554422, 4792669; 220. 7554392, 4792656; 221. 
7554353, 4792632; 222. 7554213, 4792540; 223. 7554078, 4792441; 
224. 7553921, 4792324; 225. 7553685, 4792118; 226. 7553701, 
4792024; 227. 7553531, 4791856; 228. 7553440, 4791864; 229. 
7553285, 4791707; 230. 7553201, 4791633; 231. 7553121, 4791545; 
232. 7553065, 4791511; 233. 7552919, 4791366; 234. 7552926, 
4791362; 235. 7552881, 4791250; 236. 7552842, 4791247; 237. 
7552826, 4791223; 238. 7552777, 4791183; 239. 7552765, 4791160; 
240. 7552744, 4791096; 241. 7552712, 4791086; 701. 7552530, 
4791286; 702. 7552664, 4791428; 703. 7552689, 4791406; 704. 
7552698, 4791424; 705. 7552923, 4791653; 706. 7552957, 4791711; 
707. 7553020, 4791765; 708. 7553280, 4792030; 709. 7553272, 
4792116; 710. 7553442, 4792284; 711. 7553531, 4792273; 712. 
7553619, 4792361; 713. 7553759, 4792505; 714. 7553814, 4792562; 
715. 7553875, 4792616; 716. 7554004, 4792715; 717. 7554097, 
4792772; 718. 7554150, 4792792; 719. 7554311, 4792880; 720. 
7554350, 4792922; 721. 7554412, 4792961; 722. 7554449, 4792976; 
723. 7554482, 4792899; 724. 7554515, 4792913; 725. 7554483, 
4792990; 726. 7554560, 4793020; 727. 7554710, 4793052; 728. 
7554755, 4793072; 729. 7554810, 4793087; 730. 7555013, 4793135; 
731. 7555168, 4793163; 732. 7555309, 4793173; 733. 7555376, 
4793208; 734. 7555448, 4793179; 735. 7555606, 4793172; 736. 
7555698, 4793180; 737. 7555782, 4793167; 738. 7555857, 4793177; 
739. 7555899, 4793162; 740. 7555935, 4793161; 741. 7555983, 
4793165; 742. 7556085, 4793161; 743. 7556239, 4793162; 744. 
7556282, 4793168; 745. 7556364, 4793162; 746. 7556411, 4793181; 

747. 7556434, 4793185; 748. 7556477, 4793185; 749. 7556533, 
4793191; 750. 7556535, 4793103; 751. 7556555, 4793105; 752. 
7556546, 4793193; 753. 7556657, 4793204; 754. 7556683, 4793203; 
755. 7556839, 4793223; 756. 7556932, 4793230; 757. 7556969, 
4793258; 758. 7557030, 4793281; 759. 7557074, 4793292; 760. 
7557270, 4793400; 761. 7557295, 4793419; 762. 7557301, 4793427; 
763. 7557312, 4793473; 764. 7557361, 4793566; 765. 7557464, 
4793550; 766. 7557469, 4793548; 767. 7557541, 4793597; 768. 
7557588, 4793594; 769. 7557639, 4793629; 770. 7557782, 4793753; 
771. 7557843, 4793821; 772. 7557993, 4793968; 773. 7558075, 
4794040; 774. 7558152, 4794094; 775. 7558271, 4794178; 776. 
7558377, 4794247; 777. 7558477, 4794299; 778. 7558524, 4794318; 
779. 7558621, 4794362; 780. 7558722, 4794396; 781. 7558825, 
4794426; 782. 7558928, 4794449; 783. 7559035, 4794467; 784. 
7559142, 4794476; 785. 7559299, 4794479; 786. 7559501, 4794478; 
787. 7559649, 4794475; 788. 7559709, 4794474; 789. 7559844, 
4794474; 790. 7559936, 4794483; 791. 7559970, 4794464; 792. 
7559998, 4794464.

Де о ни ца 3
241. 7552712, 4791086; 242. 7552628, 4791058; 243. 7552587, 

4791003; 244. 7552408, 4790820; 245. 7552165, 4790572; 246. 
7552138, 4790531; 247. 7552119, 4790511; 248. 7552097, 4790466; 
249. 7552061, 4790346; 250. 7551977, 4790271; 251. 7551879, 
4790369; 252. 7551575, 4790067; 253. 7551663, 4789976; 254. 
7551613, 4789853; 255. 7551395, 4789774; 256. 7551348, 4789771; 
257. 7551222, 4789664; 258. 7551186, 4789672; 259. 7551056, 
4789601; 260. 7551004, 4789549; 261. 7550946, 4789546; 262. 
7550886, 4789532; 263. 7550784, 4789499; 264. 7550666, 4789486; 
265. 7550708, 4789467; 266. 7550810, 4789399; 267. 7550931, 
4789201; 268. 7550959, 4789164; 269. 7550896, 4789123; 270. 
7550854, 4789104; 271. 7550783, 4789077; 272. 7550755, 4789139; 
273. 7550725, 4789183; 274. 7550640, 4789199; 275. 7550452, 
4789302; 276. 7550375, 4789479; 277. 7550318, 4789561; 278. 
7550179, 4789640; 279. 7550050, 4789708; 280. 7549921, 4789762; 
281. 7549885, 4789777; 282. 7549838, 4789787; 283. 7549712, 
4789754; 284. 7549672, 4789749; 285. 7549621, 4789766; 286. 
7549612, 4789764; 287. 7549608, 4789743; 288. 7549521, 4789686; 
289. 7549453, 4789619; 290. 7549363, 4789657; 291. 7549390, 
4789594; 292. 7549249, 4789498; 293. 7549202, 4789553; 294. 
7549184, 4789568; 295. 7549125, 4789592; 296. 7549070, 4789675; 
297. 7549064, 4789675; 298. 7549045, 4789643; 299. 7548975, 
4789658; 300. 7548819, 4789639; 301. 7548761, 4789650; 302. 
7548718, 4789653; 303. 7548594, 4789664; 304. 7548546, 4789662; 
305. 7548507, 4789650; 306. 7548420, 4789627; 307. 7548312, 
4789612; 308. 7548272, 4789607; 309. 7548239, 4789596; 310. 
7548164, 4789552; 311. 7548086, 4789495; 312. 7548047, 4789560; 
313. 7547991, 4789519; 314. 7548039, 4789463; 315. 7547940, 
4789401; 316. 7547897, 4789364; 317. 7547870, 4789314; 318. 
7547843, 4789275; 319. 7547819, 4789227; 320. 7547811, 4789218; 
321. 7547926, 4789160; 322. 7547854, 4789034; 323. 7547802, 
4788964; 324. 7547626, 4788998; 325. 7547609, 4789008; 326. 
7547173, 4788280; 327. 7547108, 4788175; 328. 7547217, 4788063; 
329. 7547146, 4787977; 330. 7546981, 4787908; 331. 7546941, 
4787896; 332. 7546929, 4787888; 333. 7546879, 4787838; 334. 
7546826, 4787801; 335. 7546745, 4787758; 336. 7546754, 4787743; 
337. 7546669, 4787695; 338. 7546636, 4787718; 339. 7546613, 
4787686; 340. 7546577, 4787622; 341. 7546501, 4787594; 342. 
7546416, 4787545; 343. 7546379, 4787620; 344. 7546363, 4787612; 
345. 7546405, 4787530; 346. 7546334, 4787494; 347. 7546288, 
4787479; 348. 7546214, 4787477; 349. 7546078, 4787415; 350. 
7546048, 4787256; 351. 7545918, 4787071; 352. 7545608, 4787010; 
353. 7545224, 4787026; 354. 7544923, 4787051; 355. 7544723, 
4787192; 356. 7544594, 4787334; 357. 7544541, 4787419; 358. 
7544504, 4787467; 359. 7544389, 4787491; 360. 7544147, 4787531; 
361. 7543806, 4787565; 362. 7543456, 4787587; 363. 7543289, 
4787601; 364. 7542909, 4787641; 365. 7542712, 4787654; 366. 
7542509, 4787669; 367. 7542306, 4787688; 368. 7542254, 4787694; 
369. 7542225, 4787699; 370. 7542215, 4787695; 371. 7542160, 
4787695; 372. 7542106, 4787705; 373. 7541882, 4787754; 374. 
7541843, 4787773; 375. 7541713, 4787803; 376. 7541665, 4787803; 
377. 7541572, 4787825; 561. 7541605, 4788054; 562. 7541898, 
4787989; 563. 7542091, 4787954; 564. 7542194, 4787938; 565. 
7542228, 4787928; 566. 7542276, 4787927; 567. 7542440, 4787916; 
568. 7542553, 4787909; 569. 7542715, 4787900; 570. 7542913, 
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4787884; 571. 7543296, 4787841; 572. 7543297, 4787841; 573. 
7543326, 4787840; 574. 7543429, 4787825; 575. 7543824, 4787788; 
576. 7544177, 4787747; 577. 7544430, 4787706; 578. 7544503, 
4787691; 579. 7544581, 4787729; 580. 7544703, 4787744; 581. 
7544803, 4787714; 582. 7544895, 4787649; 583. 7544927, 4787610; 
584. 7544942, 4787595; 585. 7545067, 4787570; 586. 7545164, 
4787551; 587. 7545239, 4787538; 588. 7545265, 4787510; 589. 
7545365, 4787491; 590. 7545490, 4787476; 591. 7545556, 4787476; 
592. 7545661, 4787484; 593. 7545666, 4787517; 594. 7545692, 
4787613; 595. 7545763, 4787651; 596. 7545807, 4787676; 597. 
7545871, 4787673; 598. 7546002, 4787640; 599. 7546008, 4787602; 
600. 7546080, 4787638; 601. 7546118, 4787690; 602. 7546209, 
4787744; 603. 7546281, 4787774; 604. 7546316, 4787706; 605. 
7546333, 4787715; 606. 7546297, 4787789; 607. 7546381, 4787835; 
608. 7546468, 4787852; 609. 7546494, 4787853; 610. 7546529, 
4787868; 611. 7546536, 4787880; 612. 7546549, 4787930; 613. 
7546657, 4787985; 614. 7546696, 4788002; 615. 7546730, 4788029; 
616. 7546795, 4788066; 617. 7546833, 4788096; 618. 7546864, 
4788153; 619. 7546865, 4788166; 620. 7546875, 4788262; 621. 
7546951, 4788301; 622. 7547009, 4788257; 623. 7547049, 4788323; 
624. 7547500, 4789076; 625. 7547410, 4789133; 626. 7547482, 
4789263; 627. 7547520, 4789282; 628. 7547551, 4789333; 629. 
7547632, 4789407; 630. 7547668, 4789466; 631. 7547725, 4789509; 
632. 7547754, 4789561; 633. 7547763, 4789592; 634. 7547830, 
4789705; 635. 7547907, 4789616; 636. 7547982, 4789670; 637. 
7547936, 4789746; 638. 7548037, 4789803; 639. 7548118, 4789812; 
640. 7548151, 4789820; 641. 7548191, 4789842; 642. 7548250, 
4789865; 643. 7548384, 4789893; 644. 7548477, 4789900; 645. 
7548593, 4789900; 646. 7548696, 4789903; 647. 7548793, 4789916; 
648. 7548872, 4789892; 649. 7548962, 4789875; 650. 7549026, 
4789907; 651. 7549036, 4789894; 652. 7549274, 4789980; 653. 
7549290, 4789940; 654. 7549412, 4789951; 655. 7549417, 4789984; 
656. 7549464, 4790023; 657. 7549514, 4790045; 658. 7549550, 
4790054; 659. 7549624, 4790072; 660. 7549750, 4790148; 661. 
7549775, 4790027; 662. 7549812, 4790054; 663. 7549943, 4789992; 
664. 7549996, 4789988; 665. 7550059, 4789963; 666. 7550111, 
4789938; 667. 7550187, 4789894; 668. 7550324, 4789826; 669. 
7550395, 4789801; 670. 7550429, 4789819; 671. 7550469, 4789856; 
672. 7550550, 4789898; 673. 7550668, 4789905; 674. 7550777, 
4789860; 675. 7550857, 4789802; 676. 7550947, 4789781; 677. 
7550969, 4789783; 678. 7551068, 4789841; 679. 7551071, 4789869; 
680. 7551144, 4789912; 681. 7551245, 4790002; 682. 7551272, 
4790027; 683. 7551353, 4790165; 684. 7551417, 4790229; 685. 
7551486, 4790159; 686. 7551789, 4790459; 687. 7551725, 4790523; 
688. 7551791, 4790585; 689. 7551858, 4790630; 690. 7551887, 
4790645; 691. 7551943, 4790711; 692. 7551981, 4790742; 693. 
7552007, 4790779; 694. 7552085, 4790859; 695. 7552193, 4790960; 
696. 7552257, 4791023; 697. 7552286, 4791071; 698. 7552364, 
4791144; 699. 7552411, 4791183; 700. 7552508, 4791259; 701. 
7552530, 4791286.

Де о ни ца 4
377. 7541572, 4787825; 378. 7541478, 4787854; 379. 7541452, 

4787867; 380. 7541319, 4787893; 381. 7541277, 4787875; 382. 
7541141, 4787899; 383. 7541088, 4787902; 384. 7541005, 4787914; 
385. 7540968, 4787936; 386. 7540807, 4787937; 387. 7540788, 
4787922; 388. 7540735, 4787840; 389. 7540403, 4787799; 390. 
7540311, 4787866; 391. 7540009, 4787822; 392. 7539897, 4787819; 
393. 7539789, 4787827; 394. 7539681, 4787844; 395. 7539576, 
4787867; 396. 7539472, 4787897; 397. 7539370, 4787937; 398. 
7539271, 4787984; 399. 7539180, 4788036; 400. 7539010, 4788136; 
401. 7538941, 4788173; 402. 7538801, 4788236; 403. 7538712, 
4788268; 404. 7538624, 4788292; 405. 7538534, 4788310; 406. 
7538441, 4788321; 407. 7538148, 4788333; 408. 7537550, 4788346; 
409. 7537148, 4788352; 410. 7537008, 4788355; 411. 7536962, 
4788357; 412. 7536894, 4788336; 413. 7536856, 4788306; 414. 
7536795, 4788263; 415. 7536723, 4788241; 416. 7536643, 4788246; 
417. 7536547, 4788279; 418. 7536470, 4788331; 419. 7536405, 
4788343; 420. 7536276, 4788322; 509. 7536048, 4788500; 510. 
7536286, 4788548; 511. 7536322, 4788553; 512. 7536282, 4788604; 
513. 7536250, 4788626; 514. 7536170, 4788635; 515. 7535956, 
4788655; 516. 7535872, 4788692; 517. 7535794, 4788759; 518. 
7535723, 4788887; 519. 7535936, 4788860; 520. 7535950, 4788846; 
521. 7535995, 4788840; 522. 7536404, 4788810; 523. 7536420, 
4788794; 524. 7536535, 4788637; 525. 7536576, 4788595; 526. 

7536699, 4788595; 527. 7536955, 4788598; 528. 7537056, 4788596; 
529. 7537607, 4788572; 530. 7538055, 4788556; 531. 7538460, 
4788539; 532. 7538566, 4788528; 533. 7538670, 4788511; 534. 
7538722, 4788500; 535. 7538776, 4788492; 536. 7538831, 4788473; 
537. 7538931, 4788440; 538. 7539013, 4788406; 539. 7539080, 
4788373; 540. 7539175, 4788318; 541. 7539342, 4788211; 542. 
7539422, 4788165; 543. 7539504, 4788127; 544. 7539588, 4788097; 
545. 7539675, 4788075; 546. 7539764, 4788061; 547. 7539853, 
4788056; 548. 7539990, 4788062; 549. 7540252, 4788098; 550. 
7540310, 4788138; 551. 7540355, 4788203; 552. 7540689, 4788244; 
553. 7540711, 4788223; 554. 7540903, 4788190; 555. 7540949, 
4788188; 556. 7541036, 4788172; 557. 7541070, 4788151; 558. 
7541155, 4788144; 559. 7541361, 4788113; 560. 7541463, 4788091; 
561. 7541605, 4788054.

Де о ни ца 5
420. 7536276, 4788322; 421. 7536137, 4788288; 422. 7535820, 

4788178; 423. 7535752, 4788150; 424. 7535718, 4788158; 425. 
7535691, 4788146; 426. 7535692, 4788121; 427. 7535470, 4788012; 
428. 7535069, 4787807; 429. 7534678, 4787597; 430. 7534281, 
4787378; 431. 7533840, 4787137; 432. 7533354, 4786883; 433. 
7532787, 4786567; 434. 7532616, 4786470; 435. 7532496, 4786394; 
436. 7532383, 4786310; 437. 7532279, 4786217; 438. 7532184, 
4786115; 439. 7532095, 4786005; 440. 7532047, 4785941; 441. 
7532052, 4785874; 442. 7532030, 4785802; 443. 7531913, 4785625; 
444. 7531802, 4785536; 445. 7531771, 4785521; 446. 7531680, 
4785389; 447. 7531633, 4785307; 448. 7531624, 4785307; 449. 
7531582, 4785252; 450. 7531482, 4785154; 451. 7531439, 4785153; 
452. 7531437, 4785151; 453. 7531404, 4785123; 454. 7531327, 
4785065; 455. 7531292, 4785024; 456. 7531238, 4784987; 457. 
7531054, 4784890; 458. 7531002, 4784863; 459. 7530997, 4784830; 
460. 7530949, 4784755; 461. 7530840, 4784752; 462. 7530821, 
4784770; 463. 7530642, 4784669; 464. 7530534, 4784870; 465. 
7530731, 4784985; 466. 7530785, 4784996; 467. 7530950, 4785090; 
468. 7530981, 4785103; 469. 7531012, 4785144; 470. 7531086, 
4785185; 471. 7531139, 4785188; 472. 7531168, 4785206; 473. 
7531210, 4785224; 474. 7531280, 4785277; 475. 7531305, 4785298; 
476. 7531303, 4785331; 477. 7531361, 4785387; 478. 7531445, 
4785495; 479. 7531451, 4785494; 480. 7531481, 4785529; 481. 
7531588, 4785682; 482. 7531588, 4785689; 483. 7531605, 4785825; 
484. 7531729, 4786011; 485. 7531831, 4786045; 486. 7531904, 
4786147; 487. 7532007, 4786271; 488. 7532116, 4786385; 489. 
7532235, 4786491; 490. 7532363, 4786588; 491. 7532495, 4786673; 
492. 7532674, 4786773; 493. 7533251, 4787074; 494. 7533818, 
4787385; 495. 7534039, 4787516; 496. 7534087, 4787534; 497. 
7534128, 4787556; 498. 7534258, 4787632; 499. 7534571, 4787795; 
500. 7534963, 4788003; 501. 7535269, 4788176; 502. 7535404, 
4788249; 503. 7535586, 4788341; 504. 7535606, 4788324; 505. 
7535640, 4788339; 506. 7535658, 4788370; 507. 7535730, 4788401; 
508. 7535880, 4788454; 509. 7536048, 4788500.

У об у хва ту гра ни ца де таљ не ре гу ла ци је на ла зе се ка та стар-
ске пар це ле пред ста вље не на Те мат ској кар ти број 1 (ли сто ви 
1–10) по де о ни ца ма 1–5 и је ди ни ца ма ло кал не са мо у пра ве и ка та-
стар ским оп шти на ма:

Де таљ на ре гу ла ци ја је де фи ни са на за 39,42 km ко ри до ра 
ауто-пу та, укуп не по вр ши не од 1081,2 ha. 

Де о ни ца 1 – об у хва та 183,4 ha и са др жи сле де ће ка та стар ске 
пар це ле:

Та бе ла 9.  Пар це ле де таљ не ре гу ла ци је Про стор ног пла на 
на те ри то ри ји оп шти не Ме ро ши на

Р. 
б.

Ка та стар ска 
оп шти на Ка та стар ска пар це ла број:

1. Алек сан дро во 576/1, 576/2, 579/1, 579/2, 579/3, 580/1, 580/2, 583/2, 585, 586, 
587, 607.

2. Ба лај нац 428/1, 428/2, 429/1, 429/2, 430/1, 430/2, 431/1, 431/2, 431/3, 
432/1, 433, 434, 435/1, 435/2, 435/3, 436, 437/1, 438, 439, 440/1, 
440/2, 440/3, 441, 442, 443, 444/1, 444/2, 444/3, 445/1, 445/2, 
445/3, 457, 458/2, 460/1, 460/2, 460/3, 460/4, 461/1, 461/2, 
461/3, 461/4, 463, 464/1, 464/2, 466/1, 466/2, 471/1, 472/1, 
472/2, 472/3, 472/4, 473, 477, 478/1, 478/2, 483, 484/1, 484/2, 
484/3, 490/1, 490/2, 490/3, 490/4, 491, 492/1, 492/2, 493, 496/1, 
496/2, 497/1, 497/2, 497/3, 497/4, 497/5, 498/1, 498/2, 499, 500, 
501/1, 501/2, 502, 503, 504, 505, 524, 525, 526/1, 527, 528, 529, 
531, 532/1, 532/2, 533/1, 533/2, 533/3, 533/4, 534/2, 534/3, 535, 
536, 537/6, 537/7, 1198/2, 1198/3, 1199/1, 1200/1, 1201, 1202, 
1203, 1206/1, 1207, 1208, 1209, 1210, 1211, 1217/1, 1218/1, 
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1218/2, 1219/1, 1274, 1275, 1276/1, 1276/2, 1276/3, 1277/1, 
1279/1, 1283/1, 1284/1, 1285/1, 1285/2, 1289, 1292, 1293, 1294/1, 
1294/2, 1295/1, 1296/1, 1297/1, 1297/2, 1298, 1299/1, 1300/1, 
1300/2, 1301, 1302, 1303, 1304, 1305, 1306/2, 1307/1, 1313/3, 
1314, 1315, 1316/1, 1317/1, 1318/1, 1319/1, 1319/2, 1320/1, 
1321/1, 1322/1, 1323/1, 1323/2, 1323/3, 1324, 1325, 1326, 1327/1, 
1327/2, 1328/1, 1328/2, 1329/1, 1329/2, 1335, 1336, 1337, 1439, 
1476, 1477/1, 1478/1, 1479/1, 1482/1, 1483/2, 1486/1, 1486/2, 
1524, 1525, 1526, 1527, 1528, 1529, 1530/1, 1530/4, 1531/2, 
1532/1, 1533, 1534, 1535, 1536, 1537, 1538/1, 1538/2, 1539/1, 
1539/2, 1539/3, 1542/1, 1542/2, 1551/2, 1552, 1553, 1554, 1555, 
1556, 1557, 1597, 1598, 1599, 1600/1, 1600/2, 1602, 1603, 1604, 
1605, 1606, 1607/3, 1607/4, 1607/5, 1608/1, 1609/1, 1609/2, 1610, 
1611, 1612, 1613/1, 1613/2, 1614, 1615, 1616/1, 1616/3, 1617/1, 
1617/3, 1618/1, 1618/3, 1619/1, 1619/3, 1620/1, 1620/3, 1621/1, 
1621/2, 1621/3, 1622/1, 1623/1, 1623/3, 1624/1, 1627/1, 1628/1, 
1629/1, 1629/2, 1630/1, 1630/3, 1630/4, 1630/5, 1630/6, 1631/1, 
1631/2, 1631/5, 1631/6, 1632/2, 1632/3, 1633/2, 1633/4, 1634/2, 
1634/4, 1635/2, 1635/4, 1636/2, 1636/4, 1637/2, 1638/1, 1638/2, 
1639/2, 1640/2, 1641/2, 1642/1, 1642/3, 1643/1, 1644/1, 1644/2, 
1644/3, 1645/1, 1646, 1647, 1650, 1651, 1668/1, 1668/2, 1668/3, 
1668/4, 1668/5, 1668/6, 1668/7, 1668/8, 1668/9, 1668/10, 1669/1, 
1669/2, 1669/3, 1669/4, 1669/6, 1669/8, 1670/1, 1670/3, 1671/1, 
1671/3, 1672/1, 1672/3, 1673/1, 1673/2, 1673/3, 1673/5, 1674/1, 
1674/3, 1675/1, 1675/3, 1676/1, 1676/2, 1676/3, 1677/1, 1677/3, 
1678/1, 1678/3, 1679/1, 1679/2, 1679/3, 1679/5, 1679/7, 1680/1, 
1680/3, 1680/4, 1680/5, 1681/1, 1681/3, 1681/4, 1682, 1683/1, 
1683/2, 1684, 1685, 1686, 1687, 1688/1, 1688/2, 1689, 1690, 
1691, 1692, 1693, 1694/1, 1694/2, 1695/1, 1695/6, 1695/7, 1695/8, 
1695/9, 1695/10, 1695/11, 1695/12, 1696/1, 1696/2, 1696/3, 
1698/2, 1701, 1702, 1705, 1721, 1722, 1723, 1724/1, 1724/2, 
1725/1, 1725/3, 1726/1, 1726/3, 1727/1, 1727/3, 1728/1, 1728/3, 
1729/1, 1729/3, 1730/1, 1730/3, 1731/1, 1731/3, 1732/1, 1732/3, 
1733/1, 1733/3, 1734/1, 1734/3, 1735/1, 1735/3, 1736/1, 1736/2, 
1736/4, 1736/6, 1737/1, 1737/2, 1737/3, 1737/5, 1738/1, 1738/2, 
1739/1, 1740/1, 1741/1, 1741/2, 1742/1, 1743/1, 1744/1, 1745/1, 
1745/2, 1745/3, 1746/1, 1746/2, 1787/2, 1787/3, 1787/4, 1787/5, 
1787/6, 1788/1, 1788/2, 1788/3, 1788/4, 1789/1, 1790/1, 1791/1, 
1792/1, 1792/3, 1793/1, 1793/3, 1794, 1805/1, 1805/3, 1806/1, 
1806/3, 1807/1, 1807/3, 1813/1, 1814/2, 1814/3, 1815/1, 1815/2, 
1815/3, 1817/1, 1818/1, 1818/2, 1819/2, 1820, 1821, 1822/1, 
1822/2, 1823/1, 1823/2, 1824, 1825/1, 1825/2, 1825/3, 1826, 
1827/2, 1827/3, 1828, 1829, 1830, 1831, 1832, 1833/2, 1834, 1835, 
3661, 3664/1, 3666/1, 3666/3, 3666/5, 3668/1, 3668/3, 3671/1, 
3671/3, 3672/1, 3677/2, 3677/4, 3678/1, 3678/3, 3685, 3688, 3689.

3. Брест 2635, 2636, 2637, 2644, 2645, 2646, 2647, 2648, 2649, 2650, 
2651, 2652, 2653, 2654, 2655, 2656, 2657, 2658, 2676, 2677, 
2678, 2679, 2682, 2683, 2684, 2685, 2686, 2695, 2696, 2697, 
2698, 2699, 2700, 2701, 2702, 2703, 2720, 2721, 2722, 2723, 
2724, 2725, 2726, 2727, 2728, 2729, 2730, 2731, 2732, 2733, 
2734, 2735, 2736, 2749, 2750, 2751, 2752, 2753, 2754, 2755, 
2756, 2757, 2758, 2759, 2760, 2761, 2762, 2763, 2764, 2765, 
2766, 2767, 2768, 2769, 2777, 2778, 2779, 2780, 2781, 2782, 
2783, 2784, 2785/1, 2785/2, 2786, 2787, 2788, 2789, 2790, 2792, 
2793, 2794, 2795, 2796, 2797, 2798, 2944, 2945, 2946, 2947, 2950, 
2951, 2952, 3270, 3271, 3277, 3278, 3281, 3282, 3283, 3284, 
3287, 3292, 3293, 3294, 3295, 3296, 3297, 3298, 3299, 3300.

4. Гра ди ште 1/1, 1/2, 2/1, 2/2, 3, 4/1, 4/2, 5/1, 5/2, 6/1, 6/2, 7/1, 8/1, 9/1, 9/2, 
10/1, 10/2, 11, 12, 30/1, 30/2, 30/3, 31, 32/1, 33/1, 34/1, 34/2, 
35, 36, 37/1, 37/2, 38/1, 38/2, 38/3, 38/4, 39/1, 39/2, 40, 41, 50, 
51/1, 52, 53/1, 53/2, 53/3, 54, 55/1, 56/1, 56/2, 57/1, 57/2, 58/1, 
58/2, 59/1, 59/2, 60/1, 60/2, 61, 62, 63/1, 63/2, 64/1, 64/2, 64/3, 
64/5, 64/8, 64/12, 64/13, 65/1, 65/2, 66/1, 66/2, 66/3, 66/4, 66/5, 
66/6, 66/7, 66/8, 95/1, 95/2, 96/1, 97/1, 97/2, 97/3, 97/7, 100/2, 
101, 102, 103, 104/2, 104/3, 104/5, 106, 107, 108, 109, 197, 198, 
199, 284, 285, 286/1, 286/2, 287/1, 288, 289/1, 289/2, 290/1, 
290/2, 290/3, 291/1, 291/2, 291/3, 291/4, 291/5, 292/1, 292/2, 
293/1, 293/2, 294/1, 295/1, 295/2, 295/6, 295/7, 295/8, 295/9, 
295/13, 295/14, 296/1, 296/2, 297, 298/2, 316, 317, 318, 319/1, 
319/2, 320/1, 320/2, 321, 322/1, 322/2, 323/1, 323/2, 324/1, 324/2, 
324/3, 324/4, 324/8, 325, 326/1, 326/2, 326/3, 326/4, 326/5, 327, 
328, 329, 330, 331, 334, 335, 336/1, 336/2, 336/3, 336/4, 336/5, 
555, 556, 557, 558/1, 558/2, 558/3, 558/5, 559/1, 559/2, 560/1, 
560/2, 560/3, 561, 562/1, 562/2, 563/1, 563/2, 564/1, 564/2, 567, 
576, 577/1, 577/2, 579/2, 579/4, 580, 581, 582, 583, 584/1, 584/2, 
585/1, 585/2, 586/1, 586/2, 587/1, 587/2, 588, 589, 590, 591, 
592/1, 592/2, 593/1, 593/2, 593/3, 593/4, 594/1, 594/2, 595, 596, 
597, 598/1, 598/2, 598/3, 599/1, 599/2, 599/3, 600/1, 602/1, 603/1, 
604/1, 604/2, 605/1, 605/3, 606, 607/1, 608/1, 609/1, 609/2, 610/2, 
611/6, 615/1, 615/3, 616/1, 617/1, 617/2, 618/1, 619/1, 620, 621, 
622/1, 622/2, 623/1, 623/2, 623/3, 623/5, 624/1, 625, 626, 627, 
628, 629, 630, 631, 632, 633/1, 633/2, 634/1, 635/1, 636/1, 637/1, 
637/2, 637/3, 638/1, 638/2, 639, 640/1, 640/2, 641/1, 642/1, 642/2, 
642/3, 643/1, 643/2, 643/3, 643/5, 644/1, 644/2, 645/1, 646/1, 
646/2, 646/3, 647/1, 648/1, 649/1, 650/1, 650/2, 651/1, 652/1, 
653/1, 653/3, 654/1, 655, 657/1, 658/1, 658/2, 658/4, 659/1, 659/2, 
660/1, 660/2, 661, 662, 663, 664/1, 664/2, 668, 669/1, 669/2, 
669/6, 2874, 2875/1, 2875/2, 2877/1, 2877/2, 2878/1, 2878/2, 
2879/1, 2879/2, 2892, 2893, 2894.

5. Ме ро ши на 1, 2/1, 2/2, 3, 4/2, 4/4, 10, 11, 35/4, 1843/1, 1851.

Де о ни ца 2 – об у хва та 208,6 ha и са др жи сле де ће ка та стар ске 
пар це ле:

Та бе ла 10.  Пар це ле де таљ не ре гу ла ци је Про стор ног пла на 
на те ри то ри ји оп шти не Ме ро ши на

Р. 
б.

Ка та стар ска 
оп шти на Ка та стар ска пар це ла број:

1. Ар ба на сце 603, 604, 605, 606, 607, 608/1, 608/2, 609, 610, 611/1, 611/2, 
611/3, 611/4, 611/5, 611/6, 612, 613/1, 613/2, 613/3, 614, 615, 
616, 617, 618, 619, 620, 621, 622, 623, 624, 625, 626, 627, 628, 
629/1, 629/2, 629/3, 629/4, 629/5, 629/6, 630, 631, 632, 633, 
634, 635, 636, 637, 638, 639, 640, 641, 644/1, 644/4, 645/1, 
646, 1245/3, 1258, 1259/10, 1259/7, 1259/8, 1259/9, 1260, 1261, 
1262, 1263/1, 1263/2, 1264, 1265/3, 1266, 1267, 1268, 1269, 
1270, 1271, 1272, 1273, 1274/1, 1274/2, 1274/3, 1275, 1280, 
1282, 1283, 1284, 1285, 1286, 1287, 1288, 1289, 1290, 1291/1, 
1291/2, 1292/1, 1292/2, 1292/3, 1292/4, 1292/5, 1292/6, 1292/7, 
1292/8, 1292/9, 1294, 1295, 1296/1, 1296/2, 1297/1, 1297/2, 
1298/1, 1298/2, 1299, 1300, 1301/1, 1301/2, 1301/3, 1302, 1303, 
1304, 1305/1, 1305/2, 1305/3, 1305/4, 1305/5, 1305/6, 1305/7, 
1306/1, 1306/2, 1306/3, 1306/4, 1306/5, 1306/7, 1306/8, 1307, 
1308, 1309, 1310/1, 1310/2, 1311, 1312/1, 1312/2, 1313/1, 
1313/2, 1314, 1315, 1316, 1317, 1318, 1319, 1320, 1321, 1322/1, 
1322/2, 1323, 1324, 1325, 1326, 1327, 1328, 1329, 1330, 1331/1, 
1331/2, 1332, 1333/1, 1333/2, 1333/3, 1334/1, 1334/2, 1334/3, 
1335, 1336, 1337, 1338, 1339, 1340, 1341/1, 1341/2, 1341/3, 
1341/4, 1341/5, 1341/6, 1342, 1343/1, 1343/2, 1343/3, 1343/4, 
1343/5, 1343/6, 1343/7, 1344, 1345, 1346/1, 1346/2, 1347/1, 
1347/2, 1348/1, 1348/2, 1348/3, 1348/4, 1349, 1350, 1351, 1352, 
1353, 1475, 1476, 1477, 1478, 1479, 1480/1, 1480/2, 1481/1, 
1481/2, 1481/3, 1482, 1483, 1484, 1486/2, 1487, 1654, 1656/171, 
1656/172, 1656/173, 1656/174, 1656/229, 1656/230, 1656/232, 
1657/1, 1657/2, 1657/3, 1657/4, 1657/5, 1658, 1659/1, 1659/2, 
1659/3, 1659/4, 1659/5, 1659/6, 1662, 1663, 1664, 1665, 1667, 
1668/1, 1669/1, 1669/2, 1669/3, 1669/4, 1669/5, 1669/6, 1669/7, 
1670, 2176/1, 2180, 2185, 2186, 2187, 2191, 2198, 2199.

2. Ба ли че вац 951/1, 951/2, 953/1, 953/2, 954, 955, 956, 957, 958, 959, 960, 
961, 963, 964/1, 965, 966/1, 966/2, 967, 968, 969/1, 969/2, 970/1, 
970/2, 971, 972, 973/1, 973/2, 1227/3, 1228, 1230/1, 1230/2, 
1239, 1241, 1242/1, 1242/2, 1243, 1244/1, 1244/2, 1245, 1246, 
1247, 1248/1, 1248/2, 1249, 1250/1, 1250/2, 1250/3, 1251, 1252, 
1253, 1254, 1255, 1256, 1257, 1258/1, 1258/2, 1259/1, 1259/2, 
1260/1, 1260/2, 1261/1, 1261/2, 1262/1, 1262/2, 1263/1, 1263/2, 
1263/3, 1264/2, 1264/3, 1265, 1266, 1267/1, 1267/2, 1268/1, 
1268/2, 1268/3, 1268/4, 1268/5, 1269, 1270, 1271, 1272/1, 
1272/2, 1272/3, 1272/4, 1272/5, 1272/6, 1272/7, 1273, 1274, 
1275/1, 1275/2, 1276, 1277, 1278, 1279, 1280/1, 1280/2, 1280/3, 
1281/1, 1281/2, 1282, 1283/1, 1283/2, 1284, 1285, 1286, 1287, 
1288, 1289/1, 1289/2, 1290, 1291, 1292, 1293/1, 1294, 1295, 
1296, 1303/1, 1303/2, 1304/1, 1304/2, 1304/3, 1305/1, 1305/2, 
1305/3, 1306/1, 1306/2, 1306/3, 1307, 1308, 1309/1, 1309/2, 
1309/3, 1310, 1311, 1312/1, 1312/2, 1313/1, 1313/2, 1314, 1315, 
1325, 1326, 1327, 1328, 1329, 1330, 1331, 1332/1, 1332/2, 1333, 
1334, 1335, 1336/1, 1336/2, 1336/3, 1337, 1338, 1339, 1340/1, 
1340/2, 1341/1, 1341/2, 1342/3, 1347, 1348/1, 1348/2, 1349, 
1351, 1352, 1353, 1354, 1355/1, 1355/2, 1356/1, 1356/2, 1357, 
1358, 1359, 1360, 1361, 1362/1, 1362/2, 1363, 1364/1, 1364/2, 
1365, 1366, 1367, 1368, 1373, 1374/1, 1374/2, 1375/1, 1375/2, 
1608, 1609/2, 1614, 1615, 1617, 1618/1, 1618/2, 1618/3, 1618/4, 
1619, 1620, 1621, 1622, 1625, 1626, 1627, 1628, 1629, 1630, 
1639, 1640, 1641, 1642/1, 1642/2, 1643, 1644, 1645, 1646, 1647, 
1648, 1649, 1650, 1651, 1652/1, 1652/2, 1653, 1654/1, 1654/2, 
1655, 1656, 1657, 1658, 1659, 1660, 1661, 1662, 1663/1, 1663/2, 
1664, 1665, 1666, 1667, 1668, 1669, 1670/1, 1670/2, 1671, 
1672/1, 1672/2, 1673/2, 1677, 1678/1, 1678/2, 1679, 1680, 1681, 
1682/1, 1682/2, 1683, 1684, 1685, 1686, 1687/1, 1687/2, 1688/1, 
1688/2, 1689/1, 1689/2, 1690, 1691, 1692, 1694/1, 1694/2, 1695, 
1696, 1697, 1698, 1699, 1700, 1701/1, 1701/2, 1702, 1703, 
1704, 1705/1, 1705/2, 1707, 1708, 1709, 1710, 1711, 1712/1, 
1712/2, 1713/1, 1714/1, 1714/2, 1785, 1786/1, 1786/2, 1787, 
1788/1, 1788/2, 1788/3, 1789, 1790, 1791, 1792, 1793, 1794, 
1795, 1796, 1797, 1798, 1799/1, 1799/2, 1799/3, 1856, 1857/1, 
1857/2, 1858/1, 1858/2, 1859, 1860, 1861, 1862, 1863, 1864, 
1875, 1876/1, 1876/2, 1877/1, 1877/2, 1877/3, 1877/4, 1877/5, 
1878/1, 1878/2, 1879, 1880, 1881/1, 1881/2, 1882, 1883, 1884, 
1885, 1886, 1887/1, 1887/2, 1888/1, 1888/2, 1889/1, 1889/2, 
1890, 1891, 1892, 1893, 1894/1, 1894/2, 1895/1, 1895/2, 1895/3, 
1895/4, 1896, 1897, 1898, 1899/1, 1899/2, 1899/3, 1900/1, 
1900/2, 1900/3, 1901/1, 1901/2, 1901/3, 1901/4, 1901/5, 1902/1, 
1902/2, 1902/3, 1903/1, 1903/2, 1903/3, 1904/1, 1904/2, 1904/3, 
1905, 1906, 1907, 1908/1, 1908/2, 1909, 1910, 1911, 1912, 1914, 
1915/1, 1915/2, 1916, 1917, 1918, 1919, 1920/1, 1920/2, 1921/1, 
1921/2, 1921/3, 1922/1, 1922/2, 1923, 1976/2, 1977/1, 1977/2, 
1978, 1979, 1980, 1981, 1982, 1983, 1984, 1985, 1986, 1987, 
1988, 1989, 1990,1991, 1992/1, 1992/2, 1993, 1994, 1995, 1996, 
1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2006/1, 2006/2, 2007/1, 
2007/2, 2007/3, 2007/4, 2007/5, 2007/6, 2008/1, 2008/2, 2009/1, 
2009/2, 2009/3, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015/1, 2015/2, 
2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024/1, 2024/2,
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2025/1, 2025/2, 2025/3, 2026, 2027, 2028/1, 2028/2, 2029/1, 
2029/2, 2030, 2031/1, 2031/2, 2032/1, 2032/2, 2032/3, 2033, 
2034/1, 2034/2, 2034/3, 2035, 2036/1, 2036/2, 2037, 2038, 2039, 
2040, 2041/1, 2041/2, 2042, 2043, 2044, 2045, 2046, 2047, 2048, 
2049, 2050, 2051, 2052, 2053, 2054/1, 2054/2, 2055, 2056, 2057, 
2058, 2059/1, 2059/2, 2061/4, 2259/1, 2259/2, 2260, 2261, 2262, 
2263, 2264, 2265, 2266, 2267, 2268, 2269, 2270, 2271, 2272, 
2273, 2274, 2275/1, 2275/2, 2276/1, 2276/2, 2277, 2278, 2279, 
2280, 2281/1, 2281/2, 2282, 2283, 2284, 2285, 2286, 2287, 2288, 
2289, 2290, 2291, 2292, 2293, 2294/1, 2294/2, 2295, 2296, 2297, 
2298/1, 2298/2, 2299, 2300, 2301/1, 2301/2, 2302/1, 2302/2, 
2302/3, 2302/4, 2302/5, 2302/6, 2302/7, 2303, 2304/1, 2395/1, 
2399/1, 2399/2, 2399/3, 2400, 2401/1, 2401/2, 2406, 2407, 
2408, 2413, 2414, 2415, 2416, 2417, 2418, 2422/1, 2423, 2424, 
2425, 2430/1, 2431, 2432/1, 2432/2, 2433, 2445, 2446, 2449/1, 
2449/2, 2450/1, 2450/2, 2451, 2478, 2479, 2480, 2481/1, 2481/2, 
2481/3, 2482, 2483, 2484/2, 2485, 2486, 2487, 2488, 2489, 2490, 
2491, 2492, 2493, 2494, 2495, 2496, 2497, 2498, 2499, 2500, 
2501, 2502, 2503, 2504/1, 2504/2, 2505, 2506, 2507, 2508/1, 
2508/2, 2509, 2510, 2511/1, 2511/2, 2512/1, 2512/2, 2514, 
2515/1, 2515/2, 2517, 2518/1, 2518/2, 2519, 2520, 2525, 2526/1, 
2526/2, 2526/3, 2528/1, 2528/3, 2529, 2530, 2531, 2532, 2533, 
2534, 2535/1, 2535/2, 2535/3, 2536, 2537, 2538, 2539, 2540/1, 
2540/2, 2541, 2543, 2552, 2553, 2554, 2555, 2556, 2557, 2558, 
2559, 2560, 2561, 2563/1, 2563/2, 2563/3, 2564, 2565, 2566, 
2567, 2568, 2569/1, 2569/2, 2569/3, 2570, 2571, 2573/1, 2573/2, 
2574, 2575, 2576, 2577/2, 2577/3, 2577/6, 2578/2, 2578/3, 2579, 
2580/2, 2580/3, 2580/4, 2581, 2582/2, 2586, 2587, 2588/3, 2657, 
2658/1, 2658/2, 2659, 2660, 2661/1, 2661/2, 2661/3, 2662, 2663, 
2664/1, 2664/2, 2665/1, 2665/2, 2666/1, 2666/2, 2667/1, 2667/2, 
2668/1, 2668/2, 2669/1, 2669/2, 2669/3, 2670, 2671, 2672, 2678, 
2679, 2682, 2686, 2687/1, 2693, 2694, 2695, 2702, 2707, 2708, 
2710/2, 2853/1, 2853/2, 2855/1, 2855/2, 2856, 2857/1, 2857/2, 
2857/3, 2858/1, 2858/2, 2859/1, 2859/2, 2860/1, 2860/2, 2860/3, 
2860/4, 2860/5, 2861, 2862/1, 2862/2, 2862/3, 2862/4, 2862/5, 
2862/6, 2862/7, 2863/1, 2863/2, 2863/3, 2863/4, 2863/5, 2864, 
2865, 2866/1, 2866/2, 2866/3, 2866/4, 2867/1, 2867/2, 2868/1, 
2868/2, 2869, 3148/4, 3148/5, 3148/6, 3148/7, 3148/8, 
3149/1, 3149/2, 3149/3, 3150/1, 3150/2, 3151/1, 3151/2, 
3151/3, 3152/1, 3152/2, 3153, 3154/1, 3154/2, 3154/3, 3155, 
3156/1, 3156/2, 3156/3, 3156/4, 3159, 3160, 3161, 3162, 
3163, 3164/1, 3164/11, 3164/2, 3164/3, 3164/4, 3164/5, 
3164/6, 3164/7, 3164/8, 3165/2, 3165/3, 3165/4, 3165/5, 3167, 
3168/1, 3168/2, 3169, 3170/1, 3170/2, 3171, 3172, 3173/1, 
3173/2, 3174/1, 3174/2, 3174/3, 3175/1, 3175/2, 3177/3, 
3178/1, 3178/2, 3178/3, 3179/1, 3179/2, 3180/1, 3180/2, 
3180/3, 3181, 3182/1, 3182/2, 3182/3, 3182/4, 3183, 3184, 
3185/1, 3185/2, 3185/3, 3185/4, 3185/5, 3185/6, 3186, 3187, 
3188, 3189, 3190, 3191, 3192, 3193, 3194/1, 3194/2, 3195, 
3196/1, 3196/2, 3196/3, 3196/4, 3196/5, 3197/1, 3197/10, 
3197/11, 3197/2, 3197/3, 3197/4, 3197/5, 3197/6, 3197/7, 3197/8, 
3197/9, 3198, 3199, 3200, 3201, 3202, 3203/1, 3222, 3223/1, 
3223/2, 3223/3, 3223/4, 3224, 3225, 3234, 3235/1, 3235/2, 
3235/3, 3236, 3237, 3270/2, 3270/3, 3271/2, 3286, 3289, 3290/1, 
3290/2, 3292/1, 3292/2, 3293/1, 3293/2, 3293/3, 3294/1, 3294/2, 
3294/3, 3295, 3296, 3297, 3298/1, 3298/2, 3299/2, 3299/3, 
3299/4, 3299/5, 3300/1, 3300/2, 3300/3, 3300/4, 3300/5, 3301/1, 
3301/2, 3302/1, 3302/2, 3302/3, 3303/1, 3303/2, 3304/1, 3305, 
3318, 3319, 3320, 3321, 3322/1, 3323, 3324, 3325, 3326, 3327/1, 
3327/2, 3328/1, 3328/2, 3328/3, 3328/4, 3328/5, 3328/6, 3328/7, 
3328/8, 3329/3, 3330/1, 3331/1, 3331/2, 3332/1, 3332/2, 3337, 
3338, 3339, 3340, 3341, 3342, 3343, 3344, 3348/10, 3348/6, 
3348/7, 3348/8, 3348/9, 3349, 3350, 3352, 3353, 3354, 3355, 
3356, 3357/1, 3357/2, 3358, 3359/1, 3359/2, 3360, 3361/1, 
3361/2, 3362, 3369/1, 3485/1, 3485/2, 3486/1, 3486/2, 3487, 
3489/1, 3489/4, 3489/5, 3490, 3491/1, 3491/2, 3491/3, 3491/4, 
3492/1, 3492/2, 3493/3, 3493/4, 3495/1, 3495/2, 3495/3, 3495/4, 
3495/5, 3495/6, 3495/7, 3496/1,3496/2, 3497/1, 3497/2, 3498, 
3499, 3500/1, 3500/2, 3501/1, 3501/2, 3502, 3503, 3504/1, 
3504/2, 3504/3, 3504/4, 3505, 3506, 3507/1, 3508, 3509, 3510, 
3511, 3512, 3513, 3514, 3515, 3516/1, 3516/2, 3517, 3518, 
3519/2, 3519/3, 3520/1, 3520/2, 3523/1, 3523/2, 3523/3, 3524, 
3525, 3526, 3527/1, 3527/2, 3528, 3529, 3530, 3531, 3532, 3533, 
3534/1, 3534/2, 3535, 3536, 3537, 3538, 3539, 3540, 3541, 3542, 
3543, 3544, 3545, 3546, 3547, 3548/1, 3548/2, 3548/3, 3549, 
4272/1, 4272/2, 4272/3, 4273, 4279, 4283, 4284, 4286, 4287, 
4288, 4289, 4290/1, 4293, 4295, 4297, 4312, 4313.

3. Брест 2643, 2644, 3279, 3280.
4. Југ Бог да но вац 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31/1, 31/2, 32/1, 32/2, 35/1, 35/2, 

36, 37, 535/1, 539, 540, 541, 542, 543, 544, 545, 546, 549, 550, 
551/2, 552, 556, 608, 717/1, 717/2, 718/1, 718/2, 719, 720/1, 
720/2, 721, 722, 723, 724, 725/1, 725/2, 728, 894/1, 895/1, 895/2, 
896, 898, 901, 1641, 1642/5.

5. Ле па ја 2689/1, 2689/2, 2690, 2691, 2692, 2694, 2695, 2696, 2697, 2698, 
2699, 2700, 2701, 2726, 2727.

6. Ме ро ши на 1, 2/1, 2/2, 3, 4/2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 17/1, 17/2, 18, 
19, 20/1, 20/2, 21, 22, 23, 24, 61, 1851.

Де о ни ца 3 – об у хва та 372,5 ha и са др жи сле де ће ка та стар ске 
пар це ле:

Та бе ла 11.  Пар це ле де таљ не ре гу ла ци је Про стор ног пла на 
на те ри то ри ји оп шти не Ме ро ши на

Р. 
б.

Ка та стар ска 
оп шти на Ка та стар ска пар це ла број:

1. Ар ба на сце 1654, 1656/157, 1656/161, 1656/163, 1656/164, 1656/165, 
1656/166, 1656/167, 1656/168, 1656/169, 1656/170, 1656/171, 
1656/172, 1656/173, 1656/174, 1656/175, 1656/176, 1656/177, 
1656/178, 1656/179, 1656/180, 1656/200, 1656/202, 1656/203, 
1656/224, 1656/225, 1656/230, 1656/231, 1656/232, 1656/233, 
1656/241, 1659/1, 1659/2, 1659/4, 1659/5, 1659/6, 1660/1, 1660/2, 
1660/3, 1660/4, 1660/5, 1661, 1662, 1670, 1671, 1672, 1673, 
1674, 1675, 1676, 1677, 1678, 1679, 1680/1, 1680/2, 1680/3, 
1680/4, 1681/1, 1681/2, 1681/3, 1682, 2059, 2060, 2061/1, 2061/2, 
2062, 2063, 2064, 2065, 2066, 2067, 2068, 2069, 2071, 2072, 
2073, 2074, 2075, 2076, 2077, 2078/1, 2078/2, 2078/3, 2078/4, 
2078/5, 2079/1, 2079/2, 2080/1, 2080/2, 2081, 2082, 2083, 2084/1, 
2084/2, 2085/1, 2085/2, 2086, 2087, 2088, 2089/2, 2089/3, 2089/4, 
2099, 2100, 2101, 2102/1, 2102/2, 2102/3, 2103, 2104, 2105, 
2106, 2107, 2108, 2109, 2110, 2111, 2112/1, 2112/2, 2113, 2114, 
2115/1, 2115/2, 2115/3, 2115/4, 2115/5, 2115/6, 2115/7, 2117, 
2123, 2124/1, 2124/2, 2124/3, 2125/1, 2125/2, 2125/3, 2125/4, 
2125/5, 2125/6, 2126, 2127/1, 2127/2, 2127/3, 2128, 2129, 2130/1, 
2130/2, 2131, 2132, 2133/1, 2133/2, 2134, 2135, 2136/1, 2136/2, 
2137, 2138/1, 2138/2, 2139/1, 2139/2, 2140, 2141, 2142, 2143/1, 
2143/2, 2144/1, 2144/2, 2145, 2147/1, 2148/1, 2148/2, 2149, 2152, 
2153/1, 2153/3, 2153/4, 2153/6, 2155/1, 2155/2, 2156/1, 2191.

2. Југ Бог да но вац 896, 898, 901, 938/1, 938/2, 939/1, 939/3, 939/4, 940, 975, 976, 
977, 978, 979, 980, 981, 982, 983/1, 983/2, 983/3, 984, 985, 986, 
987, 988, 989, 990, 991, 992, 993, 994/1, 994/2, 995, 996, 997/1, 
997/2, 997/3, 997/4, 998/1, 998/2, 998/3, 999, 1000, 1001/1, 
1001/2, 1001/3, 1001/4, 1001/5, 1001/6, 1002, 1003, 1004, 1005, 
1006, 1007, 1008, 1009, 1010, 1011, 1012/1, 1012/2, 1012/3, 
1013, 1014, 1015, 1016, 1038/1, 1038/2, 1038/3, 1038/4, 1038/5, 
1038/13, 1038/14, 1038/15, 1038/16, 1038/17, 1038/18, 1038/19, 
1038/20, 1038/21, 1038/22, 1038/23, 1038/26, 1038/32, 1038/33, 
1038/34, 1038/36, 1038/37, 1038/38, 1038/39, 1038/43, 1038/44, 
1038/45, 1038/46, 1038/47, 1038/48, 1038/49, 1038/50, 1038/51, 
1038/52, 1038/53, 1038/54, 1038/55, 1038/57, 1038/58, 1038/59, 
1038/60, 1038/61, 1038/62, 1038/63, 1038/64, 1038/65, 1038/66, 
1038/69, 1038/70, 1038/74 1038/103, 1038/104, 1038/105, 
1038/106, 1038/107, 1038/108, 1038/109, 1038/110, 1038/111, 
1038/112, 1038/113, 1038/114, 1038/115, 1038/116, 1038/117, 
1038/118, 1038/119, 1038/120, 1038/121, 1038/122, 1038/123, 
1038/125, 1038/126, 1038/127, 1038/129, 1038/131, 1038/132, 
1038/207, 1038/215, 1038/217.

Та бе ла 12.  Пар це ле де таљ не ре гу ла ци је Про стор ног пла на 
на те ри то ри ји оп шти не Про ку пље

Р. 
б.

Ка та стар ска 
оп шти на Ка та стар ска пар це ла број:

1. Бе ла Во да 1, 2, 3, 4/1, 4/2, 4/3, 4/4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 28, 29, 30/1, 
30/2, 31, 32, 33, 34, 35/1, 35/2, 35/3, 35/4, 35/5, 35/6, 36, 37/1, 
37/2, 37/3, 38/1, 38/2, 39, 222, 223, 224, 225, 226, 227/1, 227/2, 
227/3, 228, 229, 232/1, 232/2, 232/3, 232/4, 233, 234, 235, 236, 
237, 238, 239, 240, 241/1, 241/2, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 
248, 249/1, 249/2, 249/3, 250/1, 250/2, 250/3, 251, 252, 253, 254, 
255, 259/1, 259/2, 259/3, 260, 261/1, 261/2, 262, 263, 264, 265/1, 
265/2, 265/3, 266, 267, 268/1, 268/2, 268/3, 268/4, 268/5, 268/6, 
268/7, 268/8, 268/9, 269/1, 269/2, 269/3, 270, 271, 272/1, 272/10, 
272/11, 272/2, 272/3, 272/4, 272/5, 272/6, 272/7, 272/8, 272/9, 
273/1, 273/2, 273/3, 274, 275, 276, 277, 278/1, 278/2, 279/1, 
279/2, 279/3, 280/1, 280/2, 280/3, 281, 282, 288/1, 288/2, 289, 
290, 291, 292, 293, 546, 550, 551.

2. Гу бе тин 48/2, 48/3, 53/1, 53/2, 54, 55, 57, 58/3, 58/4, 59, 60/1, 60/4, 62, 64, 
65, 69, 70, 75, 77/1, 77/2, 78/1, 78/2, 81, 82, 83/1, 83/3, 84/1, 85/1, 
85/3, 87/1, 87/2, 87/4, 87/5, 88/1, 88/2, 89/1, 89/2, 90, 91/1, 91/2, 
91/3, 91/7, 93/10, 93/11, 93/12, 93/14, 93/8, 93/9, 96/2, 97, 98/1, 
113, 114, 115/1, 115/2, 115/3, 115/4, 116/1, 116/2, 117, 118, 119, 
120, 121/1, 121/2, 121/3, 121/4, 122/1, 122/2, 122/3, 122/4, 122/5, 
123, 124, 125, 126, 127, 128, 129/1, 129/2, 129/3, 130, 131, 132, 
133, 134, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147/1, 
147/2, 148, 149, 150, 151, 152, 153/1, 153/2, 153/3, 154, 155, 
156/1, 156/2, 156/3, 156/4, 156/5, 156/6, 156/7, 156/8, 156/9, 157, 
158, 159/1, 159/2, 159/3, 159/4, 160, 161, 162/1, 162/2, 162/3, 
163, 164, 165, 166/1, 166/2, 167/1, 167/2, 167/3, 168, 169/1, 
169/2, 169/3, 170, 171, 172/1, 172/2, 173, 177/2, 179, 181, 184, 
185, 186, 187/3, 191/1, 191/2, 191/3, 191/4, 192, 193/10, 193/11, 
193/12, 193/4, 193/5, 193/6, 193/7, 193/8, 193/9, 195/1, 195/2, 
195/3, 195/4, 203/1, 203/2, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 
215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224/1, 224/2, 225/2, 
226, 227, 233, 234, 235, 237, 238, 239, 240, 334/3, 338, 1406, 
1407, 1410, 1411, 1413.
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3. До ња 
Стра жа ва

257/12, 257/13, 257/19, 304/4, 305, 310, 311, 313, 314, 315, 316, 
317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329/1, 
329/2, 329/3, 330, 331, 333, 334, 335, 336/1, 336/2, 337/1, 337/2, 
338, 339/1, 339/3, 340/2, 340/3, 340/30, 340/31, 340/32, 341, 
342, 343, 344/1, 344/10, 344/12, 344/17, 344/4, 344/6, 344/7, 
344/9, 345/1, 345/10, 345/11, 345/12, 345/13, 345/14, 345/15, 
345/2, 345/3, 345/4, 345/5, 345/6, 345/7, 345/8, 345/9, 346, 347, 
348, 349/1, 349/2, 353, 358, 374, 375, 376/1, 376/2, 377/1, 377/2, 
377/3, 377/4, 378/1, 378/2, 378/3, 378/4, 378/5, 378/6, 378/7, 
378/8, 378/9, 379/1, 379/2, 379/3, 379/4, 379/5, 379/6, 379/7, 
379/8, 380/1, 380/11, 380/12, 380/13, 380/14, 380/15, 380/16, 
380/17, 380/18, 380/19, 380/2, 380/3, 380/4, 380/5, 380/6, 380/7, 
381/11, 381/12, 384, 385, 386, 387, 388, 389/1, 389/2, 390, 391, 
392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399/1, 399/2, 399/3, 400, 401, 
402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 413, 416, 678/1, 678/2, 678/3, 
679/1, 679/2, 679/3, 680/14, 680/2, 680/3, 680/4, 853, 854, 855/1, 
855/2, 856, 857/1, 857/2, 857/3, 858/1, 858/2, 859, 861, 862/3, 
863, 864, 865, 866/1, 866/2, 867, 868, 869, 870, 871, 872, 873, 
874/1, 874/2, 874/3, 874/4, 874/5, 874/6, 875, 876, 877, 878/1, 
878/2, 878/3, 879, 880, 881/1, 881/2, 881/3, 881/4, 881/5, 882, 
883/1, 883/2, 884, 885, 886, 887, 963, 965, 966/1, 967/2, 967/3.

4. Ђу ро вац 247, 248/2, 248/3, 248/4, 248/5, 248/6, 248/7, 248/8, 248/9, 
262/10, 262/15, 262/2, 262/3, 262/7, 263, 264, 272, 273, 274/1, 
274/10, 274/11, 274/12, 274/13, 274/14, 274/2, 274/3, 274/6, 
274/7, 274/9, 275/2, 275/3, 275/4, 275/5, 275/6, 275/7, 276/1, 
276/2, 276/3, 276/4, 276/5, 276/6, 277/5, 277/6, 277/7, 277/8, 
278/1, 278/2, 278/3, 279, 280, 285, 286, 287, 288/1, 288/2, 288/4, 
288/5, 289/1, 289/5, 289/6, 289/7, 289/8, 290/1, 290/5, 290/6, 
290/7, 291/2, 291/3, 292, 294.

5. Но ва Бо жур на 19/1, 19/2, 19/4, 19/6, 20/1, 20/2, 21, 25, 26, 27, 28, 30, 31, 32, 
34, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47/1, 47/2, 47/4, 47/6, 48, 
60/1, 60/2, 62/1, 62/2, 62/3, 63, 64/1, 64/2, 64/3, 64/4, 64/5, 64/6, 
65, 66/1, 66/2, 66/3, 67, 68, 69/1, 69/2, 70/1, 70/2, 71, 72/1, 72/2, 
73, 74, 75, 76, 77, 79/2, 80, 124, 125, 126/1, 126/4, 127, 128, 129/1, 
129/2, 129/3, 129/4, 129/5, 133/1, 133/3, 137, 138, 139/1, 139/2, 
141, 142/2, 143, 144, 145/1, 145/2, 145/3, 146/1, 146/2, 147, 148/1, 
148/2, 148/3, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157/2, 157/3, 
158, 159/3, 161, 167, 168, 173/1, 173/2, 173/3, 174/1, 174/2, 175, 
176, 177, 178/10, 178/11, 178/12, 178/13, 178/18, 178/19, 178/2, 
178/20, 178/21, 178/25, 178/26, 178/27, 178/28, 178/29, 178/3, 
178/4, 178/5, 178/6, 178/7, 178/8, 178/9, 179, 699, 700, 704.

6. Но во Се ло 25, 26/1, 26/2, 26/3, 26/4, 27, 28, 29/1, 29/2, 30/1, 30/2, 30/3, 
31/1, 31/2, 32, 33, 34, 52, 327.

7. По ја те 1, 2/1, 2/2, 2/3, 2/4, 2/8, 3/1, 3/2, 4, 5, 6, 7/1, 7/2, 7/3, 7/4, 7/5, 8/1, 
8/2, 8/3, 8/4, 8/5, 8/6, 9/1, 9/2, 9/3, 9/4, 10/1, 10/2, 10/3, 10/4, 10/5, 
10/6, 11/1, 11/2, 11/3, 12/1, 12/5, 12/6, 12/7, 12/10, 12/11, 12/13, 
12/15, 13/1, 13/3, 13/4, 13/6, 13/8, 13/9, 14/1, 14/4, 14/5, 14/6, 14/7, 
14/8, 14/10, 15/1, 15/6, 15/7, 15/10, 19/2, 19/18, 19/19, 20/1, 660/1.

8. Про ку пље – 
град

1, 2/1, 2/2, 3/1, 3/2, 3/3, 4, 5/1, 5/2, 5/3, 6/1, 6/2, 6/3, 7/1, 7/2, 
8/10, 8/11, 8/2, 8/3, 8/4, 8/5, 8/6, 8/7, 8/8, 8/9, 9/1, 9/2, 9/3, 9/4, 
9/5, 9/6, 9/7, 9/8, 10, 17, 18, 43, 44, 45, 46/1, 46/2, 46/3, 46/4, 
46/5, 47/1, 47/2, 47/3, 47/4, 47/5, 47/6, 48, 49, 50/1, 50/2, 51/1, 
51/2, 51/3, 52/1, 52/2, 53, 54/1, 54/2, 55/2, 55/3, 55/4, 55/5, 55/6, 
56/1, 56/2, 56/4, 56/5, 57/1, 57/2, 58/1, 58/10, 58/11, 58/12, 58/15, 
58/16, 58/17, 58/18, 58/19, 58/5, 59, 61/1, 61/2, 62, 63, 64, 65, 66, 
67/1, 67/2, 67/3, 68/1, 68/2, 68/3, 68/4, 69, 70/1, 70/2, 70/3, 70/4, 
71/1, 71/10, 71/11, 71/12, 71/13, 71/14, 71/15, 71/16, 71/17, 71/18, 
71/19, 71/2, 71/20, 71/21, 71/22, 71/23, 71/24, 71/25, 71/26, 71/27, 
71/28, 71/29, 71/3, 71/30, 71/31, 71/32, 71/33, 71/4, 71/5, 71/6, 
71/7, 71/8, 71/9, 72, 73/1, 73/2, 73/3, 74/1, 74/2, 74/3, 74/4, 75, 76, 
77, 78/2, 81/2, 81/3, 81/4, 82/1, 82/2, 82/3, 82/4, 82/5, 83/1, 83/2, 
83/3, 83/4, 84/1, 84/3, 84/4, 84/5, 85/1, 85/10, 85/11, 85/12, 85/13, 
85/14, 85/2, 85/3, 85/4, 85/5, 85/6, 85/7, 85/8, 85/9, 86, 87, 88/1, 
88/10, 88/11, 88/2, 88/3, 88/4, 88/5, 88/7, 88/8, 88/9, 89/1, 89/10, 
89/14, 89/15, 89/16, 89/3, 89/4, 89/5, 89/6, 89/7, 89/8, 89/9, 90, 
91, 92/1, 92/4, 92/5, 92/6, 92/7, 92/8, 92/9, 93, 94/1, 94/6, 94/7, 
94/8, 117/1, 117/2, 117/3, 117/8, 118, 119, 120/10, 120/11, 120/12, 
121/1, 121/3, 121/4, 132, 133, 134, 135/1, 135/12, 135/13, 766/3, 
767/1, 767/2, 767/3, 767/4, 767/7, 768/1, 768/2, 768/3, 768/4, 
768/5, 768/6, 768/8, 769/1, 769/2, 769/3, 769/4, 769/5, 769/6, 
769/7, 771/1, 771/10, 771/9, 773/1, 773/3, 775, 776/1, 776/6, 779, 
5684/1, 5693, 5694, 5695, 5696, 5697/1, 5708.

9. Про ку пље 2013/2, 2013/9, 2014, 2020/12, 2020/14, 2020/15, 2020/16, 
2020/17, 2020/18, 2020/21, 2021/1, 2021/2, 2021/3, 2021/4, 
2022, 2023, 2024, 2025/1, 2025/2, 2026/1, 2026/2, 2027, 2028/1, 
2028/3, 2029, 2041/3, 2043, 2044/1, 2045, 2046, 2047, 2048, 
2049, 2050, 2051, 2052, 2053, 2109/1, 2109/2, 2109/3, 2109/5, 
2110/1, 2110/2, 2110/3, 2110/4, 2175, 2176/1, 2176/2, 2176/3, 
2176/4, 2177, 2178, 2179, 2180/1, 2181, 2182/1, 2183, 2184, 
2185/1, 2185/2, 2186, 2187, 2188, 2189, 2190, 2191, 2192, 2193, 
2194, 2209/1, 2209/2, 2210, 2211/1, 2212, 2213, 2214, 2215/1, 
2215/2, 2215/3, 2215/4, 2215/5, 2215/6, 2216/1, 2216/2, 2216/3, 
2216/4, 2216/5, 2216/6, 2216/7, 2217, 2218, 2219/1, 2219/2, 
2219/3, 2220, 2221/2, 2221/3, 2221/4, 2221/5, 2222/1, 2222/2, 
2222/3, 2223/2, 2227/1, 2227/2, 2228, 2229/1, 2229/2, 2229/3, 
2229/4, 2229/5, 2230/1, 2230/2, 2230/3, 2230/4, 2230/5, 2231, 
2232, 2233, 2234, 2235/1, 2235/2, 2235/3, 2235/4, 2235/5, 
2235/6, 2235/7, 2235/8, 2235/9, 2236, 2237/1, 2237/2, 2237/3, 
2237/4, 2238/1, 2238/2, 2238/3, 2238/4, 2238/5, 2238/6, 2238/7,

2238/8, 2238/9, 2239/1, 2239/2, 2239/3, 2239/4, 2239/5, 2239/6, 
2239/7, 2239/8, 2239/9, 2240/1, 2240/2, 2555, 2558/1, 2559/1, 
2559/2, 2559/3, 2559/4, 2559/5, 2559/6, 2559/7, 2559/8, 2559/9, 
2561/1, 2561/2, 2561/3, 2561/4, 2561/5, 2562, 2563/2, 2566/10, 
2566/3, 2566/4, 2566/5, 2566/6, 2566/7, 2566/8, 2566/9, 2567, 
2568, 2569, 2570, 2571, 2572/1, 2572/2, 2572/3, 2572/4, 2573/1, 
2573/2, 2573/3, 2573/4, 2573/5, 2574, 2575, 2576, 2577, 2578, 
2597, 2598, 2599, 2600, 2604, 2605, 2634/2, 2636, 2637, 2638/1, 
2638/2, 2638/3, 2642, 2643/1, 2643/2, 2643/3, 2644, 2647, 2651, 
2652, 2653, 2654, 2655, 2656, 2657/1, 2657/2, 2657/3, 2658/1, 
2658/2, 2659, 2660, 2662, 2663, 2664, 2666, 2667/1, 2667/2, 
2668/1, 2668/2, 2668/3, 2669/1, 2669/2, 2669/3, 2669/4, 2669/5, 
2669/6, 2670, 2671, 2672, 2673, 2674, 2675/1, 2675/2, 2675/3, 
2675/4, 2675/5, 2675/6, 2676, 2677/1, 2677/2, 2681/1, 2681/10, 
2681/2, 2682/1, 2682/2, 2684/1, 2684/2, 2684/3, 2685/1, 2685/2, 
2686/1, 2686/3, 2687, 2941, 2942, 2943, 2944, 2945, 2946, 2947, 
2957, 2960, 2962, 2963, 2964/1, 2964/2, 2965, 2966, 2967, 2976, 
2977, 2978, 2979, 2980, 2981, 2982, 2988, 2989, 2990, 2993, 
2994, 2995, 2996, 3016/1, 3016/2, 3017/1, 3017/2, 3018/2, 3019/1, 
3019/2, 3019/3, 3027, 3028, 3029/3, 3030/1, 3030/2, 3031, 3032, 
3033, 3034, 3035, 3036, 3037, 3038/1, 3039/1, 3046/1, 3046/3, 
3048/6, 3049, 3050, 3051/2, 3053/1, 3054, 3055/1, 3055/2, 3056, 
3057, 3058, 3059, 3060, 3061, 3062, 3063, 3064, 3065, 3066, 
3067, 3068, 3069, 3070, 3071, 3072, 3073, 3074, 3075/2, 3076, 
3077, 3078, 3081, 3082, 3083, 3084, 3085/1, 3086, 3087, 3088, 
3089, 3090, 3091, 3092, 3093, 3094/1, 3094/2, 3094/4, 3103, 
3104, 3105, 3106, 3107, 3108, 3109, 4025/1, 4025/2, 4026, 
4027, 4028, 4029, 4030, 4031, 4176, 4244, 4245, 4246, 4247, 
4254, 4255, 4256/1, 4256/2, 4256/3, 4256/4, 4256/5, 4257, 4258, 
4259, 4260, 4261/1, 4261/2, 4262/1, 4262/2, 4262/3, 4263/1, 
4263/2, 4264, 4265/1, 4265/2, 4265/3, 4266/1, 4266/2, 4266/3, 
4266/4, 4266/5, 4266/6, 4268, 4269, 4270, 4271/1, 4272, 4274, 
4278, 4279, 4280, 4281, 4282, 4283/1, 4283/2, 4283/3, 4284, 
4285, 4286, 4287, 4288/1, 4288/2, 4289, 4290, 4291, 4294/2, 
4301, 4302/1, 4302/2, 4302/3, 4303, 4306, 4307, 4308/1, 4308/2, 
4308/3, 4308/4, 4308/5, 4308/6, 4308/7, 4309/1, 4309/2, 4310, 
4311, 4312/1, 4312/2, 4313/1, 4313/2, 4313/3, 4314, 4315, 4316, 
4317/1, 4317/2, 4317/3, 4317/4, 4317/5, 4318, 4319/1, 4319/2, 
4320, 4321, 4322, 4323/1, 4323/2, 4323/3, 4324, 4325, 4326/1, 
4326/2, 4326/3, 4326/4, 4327/1, 4327/2, 4327/3, 4327/4, 4327/5, 
4327/6, 4328/1, 4328/2, 4328/3, 4329/1, 4329/2, 4330/1, 4330/2, 
4330/3, 4330/4, 4331, 4332, 4333, 4334, 4335/2, 4335/3, 4335/4, 
4336, 4337/1, 4337/2, 4337/3, 4338/1, 4338/2, 4339/1, 4339/2, 
4339/3, 4339/4, 4339/5, 4340, 4341, 4342, 4343, 4344, 4345, 
4346/1, 4346/2, 4347/2, 4347/4, 4347/5, 4347/6, 4347/7, 4347/8, 
4347/9, 4348, 4364, 4379, 4380/1, 4380/3, 4380/4, 4380/5, 4381, 
4382/1, 4382/2, 4382/3, 4382/4, 4383/1, 4383/2, 4383/3, 4384, 
4389/1, 4389/17, 4389/20, 4389/21, 4389/22, 4389/24, 4389/25, 
4389/26, 4389/27, 4389/28, 4389/29, 4389/30, 4390/1, 4390/2, 
4390/3, 4391/1, 4391/20, 4391/22, 4391/23, 4391/25, 4391/7, 
4415, 4416, 4417, 4418/1, 4419, 4420, 4421/1, 4421/2, 4421/3, 
4421/4, 4421/5, 4422, 4432/1, 4432/2, 4433/1, 4433/2, 4434, 4435, 
4436/2, 4436/3, 4437, 4438, 4439, 4440/1, 4440/2, 4441, 4442, 
4443, 4444, 4445, 4446, 4447, 4448/1, 4448/2, 4449, 4450, 4451, 
4452, 4453/1, 4453/2, 4453/3, 4453/4, 4453/5, 4453/7, 4454/1, 
4454/3, 4455/1, 4455/10, 4455/11, 4455/12, 4455/13, 4455/14, 
4455/15, 4455/2, 4455/3, 4455/4, 4455/5, 4455/6, 4455/7, 4455/8, 
4455/9, 4456/1, 4456/2, 4456/3, 4456/4, 4458, 4460, 4461, 4462, 
4463, 4464/1, 4464/2, 4465, 4466, 4467, 4468, 4469/1, 4469/2, 
4469/3, 4469/4, 4470/1, 4470/2, 4470/3, 4521, 4522/1, 4524/1, 
4524/2, 4524/3, 4524/4, 4524/5, 4524/6, 4524/7, 4524/8, 4525, 
4526/1, 4526/2, 4527/1, 4527/2, 4530, 4531, 4532, 4533, 4534/1, 
4534/2, 4534/3, 4534/4, 4534/5, 4534/8, 4535, 4536/1, 4536/2, 
4536/3, 4536/4, 4536/5, 4537, 4538, 4539/1, 4539/11, 4539/2, 
4539/3, 4539/4, 4539/5, 4539/6, 4540/1, 4541/1, 4541/2, 4547, 
4549/3, 6382/1, 6383/2, 6384, 6388, 6389, 6390, 6391, 6392/2, 
6393, 6394/1, 6397/1, 6399/1, 6401/1, 6402/1, 6404/1, 6406, 
6407/1, 6409, 6414, 6417, 6418/3, 6419, 6435, 6440.

10. Ћу ко вац 195, 225, 236, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246/1, 246/2, 
246/3, 247/1, 247/2, 247/3, 247/4, 248, 249, 250, 251/1, 251/2, 
251/3, 252, 253/1, 253/2, 254/1, 254/2, 255, 256, 257/1, 257/2, 
258/1, 258/2, 258/3, 258/4, 259/1, 259/2, 260/1, 260/2, 260/3, 
261/1, 261/2, 261/3, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268/1, 268/2, 
269, 270/1, 270/2, 270/3, 270/4, 270/5, 271/1, 271/2, 271/3, 271/4, 
272/1, 272/2, 272/3, 272/4, 272/5, 273, 274, 275, 276, 277/1, 277/2, 
277/3, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 291, 
292, 293, 294, 297, 298, 299, 304/1, 304/2, 305, 306/1, 306/2, 
306/3, 306/4, 306/5, 306/6, 306/7, 306/8, 422/1, 423, 424, 426/1, 
426/2, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438/1, 
438/2, 439/1, 439/2, 440, 441, 442/1, 443, 444, 463, 464, 465, 466, 
467, 468, 469, 470, 471, 472, 473, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 
480, 481, 483, 484, 485, 486, 488, 489, 490, 491, 492, 493, 497, 
498, 499/1, 499/2, 504, 505, 506, 507, 508, 514, 515, 516, 517, 518, 
519, 520, 521, 522, 523/1, 523/2, 523/3, 524, 525, 526/1, 526/2, 
526/3, 527, 528, 529, 530, 531/1, 531/2, 531/3, 533, 537, 539, 540, 
541, 542, 543, 544, 545/1, 545/2, 545/3, 546/1, 546/2, 547/1, 547/2, 
548/1, 548/2, 548/3, 549, 550, 551, 552, 553, 554/1, 554/2, 555/1, 
555/2, 555/3, 555/4, 556, 557, 558, 559/1, 559/2, 560/1, 560/2, 561, 
562, 563, 564, 565/1, 565/2, 566/1, 566/2, 567/1, 567/2, 569, 570, 
571, 572, 573, 576, 577/1, 578/1, 579/10, 579/11, 579/12, 579/13, 
579/14, 579/15, 579/2, 579/3, 579/4, 579/5, 579/6, 579/7, 579/8, 
579/9, 580, 581, 582, 583, 584, 585, 594, 595, 596/1, 596/2, 596/3, 
597, 598, 599, 600, 601, 602, 603, 604, 605, 606, 607, 608/1, 608/2, 
609, 610, 611/1, 611/4, 612/1, 612/2, 612/3, 612/4, 613, 1388, 1389, 
1392, 1393, 1394, 1395.
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Де о ни ца 4 – об у хва та 154,7 ha и са др жи сле де ће ка та стар ске 

пар це ле:

Та бе ла 13.  Пар це ле де таљ не ре гу ла ци је Про стор ног пла на 
на те ри то ри ји оп шти не Про ку пље

Р. 
б.

Ка та стар ска 
оп шти на Ка та стар ска пар це ла број:

1. Бре сни чић 1742, 1743, 1744, 1745, 1746, 1747, 1748, 1749, 1750, 1751, 
1752, 1755, 1759, 1760, 1764, 1765, 1766, 1767, 1768, 1769, 
1771, 1772, 1773, 1774, 1775, 1776, 1777, 1778, 1779, 1780, 
1783, 1784, 1785/1, 1786/2, 1787, 1788, 1789, 1790/1, 1790/2, 
1791, 1792/1, 1792/2, 1793, 1794, 1819, 1820, 1821, 1822, 1823, 
1824, 1825, 1826, 1827, 1828, 1829, 1830, 1831, 1832, 1833, 
1834/1, 1834/2, 1835, 1836, 1837, 1838, 1839/1, 1839/2, 1840, 
1841, 1842, 1843, 1844/1, 1844/2, 1845, 1846, 1847/1, 1847/2, 
1847/3, 1847/4, 1848, 1849, 1850, 1851, 1852, 1853, 1854, 
1855/1, 1855/2, 1856, 1857, 1858, 1859, 1860, 1861, 1862, 1863, 
1864, 1865, 1866, 1867/1, 1867/2, 1868/1, 1868/2, 1869, 1870, 
1871, 1872, 1873, 1874, 1875, 1876, 1877, 1878, 1879, 1882/1, 
1882/2, 1885, 1886, 1945, 1948, 1949/1, 1949/2, 1950, 1951, 
1958, 1960, 1961, 1962/1, 1962/2, 1962/3, 1963, 1964, 1965, 
1966, 1967/1, 1967/2, 1967/3, 1968, 1969, 1970, 1971, 1972, 
1973, 1974, 1975, 1976, 1977, 1978/1, 1978/2, 1979, 1980, 1981, 
1982/1, 1982/2, 1983, 1984, 1985, 1986, 1988/1, 1988/2, 1988/3, 
1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994/1, 1994/2, 1996, 1997, 1998, 
1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004/1, 2004/2, 2005, 2006, 2007, 
2008, 2009, 2010, 2011/1, 2011/2, 2011/3, 2011/4, 2011/5, 2012, 
2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2078/1, 2078/2, 2079, 2080, 2081, 
2082, 2083, 2084, 2085, 2086, 2087, 2088, 2089, 2090, 2091, 
2092, 2093, 2094, 2095, 2096, 2097, 2098, 2099, 2100, 2101, 
2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, 2108, 2109/1, 2109/2, 2110, 
2111, 2112, 2113, 2114, 2115, 2116, 2117, 2118, 2119, 2120, 
2121, 2122, 2123, 2124, 2125, 2126, 2127, 2128, 2129, 2130, 
2131/1, 2131/2, 2131/3, 2132, 2133, 2134, 2135, 2136, 2137, 
2138, 2139, 2140, 2141, 2142, 2143, 2144, 2145, 2146/1, 2146/2, 
2146/3, 2146/4, 2147, 2148, 2149, 2150, 2151, 2152, 2153, 2154, 
2155, 2156, 2157, 2158, 2159, 2160, 2161, 2162, 2163, 2164, 
2165, 2166, 2167, 2168, 2169, 2170, 2171, 2172, 2173, 2174, 
2175, 2176, 2177/1, 2177/2, 2178, 2180, 2187, 2188, 2189, 
2207, 2208, 2217/1, 2217/2, 2218, 2219, 2221, 2222, 2223, 2226, 
2227, 2228/1, 2228/10, 2228/11, 2228/2, 2228/3, 2228/4, 2228/5, 
2228/6, 2228/7, 2228/8, 2228/9, 2229, 2230, 2231/1, 2231/2, 
2231/3, 2232/1, 2232/2, 2232/3, 2232/4, 2232/5, 2232/6, 2232/7, 
2233, 2234, 2235, 2236, 2237, 2238, 2239, 2240, 2241, 2242, 
2243, 2244, 2245, 2246, 2247, 2248, 2249, 2251, 2252/1, 2253, 
2254, 2255, 2259, 2282, 2283/1, 2283/2, 2284, 2285, 2286, 2287, 
2288, 2289, 2290, 2343, 2344, 2345, 2346, 2347, 2348, 2349, 
2350, 2351, 2352/1, 2352/2, 2353, 2354, 2355, 2356/1, 2356/2, 
2357, 2358, 2359/1, 2359/2, 2359/3, 2359/4, 2360, 2361, 2362, 
2363, 2364, 2365, 2366, 2367, 2368, 2369, 2370, 2372, 2373, 
2374, 2375, 2376, 2377, 2378, 2379, 2380, 2381, 2384, 2385, 
2386, 2389, 2396/3, 2397, 2398, 2400.

2. Дре но вац 115, 138, 139/1, 139/2, 139/3, 140, 141/1, 141/2, 142/1, 142/2, 
142/3, 143/1, 143/2, 143/3, 144/1, 144/2, 145, 146/1, 146/2, 
146/3, 146/4, 147/1, 147/2, 148/1, 148/2, 149, 150, 151, 152, 153, 
154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161/1, 161/2, 162/1, 162/2, 
163/1, 163/2, 164, 165/1, 165/2, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 
172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 
185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 
198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 
279, 280, 281/1, 281/2, 282, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 
304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 323, 325, 326, 327, 328, 329, 
330/1, 330/3, 331, 332/1, 332/2, 333, 334, 335, 336/1, 336/2, 
337/1, 337/2, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 
348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360/1, 
360/2, 361/1, 361/2, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 
371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 
384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393/1, 393/2, 394, 
395, 396, 397, 398/1, 398/2, 398/3, 399/1, 399/3, 400, 401, 402, 
403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414/1, 
414/2, 415, 573, 575, 583, 584, 585, 586, 587, 588, 589, 590, 591, 
592, 593, 610, 626, 627.

3. До ња То по-
ни ца

57, 81, 82, 83, 84, 88, 89, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 
141, 142, 143, 153, 154/1, 154/2, 154/3, 155/1, 155/2, 155/3, 156, 
157/1, 157/2, 157/3, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 
167, 168, 169, 170, 171, 175, 1834.

4. Гу бе тин 1/1, 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6, 1/7, 2/1, 2/2, 3/1, 3/2, 3/3, 4/1, 4/2, 
5, 6/1, 6/2, 7/1, 7/2, 7/3, 8, 9, 10, 11, 12/1, 12/2, 13, 14/1, 14/2, 
15, 16, 17, 18, 19, 134, 135, 137, 233, 234, 235, 237, 238, 240, 
241, 242, 243, 244, 245, 246, 247/1, 247/2, 247/3, 248, 249/1, 
249/2, 249/3, 250/1, 250/2, 250/3, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 
257/1, 257/2, 257/3, 258/1, 258/2, 258/3, 259/1, 259/2, 259/3, 
260, 261/1, 261/2, 261/3, 262, 263, 264, 265/1, 266, 1406, 1410, 
1411, 1414.

5. Кон џељ 77, 82, 93, 94/1, 94/2, 94/3, 94/4, 95, 96/1, 96/2, 97, 98, 99, 100, 
101/1, 101/2, 101/3, 101/4, 101/5, 102, 103, 104, 105, 106, 108, 
109/1, 109/2, 109/3, 110, 111, 112, 113, 114/1, 114/2, 116, 117, 
118, 119, 120, 122/1, 122/2, 123, 689, 690.

6. Ма ла Пла на 1554, 1555, 1557, 1559, 1561, 1562/2, 1563, 1564, 1571, 1572, 
1573, 1574, 1575, 1576, 1580, 1585, 1586, 1587/1, 1587/2, 
1587/3, 1587/4, 1588/1, 1588/2, 1589, 1590, 1591, 1592, 1594, 
1595, 1598, 1600, 1601/1, 1601/2, 1602, 1603, 1604, 1605/1, 
1605/2, 1605/7, 1606, 1607, 1608/1, 1608/2, 1608/3, 1609, 
1610/1, 1611, 1612/1, 1612/2, 1613, 1614/1, 1614/2, 1615/1, 
1615/3, 1615/4, 1616, 1617, 1618/1, 1618/2, 1619, 1620, 1621/1, 
1621/2, 1622, 1623, 1624, 1625, 1626, 1627, 1628, 1629, 1631, 
1632, 1633, 1634, 1635/1, 1635/2, 1636, 1637, 1638, 1639, 
1640/1, 1640/2, 1640/3, 1640/4, 1643, 1644, 1646, 1647/1, 
1647/2, 1648, 1649, 1650, 1651, 1652, 1653, 1656.

7. По то чић 1244, 1252, 1253, 1254/1, 1254/2, 1255, 1256, 1257, 1258, 1261, 
1262, 1263, 1264, 1265, 1266, 1267, 1268/1, 1268/2, 1268/3, 
1269, 1270, 1271, 1272/1, 1272/2, 1272/3, 1272/4, 1272/5, 
1272/6, 1272/7, 1272/8, 1273, 1274, 1275, 1276, 1277, 1278, 
1279, 1280, 1281, 1282, 1283, 1284, 1285, 1286, 1287, 1288, 
1289, 1290/1, 1290/2, 1291, 1292, 1293, 1294, 1295, 1296, 1297, 
1298, 1299, 1300, 1301, 1302, 1303, 1304, 1305, 1306, 1307, 
1308/1, 1308/10, 1308/11, 1308/12, 1308/13, 1308/14, 1308/15, 
1308/16, 1308/2, 1308/3, 1308/4, 1308/5, 1308/7, 1308/8, 1308/9, 
1309, 1310, 1311, 1312, 1313, 1314/1, 1314/2, 1315, 1316/1, 
1316/2, 1316/3, 1317, 1318, 1319, 1320, 1322, 1323, 1324, 1325, 
1326, 1327, 1328, 1329, 1330, 1331, 1332, 1333, 1334, 1335, 
1336, 1337, 1338, 1339, 1340, 1341, 1342, 1343, 1344, 1345, 
1346, 1347, 1348, 1349, 1350, 1351, 1352, 1353, 1354, 1355, 
1356, 1357, 1358, 1359, 1360, 1361, 1362, 1363, 1364, 1365, 
1366, 1367, 1368, 1443/2, 1965, 1966, 1967, 1968, 1969, 1978/2, 
1978/3, 1978/4, 1978/5, 1978/6, 1979, 1985/1, 1985/2, 1986, 
1987, 1994/2, 2001, 2003, 2004, 2005/1, 2005/2, 2006/1, 2006/2, 
2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 
2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022/1, 2022/2, 2022/3, 2023/1, 
2023/2, 2023/3, 2024, 2025/1, 2025/2, 2025/3, 2026, 2027, 2028, 
2029, 2030, 2031, 2032, 2033, 2034, 2035, 2039, 2040, 2041, 
2042, 2044/1, 2044/2, 2045/1, 2045/2, 2046, 2047, 2048, 2049, 
2050, 2051, 2052, 2053, 2054, 2131, 2135, 2136, 2138, 2139, 
2140, 2142, 2143, 2144, 2145, 2146, 2150, 2151, 2152, 2153, 
2154, 2155/1, 2155/2, 2156, 2157, 2158, 2159, 2160, 2161, 2162, 
2163, 2164, 2165, 2166, 2167, 2168, 2169, 2170, 2171, 2172, 
2173, 2174, 2175, 2176, 2177, 2178/1, 2178/2, 2179/1, 2179/2, 
2179/3, 2180/1, 2180/10, 2180/11, 2180/12, 2180/13, 2180/2, 
2180/5, 2180/6, 2180/7, 2180/8, 2180/9, 2181/4, 2181/6, 2181/7, 
2182, 2183, 2186, 2187, 2188, 2189, 2190, 2195, 2196, 2197, 
2199, 2202, 2207/1, 2214, 2225, 2226.

8. Пре ка дин 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15/1, 15/2, 16, 17, 18, 19, 
20, 21, 22, 2248/1, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 
35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47.

Де о ни ца 5 – об у хва та 162,0 ha и са др жи сле де ће ка та стар ске 
пар це ле:

Та бе ла 14.  Пар це ле де таљ не ре гу ла ци је Про стор ног пла на 
на те ри то ри ји оп шти не Про ку пље

Р. 
б.

Ка та стар ска 
оп шти на Ка та стар ска пар це ла број:

1. Ба це 1028, 1029, 1032, 1033, 1034, 1035, 1036, 1038, 1039, 1040, 
2186.

2. Бре сни чић 2368, 2370, 2371, 2372, 2373, 2374, 2376, 2377, 2378, 2379.
3. До ња Ко њу ша 109, 110, 112, 118, 119, 120, 121, 122, 134/1, 134/2, 135, 136, 

137, 138/3, 138/4, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 
157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 166, 167, 1704, 1705, 
1706/1, 1706/2, 1706/3, 1706/4, 1706/5, 1707, 1709, 185, 187, 
380, 381/1, 382, 383, 384/1, 384/2, 384/3, 384/4, 384/5, 385/1, 
385/2, 386, 387, 389, 390, 391/1, 391/2, 391/3, 391/4, 400/3, 
400/5, 400/6, 406, 418, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 
442, 443/1, 443/2, 444, 445, 446, 447/1, 447/2, 447/3, 448, 449, 
450, 451/1, 451/2, 454, 455, 456, 457, 458/1, 459, 460, 778, 780, 
781, 782/1, 782/2, 783/1, 784/1, 785, 788/1, 788/2, 789, 790/1, 
790/2, 791/1, 791/2, 792, 795, 796, 801, 802, 806, 821, 823, 
827/2, 828/1, 828/2, 829, 830, 831, 835, 837, 838/1, 838/2, 839/1, 
839/2, 853, 854, 855, 856, 857, 858, 859, 860, 861, 862, 863, 864, 
865, 866, 867, 868, 869, 870, 871, 872/1, 872/2, 873, 874, 875, 
876, 877, 878, 879, 880, 881, 882.

4. Кон џељ 118, 119, 120, 121, 122/1, 122/2, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 
130/1, 130/2, 131, 132, 133, 134, 135/1, 135/2, 135/3, 136/1, 
136/2, 136/3, 137/1, 137/2, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 
145/1, 145/2, 145/3, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 
155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 165, 170, 188, 189, 190, 
191, 192, 193, 194, 195, 196/1, 196/2, 197/1, 197/2, 198, 199, 
200, 201, 210, 211, 212/1, 212/2, 215, 216, 219/1, 220, 221/1, 
221/10, 221/11, 221/12, 221/2, 221/3, 221/4, 221/5, 221/6, 221/7, 
221/8, 221/9, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228/1, 228/2, 229/1, 
229/2, 230, 231, 232, 244, 248/1, 248/2, 250, 251, 252, 253, 256, 
257, 258, 259, 459, 460, 461, 465/1, 465/2, 468, 469, 470, 471, 
472, 473, 474, 475, 476, 479, 480, 481, 482, 483, 484, 485/1, 
485/2, 486, 487, 488, 489, 493, 494, 497/1, 497/2, 497/3, 497/4, 
498, 499, 500, 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 509, 510,
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511, 515, 516, 520, 521, 522, 523, 524, 525, 526, 527, 528, 530, 
531, 532, 533, 535, 536, 537, 540, 541, 542, 543/1, 543/2, 544, 
545, 546/1, 552, 554, 555, 556, 557, 558, 559, 560, 561/1, 561/2, 
561/3, 636/1, 636/2, 637, 638, 640, 641, 642, 645, 646, 647, 648, 
649, 650, 651, 652, 654, 655, 656, 659/1, 659/2, 660, 661, 662, 
663, 664, 665, 666, 667, 668, 669, 670, 671, 672, 673, 674, 675, 
676, 677, 678/1, 678/2, 679, 680, 681, 682, 683, 684/1, 684/2, 
685, 686, 687, 688, 689, 692.

5. Ту ла ре 564, 565, 566, 567, 586, 587, 593, 594, 598, 2161, 2162/1, 
2162/2, 2163/1, 2163/2, 2163/3, 2164, 2165/1, 2165/2, 2166, 
2197, 2198, 2199, 2200, 2201, 2202, 2203, 2204, 2205/1, 2205/2, 
2206, 2207/1, 2207/2, 2208/1, 2208/2, 2209, 2210, 2211, 2212, 
2213, 2214, 2215, 2216, 2217, 2218, 2219, 2220, 2233/1, 2233/2, 
2234/1, 2234/2, 2234/3, 2235/1, 2235/2, 2236, 2237, 2238, 
2239/1, 2239/2, 2240/1, 2240/2, 2241, 2242/1, 2242/2, 2243, 
2244, 2245, 2246, 2247, 2248, 2249, 2250, 2254, 2255, 2256, 
2257, 2259/1, 2259/2, 2259/3, 2260/1, 2260/2, 2261, 2262, 2263, 
2264/1, 2264/2, 2264/3, 2265, 2266, 2267, 2268, 2269, 2270/1, 
2270/2, 2271, 2272, 2273, 2274, 2275, 2276, 2277, 2278, 2279, 
2280, 2281, 2286, 2287, 2288, 2289, 2290/1, 2290/2, 2290/3, 
2291, 2294, 2295, 2296/1, 2296/2, 2296/3, 2319, 2324, 2325, 
2326, 2327, 2328, 2329, 2330/1, 2330/2, 2331, 2332, 2333, 2334, 
2335, 2336, 2337, 2338/1, 2338/2, 2339, 2340, 2341, 2342, 2343, 
2344, 2345, 2346, 2347, 2348, 2350, 2351, 2352, 2353, 2354, 
2355, 2357, 2358, 2359, 2360, 2361, 2363, 2364, 2365, 2366, 
2367, 2368/1, 2368/2, 2369, 2370/1, 2370/2, 2371/2, 2371/3, 
2371/4, 2371/5, 2371/6, 2372/1, 2373, 2374/1, 2374/2, 2375, 
2376, 2377, 2378, 2379, 2380, 2381, 2382, 2383, 2384, 2385, 
2386, 2387/1, 2387/2, 2387/3, 2387/4, 2388/1, 2388/2, 2389/1, 
2389/2, 2390/1, 2390/2, 2391, 2392, 2393, 2394, 2395, 2396, 
2397, 2398, 2399/1, 2399/2, 2400, 2401, 2402/1, 2402/2, 2403, 
2404, 2405, 2406, 2407, 2408, 2409, 2425.

6. Ви ча 9, 8, 10, 11, 12, 13/1, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 
28, 29, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 40, 41, 42/1, 42/2, 43, 44, 45, 
46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 
63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 
80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88/1, 88/2, 89, 100, 1003, 101, 
102, 103, 104/1, 104/2, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112/1, 
112/2, 112/3, 113, 114, 121, 122, 123, 124, 127, 128, 129, 130, 
532/1, 532/2, 532/3, 533/1, 533/2, 533/3, 534/1, 534/2, 535, 536, 
537/1, 537/2, 538, 539, 540, 541, 542, 543, 971, 972, 973, 974, 
975, 976, 977, 978, 979, 983, 984, 985, 986, 988, 99/1, 99/2, 
990, 991, 992, 993, 994, 996/1, 996/2, 997/1, 997/2, 997/3, 1003, 
1277/1, 1277/3, 1280, 1281, 1284.

Та бе ла 15.  Пар це ле де таљ не ре гу ла ци је Про стор ног пла на 
на те ри то ри ји оп шти не Кур шу мли ја

Р. 
б.

Ка та стар ска 
оп шти на Ка та стар ска пар це ла број:

1. До ње То ча не

28/2, 30, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38/1, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45/1, 
45/2, 45/3, 45/4, 45/5, 45/6, 46, 47, 48, 50, 51/1, 51/2, 51/3, 52, 
53, 54, 55, 199, 200, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 
215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 2923, 2924, 2948.

4.2.2. Спи сак ко ор ди на та пре лом них та ча ка и ка та стар ских 
пар це ла јав не на ме не (за пот пу ну екс про при ја ци ју, у по ја су 

ауто-пу та)

Ре гу ла ци о на ли ни ја од ре ђе на је ко ор ди на та ма4 пре лом них 
та ча ка (ред ни број тач ке, Х ко ор ди на та, Y ко ор ди на та) и пред ста-
вље на је на Те мат ској кар ти број 1 „Де таљ на ре гу ла ци ја са еле-
мен ти ма спро во ђе ња” ли сто ви 1–10, по де о ни ца ма 1–5:

Де о ни ца 1
1. 7565392, 4793590, 2. 7565409, 4793597, 3. 7565471, 

4793628, 4. 7565496, 4793605, 5. 7565497, 4793592, 6. 7565517, 
4793571, 7. 7565530, 4793552, 8. 7565561, 4793513, 9. 7565576, 
4793492, 10. 7565581, 4793477, 11. 7565588, 4793467, 12. 7565598, 
4793444, 13. 7565598, 4793431, 14. 7565615, 4793414, 15. 7565624, 
4793401, 16. 7565630, 4793388, 17. 7565633, 4793362, 18. 7565638, 
4793348, 19. 7565641, 4793337, 20. 7565647, 4793322, 21. 7565650, 
4793306, 22. 7565657, 4793293, 23. 7565667, 4793267, 24. 7565667, 
4793253, 25. 7565668, 4793240, 26. 7565665, 4793223, 27. 7565674, 
4793211, 28. 7565676, 4793205, 29. 7565676, 4793176, 30. 7565676, 
4793147, 31. 7565678, 4793134, 32. 7565686, 4793126, 33. 7565687, 
4793120, 34. 7565684, 4793079, 35. 7565673, 4793045, 36. 7565689, 
4793005, 37. 7565705, 4792995, 38. 7565706, 4792980, 39. 7565700, 
4792976, 40. 7565705, 4792953, 41. 7565707, 4792935, 42. 7565696, 
4792931, 43. 7565700, 4792867, 44. 7565702, 4792849, 45. 7565723, 
4792855, 46. 7565741, 4792862, 47. 7565753, 4792870, 48. 7565765, 
4792876, 49. 7565767, 4792873, 50. 7565756, 4792866, 51. 7565743, 
–––––––––––––––
4 Координате су приказане у Гаус-Кригеровој пројекцији.

4792859, 52. 7565725, 4792851, 53. 7565738, 4792818, 54. 7565752, 
4792784, 55. 7565767, 4792747, 56. 7565784, 4792710, 57. 7565798, 
4792685, 58. 7565779, 4792676, 59. 7565766, 4792668, 60. 7565749, 
4792657, 61. 7565694, 4792629, 62. 7565680, 4792663, 63. 7565666, 
4792697, 64. 7565648, 4792745, 65. 7565631, 4792789, 66. 7565619, 
4792816, 67. 7565590, 4792884, 68. 7565561, 4792953, 69. 7565556, 
4792966, 70. 7565551, 4792964, 71. 7565544, 4792981, 72. 7565527, 
4792996, 73. 7565512, 4793006, 74. 7565493, 4793014, 75. 7565474, 
4793019, 76. 7565459, 4793020, 77. 7565431, 4793022, 78. 7565403, 
4793030, 79. 7565377, 4793042, 80. 7565353, 4793065, 81. 7565299, 
4793053, 82. 7565574, 4792995, 83. 7564968, 4792970, 84. 7564928, 
4792962, 85. 7564778, 4792937, 86. 7564677, 4792926, 87. 7564627, 
4792921, 88. 7564576, 4792908, 89. 7564556, 4792906, 90. 7564525, 
4792901, 91. 7564499, 4792901, 92. 7564471, 4792904, 93. 7564420, 
4792917, 94. 7564371, 4792931, 95. 7564321, 4792939, 96. 7564262, 
4792949, 97. 7564231, 4792954, 98. 7564142, 4792967, 99. 7564121, 
4792968, 100. 7564090, 4792978, 101. 7564042, 4792993, 102. 
7563993, 4793009, 103. 7563898, 4793047, 104. 7563887, 4793053, 
105. 7563866, 4793021, 106. 7563848, 4793001, 107. 7563811, 
4792964, 108. 7563765, 4792926, 109. 7563732, 4792906, 110. 
7563723, 4792915, 111. 7563738, 4792942, 112. 7563779, 4792986, 
113. 7563802, 4793013, 114. 7563822, 4793042, 115. 7563839, 
4793073, 116. 7563763, 4793106, 117. 7563732, 4793115, 118. 
7563692, 4793122, 119. 7563640, 4793132, 120. 7563602, 4793147, 
121. 7563565, 4793164, 122. 7563319, 4793278, 123. 7563239, 
4793343, 124. 7563132, 4793395, 125. 7563114, 4793403, 126. 
7563051, 4793432, 127. 7562886, 4793506, 128. 7562850, 4793523, 
129. 7562778, 4793557, 130. 7562724, 4793580, 131. 7562703, 
4793586, 132. 7562547, 4793557, 133. 7562321, 4793663, 134. 
7562231, 4793800, 135. 7562178, 4793835, 136. 7562162, 4793844, 
137. 7562151, 4793845, 138. 7562142, 4793851, 139. 7562132, 
4793854, 140. 7562114, 4793865, 141. 7562071, 4793887, 142. 
7562194, 4793823, 143. 7561908, 4793964, 144. 7561827, 4794002, 
145. 7561791, 4794019, 146. 7561718, 4794051, 147. 7561636, 
4794084, 148. 7561608, 4794095, 149. 7561543, 4794119, 150. 
7561496, 4794136, 151. 7561440, 4794155, 152. 7561364, 4794178, 
153. 7561240, 4794214, 154. 7561221, 4794219, 155. 7561135, 
4794243, 156. 7561038, 4794263, 157. 7561038, 4794263, 158. 
7560981, 4794264, 159. 7560836, 4794338, 160. 7560862, 4794316, 
161. 7560778, 4794296, 162. 7560748, 4794298, 163. 7560717, 
4794296, 164. 7560698, 4794290, 165. 7560678, 4794276, 166. 
7560639, 4794240, 167. 7560606, 4794225, 168. 7560578, 4794217, 
169. 7560522, 4794220, 170. 7560469, 4794242, 171. 7560454, 
4794250, 172. 7560426, 4794257, 173. 7560401, 4794255, 174. 
7560368, 4794245, 175. 7560303, 4794240, 176. 7560281, 4794237, 
177. 7560230, 4794227, 178. 7560197, 4794221, 179. 7560164, 
4794219, 180. 7560128, 4794206, 181. 7560108, 4794194, 182. 
7560098, 4794162, 183. 7560101, 4794153, 184. 7560106, 4794133, 
185. 7560108, 4794113, 186. 7560108, 4794086, 187. 7560074, 
4794085, 188. 7560073, 4794104, 189. 7560070, 4794128, 190. 
7560066, 4794143, 191. 7560062, 4794153, 192. 7560050, 4794165, 
193. 7560041, 4794168, 194. 7560024, 4794166, 195. 7560013, 
4794160, 196. 7559979, 4794139, 197. 7559961, 4794165, 198. 
7560000, 4794191, 199. 7560013, 4794219, 200. 7560008, 4794239, 
201. 7560002, 4794268, 202. 7559999, 4794286, 203. 7560000, 
4794306, 204. 7560003, 4794323, 205. 7560007, 4794339, 206. 
7560012, 4794353, 207. 7560017, 4794363, 208. 7560026, 4794378, 
209. 7560039, 4794394, 210. 7560056, 4794409, 211. 7560065, 
4794416, 212. 7560071, 4794420, 213. 7560087, 4794429, 214. 
7560108, 4794437, 215. 7560122, 4794441, 216. 7560153, 4794443, 
217. 7560199, 4794442, 218. 7560229, 4794442, 219. 7560283, 
4794441, 220. 7560303, 4794441, 221. 7560334, 4794441, 222. 
7560356, 4794442, 223. 7560387, 4794442, 224. 7560406, 4794444, 
225. 7560442, 4794451, 226. 7560455, 4794454, 227. 7560477, 
4794462, 228. 7560506, 4794476, 228.1. 7560520, 4794484; 228.2. 
7560524, 4794477; 229. 7560546, 4794488; 230. 7560552, 4794476, 
231. 7560593, 4794495, 232. 7560601, 4794496, 233. 7560606, 
4794493, 234. 7560609, 4794488, 235. 7560628, 4794425, 236. 
7560640, 4794402, 237. 7560632, 4794419, 238. 7560645, 4794388, 
239. 7560651, 4794387, 240. 7560665, 4794386, 241. 7560722, 
4794379, 242. 7560802, 4794367, 243. 7560874, 4794342, 244. 
7560891, 4794351, 245. 7561040, 4794324, 246. 7561159, 4794300, 
247. 7561208, 4794289, 248. 7561296, 4794266, 249. 7561364, 
4794248, 250. 7561393, 4794240, 251. 7561470, 4794213, 252. 
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7561498, 4794203, 253. 7561546, 4794186, 254. 7561593, 4794169, 
255. 7561641, 4794152, 256. 7561687, 4794133, 257. 7561753, 
4794106, 258. 7561771, 4794098, 259. 7561808, 4794082, 260. 
7561908, 4794035, 261. 7561945, 4793948, 262. 7561953, 4794014, 
263. 7562009, 4793991, 264. 7562028, 4793983, 265. 7562036, 
4793977, 266. 7562099, 4793949, 267. 7562127, 4793937, 268. 
7562145, 4793931, 269. 7562164, 4793926, 270. 7562174, 4793923, 
271. 7562194, 4793917, 272. 7562222, 4793906, 273. 7562232, 
4793902, 274. 7562250, 4793892, 275. 7562265, 4793882, 276. 
7562433, 4793905, 277. 7562660, 4793799, 278. 7562731, 4793664, 
279. 7562748, 4793656, 280. 7562756, 4793651, 281. 7562782, 
4793636, 282. 7562817, 4793618, 283. 7562854, 4793604, 284. 
7562909, 4793580, 285. 7562965, 4793555, 286. 7563000, 4793536, 
287. 7563027, 4793523, 288. 7563071, 4793500, 289. 7563107, 
4793483, 290. 7563133, 4793472, 291. 7563144, 4793471, 292. 
7563154, 4793464, 293. 7563180, 4793450, 294. 7563252, 4793418, 
295. 7563270, 4793412, 296. 7563383, 4793392, 297. 7563638, 
4793274, 298. 7563694, 4793245, 299. 7563733, 4793208, 300. 
7563756, 4793188, 301. 7563788, 4793166, 302. 7563823, 4793148, 
303. 7563869, 4793125, 304. 7563896, 4793163, 305. 7563922, 
4793191, 306. 7563969, 4793229, 307. 7564015, 4793263, 308. 
7564064, 4793293, 309. 7564072, 4793284, 310. 7564034, 4793240, 
311. 7563987, 4793193, 312. 7563962, 4793167, 313. 7563937, 
4793131, 314. 7563921, 4793103, 315. 7563930, 4793099, 316. 
7564013, 4793070, 317. 7564070, 4793057, 318. 7564091, 4793055, 
319. 7564119, 4793043, 320. 7564137, 4793036, 321. 7564213, 
4793021, 322. 7564262, 4793013, 323. 7564311, 4793004, 324. 
7564378, 4792994, 325. 7564417, 4792996, 326. 7564446, 4792999, 
327. 7564486, 4793004, 328. 7564503, 4793005, 329. 7564528, 
4793001, 330. 7564557, 4792996, 331. 7564624, 4792987, 332. 
7564662, 4792992, 333. 7564760, 4793002, 334. 7564895, 4793022, 
335. 7564944, 4793033, 336. 7565052, 4793059, 337. 7565180, 
4793095, 338. 7565128, 4793080, 339. 7565228, 4793123, 340. 
7565275, 4793156, 341. 7565296, 4793169, 342. 7565315, 4793179, 
343. 7565336, 4793187, 344. 7565348, 4793210, 345. 7565370, 
4793229, 346. 7565401, 4793251, 347. 7565417, 4793264, 348. 
7565433, 4793286, 349. 7565435, 4793314, 350. 7565427, 4793349, 
351. 7565421, 4793368, 352. 7565414, 4793393, 353. 7565426, 
4793422, 354. 7565417, 4793458, 355. 7565412, 4793483, 356. 
7565398, 4793558.

Де о ни ца 2
1. 7560031, 4794384, 2. 7560026, 4794378, 3. 7560017, 4794363, 

4. 7560012, 4794353, 5. 7560008, 4794343, 6. 7559999, 4794343, 7. 
7559966, 4794344, 8. 7559949, 4794344, 9. 7559918, 4794326, 10. 
7559848, 4794332, 11. 7559799, 4794337, 12. 7559649, 4794336, 13. 
7559549, 4794337, 14. 7559499, 4794340, 15. 7559399, 4794338, 16. 
7559299, 4794338, 17. 7559200, 4794334, 18. 7559151, 4794331, 19. 
7559052, 4794324, 20. 7559004, 4794318, 21. 7558955, 4794310, 22. 
7558908, 4794296, 23. 7558860, 4794285, 24. 7558765, 4794260, 25. 
7558672, 4794230, 26. 7558626, 4794212, 27. 7558537, 4794170, 28. 
7558458, 4794126; 29. 7558462, 4794118; 30. 7558470, 4794110; 31. 
7558464, 4794099; 31.1. 7558457, 4794083; 32. 7558454, 4794072; 
33. 7558439, 4794070; 34. 7558442, 4794054; 35. 7558413, 4794053, 
36. 7558371, 4794057, 37. 7558354, 4794064, 38. 7558350, 4794061, 
39. 7558287, 4794015, 40. 7558241, 4793976, 41. 7558180, 4793913, 
42. 7558143, 4793880, 43. 7558071, 4793812, 44. 7558034, 4793779, 
45. 7558034, 4793766, 46. 7558059, 4793755, 47. 7558107, 4793718, 
47.1. 7558095, 4793708; 48. 7558088, 4793713; 48.1. 7558083, 
4793702; 49. 7558051, 4793722, 50. 7557998, 4793713, 51. 7557977, 
4793692, 52. 7557940, 4793686, 53. 7557853, 4793606, 54. 7557803, 
4793558, 55. 7557792, 4793479, 56. 7557766, 4793475, 57. 7557747, 
4793464, 58. 7557716, 4793429, 59. 7557671, 4793417, 60. 7557631, 
4793394, 61. 7557565, 4793353, 62. 7557457, 4793286, 63. 7557367, 
4793237, 64. 7557319, 4793207, 65. 7557180, 4793155, 66. 7557132, 
4793137, 67. 7557082, 4793125, 68. 7557034, 4793108, 69. 7556984, 
4793097, 70. 7556937, 4793075, 71. 7556886, 4793069, 72. 7556865, 
4793058, 73. 7556731, 4793034, 74. 7556663, 4793006, 75. 7556606, 
4793001, 76. 7556498, 4792999, 77. 7556463, 4792981, 78. 7556431, 
4792988, 79. 7556358, 4792992, 80. 7556243, 4792977, 81. 7556211, 
4792983, 82. 7556154, 4792996, 83. 7556081, 4793002, 84. 7555982, 
4793018, 85. 7555934, 4793011, 86. 7555846, 4793024, 87. 7555782, 
4793021, 88. 7555732, 4793021, 89. 7555694, 4793015, 90. 7555695, 
4793004, 91. 7555705, 4792975, 92. 7555728, 4792919, 93. 7555710, 

4792913, 94. 7555702, 4792924, 95. 7555677, 4792971, 96. 7555655, 
4793027, 97. 7555633, 4793028, 98. 7555583, 4793034, 99. 7555484, 
4793026, 100. 7555435, 4793019, 101. 7555386, 4793008, 102. 
7555336, 4793010, 103. 7555291, 4792975, 104. 7555229, 4792968, 
105. 7555190, 4792990, 106. 7555141, 4792991, 107. 7555043, 
4792978, 108. 7554946, 4792961, 109. 7554850, 4792938, 110. 
7554802, 4792926, 111. 7554755, 4792912, 112. 7554713, 4792883, 
113. 7554656, 4792826, 114. 7554607, 4792797, 115. 7554489, 
4792782, 116. 7554448, 4792755, 117. 7554399, 4792746, 118. 
7554355, 4792727, 119. 7554270, 4792675, 120. 7554184, 4792621, 
121. 7554163, 4792603, 122. 7554069, 4792535, 123. 7553991, 
4792476, 124. 7553932, 4792432, 125. 7553833, 4792356, 126. 
7553757, 4792292, 127. 7553682, 4792227, 128. 7553649, 4792194, 
129. 7553644, 4792123, 130. 7553658, 4792038, 131. 7553516, 
4791897, 132. 7553408, 4791907, 133. 7553367, 4791906, 134. 
7553329, 4791873, 135. 7553297, 4791834, 136. 7553248, 4791788, 
137. 7553227, 4791763, 138. 7553190, 4791729, 139. 7553144, 
4791690, 140. 7553118, 4791659, 141. 7553070, 4791608, 142. 
7553015, 4791574, 143. 7552968, 4791527, 144. 7552897, 4791457, 
145. 7552826, 4791386, 146. 7552799, 4791360, 147. 7552806, 
4791344, 148. 7552827, 4791330, 149. 7552825, 4791326, 150. 
7552797, 4791324, 151. 7552766, 4791277, 152. 7552715, 4791235, 
153. 7552692, 4791192, 154. 7552671, 4791132, 155. 7552584, 
4791227, 156. 7552713, 4791364, 157. 7552731, 4791402, 158. 
7552737, 4791408, 159. 7552769, 4791388, 160. 7552797, 4791415, 
161. 7552868, 4791486, 162. 7552939, 4791556, 163. 7552987, 
4791603, 164. 7553020, 4791659, 165. 7553102, 4791732, 166. 
7553144, 4791775, 167. 7553200, 4791836, 168. 7553284, 4791918, 
169. 7553318, 4791955, 170. 7553320, 4792035, 171. 7553314, 
4792101, 172. 7553456, 4792242, 173. 7553548, 4792230, 174. 
7553640, 4792269, 175. 7553676, 4792305, 176. 7553746, 4792377, 
177. 7553781, 4792413, 178. 7553817, 4792449, 179. 7553870, 
4792504, 180. 7553927, 4792555, 181. 7554006, 4792619, 182. 
7554048, 4792648, 183. 7554108, 4792685, 184. 7554132, 4792699, 
185. 7554184, 4792719, 186. 7554273, 4792768, 187. 7554362, 
4792817, 188. 7554401, 4792860, 189. 7554435, 4792881, 190. 
7554446, 4792881, 191. 7554472, 4792820, 192. 7554551, 4792931, 
193. 7554583, 4792944, 194. 7554674, 4792963, 195. 7554735, 
4792975, 196. 7554781, 4792997, 197. 7554831, 4793009, 198. 
7554929, 4793035, 199. 7555028, 4793056, 200. 7555128, 4793074, 
201. 7555178, 4793084, 202. 7555216, 4793087, 203. 7555280, 
4793091, 204. 7555331, 4793095, 205. 7555380, 4793120, 206. 
7555432, 4793099, 207. 7555482, 4793098, 208. 7555583, 4793093, 
209. 7555633, 4793086, 210. 7555649, 4793086, 211. 7555634, 
4793167, 212. 7555652, 4793173, 213. 7555674, 4793087, 214. 
7555696, 4793101, 215. 7555734, 4793091, 216. 7555784, 4793087, 
217. 7555849, 4793095, 218. 7555884, 4793083, 219. 7555937, 
4793081, 220. 7555984, 4793085, 221. 7556084, 4793081, 222. 
7556212, 4793083, 223. 7556244, 4793082, 224. 7556283, 4793088, 
225. 7556344, 4793081, 226. 7556382, 4793082, 227. 7556438, 
4793105, 228. 7556481, 4793105, 229. 7556495, 4793098, 230. 
7556594, 4793117, 231. 7556628, 4793122, 232. 7556653, 4793124, 
233. 7556686, 4793123, 234. 7556727, 4793128, 235. 7556771, 
4793132, 236. 7556845, 4793143, 237. 7556868, 4793143, 238. 
7556918, 4793145, 239. 7556967, 4793156, 240. 7557008, 4793188, 
241. 7557054, 4793205, 242. 7557101, 4793217, 243. 7557145, 
4793239, 244. 7557221, 4793277, 245. 7557316, 4793334, 246. 
7557354, 4793363, 247. 7557375, 4793394, 248. 7557387, 4793444, 
249. 7557405, 4793478, 250. 7557444, 4793472, 251. 7557478, 
4793461, 252. 7557525, 4793489, 253. 7557564, 4793515, 254. 
7557598, 4793514, 255. 7557625, 4793523, 256. 7557647, 4793538, 
257. 7557688, 4793566, 258. 7557749, 4793618, 259. 7557837, 
4793695, 260. 7557883, 4793745, 261. 7557922, 4793785, 262. 
7557934, 4793796, 263. 7558012, 4793875, 264. 7558085, 4793944, 
265. 7558124, 4793977, 266. 7558166, 4794006, 267. 7558198, 
4794029, 268. 7558316, 4794112, 269. 7558376, 4794151, 270. 
7558419, 4794178, 271. 7558510, 4794226, 272. 7558603, 4794268, 
273. 7558698, 4794305, 274. 7558746, 4794320, 275. 7558844, 
4794349, 276. 7558944, 4794371, 277. 7559045, 4794388, 278. 
7559146, 4794396, 279. 7559197, 4794398, 280. 7559298, 4794399, 
281. 7559399, 4794398, 282. 7559499, 4794398, 283. 7559549, 
4794395, 284. 7559649, 4794395, 285. 7559749, 4794392, 286. 
7559799, 4794393, 287. 7559849, 4794394, 288. 7559919, 4794401, 
289. 7559949, 4794384, 290. 7559999, 4794384.
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1. 7552584, 4791227, 2. 7552671, 4791132, 3. 7552661, 
4791102, 4. 7552675, 4791073, 5. 7552665, 4791070, 6. 7552604, 
4791147, 7. 7552552, 4791094, 8. 7552523, 4791052, 9. 7552454, 
4790980, 10. 7552382, 4790911, 11. 7552247, 4790762, 12. 7552177, 
4790691, 13. 7552139, 4790658, 14. 7552103, 4790624, 15. 7552075, 
4790581, 16. 7552053, 4790558, 17. 7552022, 4790496, 18. 7551991, 
4790391, 19. 7551950, 4790354, 20. 7551586, 4789999, 21. 7551552, 
4789916, 22. 7551379, 4789853, 23. 7551319, 4789850, 24. 7551239, 
4789786, 25. 7551200, 4789751, 26. 7551172, 4789758, 27. 7551085, 
4789705, 28. 7551008, 4789667, 29. 7550969, 4789627, 30. 7550940, 
4789626, 31. 7550865, 4789610, 32. 7550843, 4789603, 33. 7550765, 
4789577, 34. 7550713, 4789569, 35. 7550660, 4789565, 36. 7550607, 
4789566, 37. 7550572, 4789561, 38. 7550540, 4789540, 39. 7550533, 
4789482, 40. 7550552, 4789433, 41. 7550604, 4789426, 42. 7550669, 
4789397, 43. 7550752, 4789341, 44. 7550801, 4789265, 45. 7550867, 
4789151, 46. 7550896, 4789123, 47. 7550854, 4789104, 48. 7550826, 
4789176, 49. 7550772, 4789256, 50. 7550667, 4789275, 51. 7550514, 
4789359, 52. 7550445, 4789518, 53. 7550366, 4789631, 54. 7550353, 
4789637, 55. 7550322, 4789654, 56. 7550316, 4789655, 57. 7550311, 
4789657, 58. 7550174, 4789734, 59. 7550115, 4789765, 60. 7550041, 
4789801, 61. 7549996, 4789818, 62. 7549909, 4789854, 63. 7549863, 
4789864, 64. 7549816, 4789864, 65. 7549746, 4789846, 66. 7549697, 
4789832, 67. 7549680, 4789830, 68. 7549625, 4789849, 69. 7549577, 
4789838, 70. 7549544, 4789832, 71. 7549536, 4789791, 72. 7549471, 
4789749, 73. 7549404, 4789683, 74. 7549383, 4789692, 75. 7549434, 
4789811, 76. 7549380, 4789802, 77. 7549309, 4789777, 78. 7549292, 
4789733, 79. 7549327, 4789687, 80. 7549310, 4789678, 81. 7549341, 
4789609, 82. 7549290, 4789574, 83. 7549258, 4789610, 84. 7549225, 
4789637, 85. 7549178, 4789656, 86. 7549122, 4789741, 87. 7549082, 
4789756, 88. 7549018, 4789751, 89. 7549007, 4789733, 90. 7548981, 
4789739, 91. 7548929, 4789736, 92. 7548878, 4789727, 93. 7548810, 
4789682, 94. 7548791, 4789685, 95. 7548776, 4789730, 96. 7548726, 
4789733, 97. 7548677, 4789739, 98. 7548594, 4789744, 99. 7548532, 
4789741, 100. 7548485, 4789727, 101. 7548404, 4789705, 102. 
7548301, 4789692, 103. 7548254, 4789685, 104. 7548209, 4789670, 
105. 7548169, 4789651, 106. 7548119, 4789618, 107. 7548077, 
4789588, 108. 7547952, 4789503, 109. 7547912, 4789479, 110. 
7547892, 4789466, 111. 7547833, 4789415, 112. 7547802, 4789356, 
113. 7547774, 4789317, 114. 7547753, 4789273, 115. 7547719, 
4789237, 116. 7547690, 4789190, 117. 7547815, 4789127, 118. 
7547787, 4789078, 119. 7547742, 4789016, 120. 7547135, 4788090, 
121. 7547097, 4788043, 122. 7547015, 4788010, 123. 7546954, 
4787983, 124. 7546908, 4787970, 125. 7546879, 4787951, 126. 
7546828, 4787900, 127. 7546785, 4787870, 128. 7546738, 4787847, 
129. 7546679, 4787812, 130. 7546675, 4787792, 131. 7546698, 
4787757, 132. 7546671, 4787742, 133. 7546643, 4787762, 134. 
7546605, 4787773, 135. 7546561, 4787750, 136. 7546539, 4787720, 
137. 7546521, 4787686, 138. 7546468, 4787666, 139. 7546416, 
4787637, 140. 7546333, 4787583, 141. 7546304, 4787568, 142. 
7546274, 4787559, 143. 7546201, 4787557, 144. 7546150, 4787541, 
145. 7546093, 4787512, 146. 7546025, 4787478, 147. 7546007, 
4787470, 148. 7545973, 4787287, 149. 7545871, 4787143, 149.1. 
7545701, 4787110; 149.2. 7545751, 4787155; 149.3. 7545781, 
4787176; 149.4. 7545779, 4787181; 149.5. 7545748, 4787170; 149.6. 
7545688, 4787108; 150. 7545602, 4787091, 151. 7545228, 4787105, 
152. 7544951, 4787129, 153. 7544776, 4787252, 154. 7544658, 
4787382, 155. 7544607, 4787464, 156. 7544550, 4787540, 157. 
7544439, 4787562, 158. 7544306, 4787587, 159. 7544109, 4787617, 
160. 7543911, 4787636, 161. 7543811, 4787645, 162. 7543712, 
4787651, 163. 7543612, 4787656, 164. 7543412, 4787671, 165. 
7543313, 4787680, 166. 7543282, 4787699, 167. 7543263, 4787683, 
168. 7543246, 4787685, 169. 7543163, 4787695, 170. 7543064, 
4787707, 171. 7543014, 4787711, 172. 7542965, 4787717, 173. 
7542915, 4787721, 174. 7542865, 4787725, 175. 7542815, 4787729, 
176. 7542765, 4787733, 177. 7542715, 4787734, 178. 7542665, 
4787737, 179. 7542565, 4787744, 180. 7542515, 4787749, 181. 
7542415, 4787756, 182. 7542365, 4787762, 183. 7542315, 4787767, 
184. 7542265, 4787774, 185. 7542242, 4787777, 186. 7542216, 
4787781, 187. 7542200, 4787775, 188. 7542167, 4787775, 189. 
7542119, 4787784, 190. 7542073, 4787790, 191. 7542016, 4787801, 
192. 7541957, 4787815, 193. 7541912, 4787828, 194. 7541870, 
4787850, 195. 7541821, 4787860, 196. 7541723, 4787883, 197. 

7541675, 4787883, 198. 7541581, 4787905, 199. 7541591, 4787975, 
200. 7541689, 4787954, 201. 7541737, 4787943, 202. 7541834, 
4787920, 203. 7541883, 4787911, 204. 7541981, 4787893, 205. 
7542078, 4787875, 206. 7542127, 4787868, 207. 7542176, 4787860, 
208. 7542208, 4787851, 209. 7542225, 4787848, 210. 7542243, 
4787847, 211. 7542275, 4787847, 212. 7542348, 4787843, 213. 
7542375, 4787841, 214. 7542419, 4787838, 215. 7542449, 4787836, 
216. 7542489, 4787833, 217. 7542549, 4787829, 218. 7542566, 
4787828, 219. 7542618, 4787826, 220. 7542658, 4787823, 221. 
7542748, 4787817, 222. 7542784, 4787814, 223. 7542848, 4787810, 
224. 7542854, 4787808, 225. 7542870, 4787808, 226. 7542923, 
4787802, 227. 7542947, 4787800, 228. 7542958, 4787798, 229. 
7542998, 4787794, 230. 7543036, 4787790, 231. 7543074, 4787786, 
232. 7543127, 4787780, 233. 7543156, 4787776, 234. 7543155, 
4787769, 235. 7543170, 4787769, 236. 7543252, 4787764, 237. 
7543268, 4787741, 238. 7543287, 4787761, 239. 7543319, 4787760, 
240. 7543369, 4787754, 241. 7543419, 4787745, 242. 7543518, 
4787736, 243. 7543668, 4787724, 244. 7543717, 4787718, 245. 
7543817, 4787708, 246. 7543917, 4787698, 247. 7544116, 4787675, 
248. 7544216, 4787661, 249. 7544315, 4787645, 250. 7544415, 
4787627, 251. 7544470, 4787616, 252. 7544513, 4787607, 253. 
7544604, 4787651, 254. 7544697, 4787662, 255. 7544768, 4787641, 
256. 7544840, 4787590, 257. 7544868, 4787556, 258. 7544904, 
4787521, 259. 7544953, 4787510, 260. 7544953, 4787511, 261. 
7545100, 4787481, 262. 7545149, 4787472, 263. 7545199, 4787464, 
264. 7545223, 4787437, 265. 7545292, 4787423, 266. 7545351, 
4787412, 267. 7545427, 4787401, 268. 7545487, 4787396, 269. 
7545558, 4787396, 270. 7545634, 4787400, 271. 7545664, 4787404, 
272. 7545731, 4787415, 273. 7545744, 4787500, 274. 7545760, 
4787559, 275. 7545812, 4787587; 276. 7545855, 4787580; 277. 
7545914, 4787571; 278. 7545917, 4787553; 279. 7545914, 4787494; 
280. 7545965, 4787505; 281. 7546008, 4787513, 282. 7546076, 
4787547, 283. 7546132, 4787575, 284. 7546173, 4787629, 285. 
7546245, 4787673, 286. 7546280, 4787687, 287. 7546367, 4787736, 
288. 7546408, 4787759, 289. 7546477, 4787772, 290. 7546507, 
4787773, 291. 7546543, 4787784, 292. 7546587, 4787808, 293. 
7546611, 4787849, 294. 7546624, 4787899, 295. 7546647, 4787890, 
296. 7546691, 4787913, 297. 7546738, 4787933, 298. 7546775, 
4787963, 299. 7546837, 4787998, 300. 7546897, 4788045, 301. 
7546944, 4788132, 302. 7546945, 4788161, 303. 7546950, 4788211, 
304. 7546982, 4788227, 305. 7547060, 4788167, 306. 7547641, 
4789036, 307. 7547497, 4789125, 308. 7547540, 4789203, 309. 
7547610, 4789239, 310. 7547596, 4789307, 311. 7547623, 4789317, 
312. 7547649, 4789280, 313. 7547674, 4789325, 314. 7547699, 
4789369, 315. 7547729, 4789411, 316. 7547787, 4789455, 317. 
7547829, 4789530, 318. 7547837, 4789560, 319. 7547864, 4789604, 
320. 7547910, 4789552, 321. 7548012, 4789697, 322. 7548062, 
4789726, 323. 7548132, 4789733, 324. 7548179, 4789745, 325. 
7548225, 4789769, 326. 7548273, 4789789, 327. 7548395, 4789813, 
328. 7548478, 4789820, 329. 7548530, 4789817, 329.1. 7548563, 
4789832; 329.2. 7548571, 4789819; 330. 7548596, 4789820, 331. 
7548683, 4789823, 332. 7548734, 4789825, 333. 7548784, 4789825, 
334. 7548785, 4789864, 335. 7548787, 4789865, 336. 7548830, 
4789821, 337. 7548881, 4789807, 338. 7548930, 4789797, 339. 
7548979, 4789794, 340. 7549003, 4789806, 341. 7549015, 4789790, 
342. 7549077, 4789795, 343. 7549086, 4789870, 344. 7549203, 
4789912, 345. 7549215, 4789912, 346. 7549251, 4789824, 347. 
7549292, 4789860, 348. 7549368, 4789862, 349. 7549421, 4789871, 
350. 7549477, 4789884, 351. 7549487, 4789887, 352. 7549488, 
4789918, 353. 7549492, 4789942, 354. 7549507, 4789954, 355. 
7549540, 4789969, 356. 7549569, 4789976, 357. 7549654, 4789997, 
358. 7549694, 4790021, 359. 7549716, 4789915, 360. 7549764, 
4789919, 361. 7549821, 4789961, 362. 7549873, 4789935, 363. 
7549924, 4789914, 364. 7549978, 4789909, 365. 7550027, 4789889, 
366. 7550074, 4789867, 367. 7550148, 4789825, 368. 7550206, 
4789792, 369. 7550295, 4789751, 370. 7550355, 4789730, 371. 
7550378, 4789724, 372. 7550407, 4789717, 373. 7550476, 4789753, 
374. 7550516, 4789791, 375. 7550572, 4789819, 376. 7550655, 
4789824, 377. 7550738, 4789790, 378. 7550823, 4789728, 379. 
7550941, 4789700, 380. 7550991, 4789704, 381. 7551063, 4789742, 
382. 7551144, 4789795, 383. 7551146, 4789821, 384. 7551188, 
4789846, 385. 7551263, 4789910, 386. 7551336, 4789977, 387. 
7551362, 4790025, 388. 7551416, 4790115, 389. 7551445, 4790144, 
390. 7551811, 4790494, 391. 7551841, 4790522, 392. 7551898, 
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4790561, 393. 7551935, 4790580, 394. 7551982, 4790630, 395. 
7552001, 4790655, 396. 7552040, 4790687, 397. 7552069, 4790729, 
398. 7552103, 4790766, 399. 7552320, 4790973, 400. 7552347, 
4791017, 401. 7552386, 4791049, 402. 7552419, 4791086, 403. 
7552458, 4791118, 404. 7552501, 4791145, 405. 7552568, 4791206, 
406. 7552580, 4791222, 407. 7550901, 4789710.
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1. 7541591, 4787975, 2. 7541581, 4787905, 3. 7541568, 
4787908, 4. 7541509, 4787928, 5. 7541480, 4787943, 6. 7541383, 
4787965, 7. 7541335, 4787975, 8. 7541300, 4787972, 9. 7541267, 
4787958, 10. 7541196, 4787970, 11. 7541151, 4787979, 12. 7541096, 
4787982, 13. 7541032, 4787991, 14. 7540992, 4788016, 15. 7540942, 
4788018, 16. 7540893, 4788018, 17. 7540843, 4788018, 18. 7540758, 
4787949, 19. 7540712, 4787877, 20. 7540414, 4787840, 21. 7540334, 
4787898, 22. 7540207, 4787929, 23. 7540155, 4787921, 24. 7540091, 
4787911, 25. 7540055, 4787907, 26. 7540003, 4787902, 27. 7539952, 
4787899, 28. 7539900, 4787899, 29. 7539797, 4787907, 30. 7539747, 
4787915, 31. 7539696, 4787923, 32. 7539646, 4787933, 33. 7539596, 
4787945, 34. 7539546, 4787958, 35. 7539497, 4787973, 36. 7539401, 
4788010, 37. 7539308, 4788054, 38. 7539220, 4788105, 39. 7539134, 
4788156, 40. 7539049, 4788206, 41. 7539006, 4788229, 42. 7538978, 
4788243, 43. 7538963, 4788252, 44. 7538948, 4788259, 45. 7538874, 
4788293, 46. 7538829, 4788311, 47. 7538783, 4788327, 48. 7538737, 
4788344, 49. 7538692, 4788357, 50. 7538680, 4788361, 51. 7538668, 
4788364, 52. 7538642, 4788370, 53. 7538594, 4788381, 54. 7538546, 
4788389, 55. 7538497, 4788396, 56. 7538399, 4788404, 57. 7538300, 
4788409, 58. 7538200, 4788412, 59. 7538100, 4788414, 60. 7538000, 
4788417, 61. 7537900, 4788420, 62. 7537800, 4788422, 63. 7537700, 
4788425, 64. 7537600, 4788426, 65. 7537500, 4788427, 66. 7537450, 
4788428, 67. 7537350, 4788429, 68. 7537200, 4788430, 69. 7537050, 
4788435, 70. 7537022, 4788436, 71. 7537007, 4788435, 72. 7536958, 
4788437, 73. 7536951, 4788437, 74. 7536857, 4788408, 75. 7536809, 
4788370, 76. 7536760, 4788336, 77. 7536713, 4788322, 78. 7536659, 
4788326, 79. 7536583, 4788351, 80. 7536501, 4788407, 81. 7536406, 
4788424, 82. 7536357, 4788417, 83. 7536260, 4788400, 84. 7536212, 
4788390, 85. 7536191, 4788385, 86. 7536125, 4788436, 87. 7536149, 
4788441, 88. 7536199, 4788451, 89. 7536249, 4788461, 90. 7536349, 
4788477, 91. 7536399, 4788484, 92. 7536422, 4788532, 93. 7536414, 
4788566, 94. 7536337, 4788663, 95. 7536278, 4788704, 96. 7536177, 
4788714, 97. 7535977, 4788733, 98. 7535915, 4788760, 99. 7535857, 
4788811, 100. 7535821, 4788874, 101. 7535936, 4788860, 102. 
7535950, 4788846, 103. 7535995, 4788840, 104. 7536100, 4788832, 
105. 7536248, 4788817, 106. 7536296, 4788795, 107. 7536324, 
4788777, 108. 7536359, 4788742, 109. 7536420, 4788656, 110. 
7536474, 4788585, 111. 7536530, 4788528, 112. 7536565, 4788515, 
113. 7536701, 4788515, 114. 7536852, 4788518, 115. 7536955, 
4788484, 116. 7536938, 4788519, 117. 7536994, 4788516, 118. 
7537009, 4788517, 119. 7537024, 4788517, 120. 7537053, 4788516, 
121. 7537103, 4788514, 122. 7537203, 4788509, 123. 7537352, 
4788503, 124. 7537452, 4788498, 125. 7537502, 4788497, 126. 
7537602, 4788492, 127. 7537702, 4788487, 128. 7537802, 4788484, 
129. 7537902, 4788481, 130. 7538002, 4788478, 131. 7538102, 
4788474, 132. 7538202, 4788471, 133. 7538302, 4788468, 134. 
7538403, 4788463, 135. 7538504, 4788455, 136. 7538555, 4788448, 
137. 7538605, 4788440, 138. 7538656, 4788432, 139. 7538683, 
4788427, 140. 7538695, 4788424, 141. 7538708, 4788421, 142. 
7538757, 4788414, 143. 7538805, 4788397, 144. 7538854, 4788382, 
145. 7538903, 4788365, 146. 7538982, 4788332, 147. 7538999, 
4788325, 148. 7539014, 4788316, 149. 7539044, 4788302, 150. 
7539089, 4788277, 151. 7539175, 4788223, 152. 7539259, 4788168, 
153. 7539342, 4788117, 154. 7539429, 4788072, 155. 7539519, 
4788035, 156. 7539565, 4788020, 157. 7539612, 4788008, 158. 
7539659, 4787997, 159. 7539707, 4787988, 160. 7539755, 4787981, 
161. 7539803, 4787978, 162. 7539900, 4787977, 163. 7539949, 
4787978, 164. 7539997, 4787982, 165. 7540046, 4787987, 166. 
7540080, 4787993, 167. 7540192, 4788008, 168. 7540214, 4788024, 
169. 7540339, 4788109, 170. 7540377, 4788165, 171. 7540675, 
4788202, 172. 7540743, 4788137, 173. 7540894, 4788110, 174. 
7540903, 4788109, 175. 7540941, 4788108, 176. 7541007, 4788096, 
177. 7541045, 4788073, 178. 7541096, 4788070, 179. 7541146, 
4788065, 180. 7541196, 4788057, 181. 7541246, 4788051, 182. 

7541296, 4788043, 183. 7541346, 4788034, 184. 7541396, 4788024, 
185. 7541494, 4788001, 186. 7541532, 4787990.

Де о ни ца 5

1. 7536125, 4788436, 2. 7536191, 4788385, 3. 7536164, 
4788378, 4. 7536116, 4788365, 5. 7536069, 4788352, 6. 7535975, 
4788321, 7. 7535882, 4788288, 8. 7535791, 4788252, 9. 7535745, 
4788234, 10. 7535709, 4788242, 11. 7535691, 4788233, 12. 7535646, 
4788213, 13. 7535610, 4788196, 14. 7535610, 4788171, 15. 7535566, 
4788150, 16. 7535521, 4788129, 17. 7535432, 4788083, 18. 7535344, 
4788038, 19. 7535255, 4787992, 20. 7535166, 4787947, 21. 7535077, 
4787901, 22. 7534988, 4787855, 23. 7534900, 4787808, 24. 7534811, 
4787761, 25. 7534723, 4787714, 26. 7534679, 4787690, 27. 7534636, 
4787666, 28. 7534594, 4787638, 29. 7534506, 4787589, 30. 7534462, 
4787566, 31. 7534419, 4787542, 32. 7534375, 4787518, 33. 7534329, 
4787497, 34. 7534285, 4787473, 35. 7534242, 4787448, 36. 7534198, 
4787424, 37. 7534156, 4787396, 38. 7534114, 4787370, 39. 7534025, 
4787324, 40. 7533980, 4787302, 41. 7533936, 4787278, 42. 7533892, 
4787255, 43. 7533803, 4787208, 44. 7533759, 4787186, 45. 7533714, 
4787163, 46. 7533625, 4787118, 47. 7533536, 4787072, 48. 7533447, 
4787025, 49. 7533359, 4786978, 50. 7533272, 4786930, 51. 7533184, 
4786881, 52. 7533097, 4786832, 53. 7533010, 4786782, 54. 7532923, 
4786733, 55. 7532836, 4786685, 56. 7532748, 4786637, 57. 7532704, 
4786613, 58. 7532691, 4786627, 59. 7532660, 4786610, 60. 7532661, 
4786589, 61. 7532575, 4786539, 62. 7532492, 4786487, 63. 7532411, 
4786432, 64. 7532333, 4786372, 65. 7532259, 4786308, 66. 7532188, 
4786240, 67. 7532123, 4786167, 68. 7532091, 4786130, 69. 7532031, 
4786053, 70. 7532001, 4786013, 71. 7532012, 4785878, 72. 7531994, 
4785819, 73. 7531883, 4785652, 74. 7531780, 4785570, 75. 7531670, 
4785515, 76. 7531612, 4785432, 77. 7531587, 4785387, 78. 7531550, 
4785387, 79. 7531542, 4785377, 80. 7531554, 4785347, 81. 7531522, 
4785306, 82. 7531485, 4785270, 83. 7531448, 4785233, 84. 7531407, 
4785232, 85. 7531384, 4785211, 86. 7531313, 4785154, 87. 7531272, 
4785125, 88. 7531238, 4785084, 89. 7531196, 4785055, 90. 7531151, 
4785030, 91. 7530973, 4784938, 92. 7530929, 4784914, 93. 7530920, 
4784859, 94. 7530904, 4784834, 95. 7530871, 4784833, 96. 7530847, 
4784856, 97. 7530794, 4784849, 98. 7530604, 4784737, 99. 7530570, 
4784801, 100. 7530761, 4784910, 101. 7530812, 4784920, 102. 
7530857, 4784943, 103. 7530943, 4784993, 104. 7530987, 4785018, 
105. 7531032, 4785039, 106. 7531065, 4785082, 107. 7531108, 
4785106, 108. 7531164, 4785109, 109. 7531206, 4785135, 110. 
7531249, 4785154, 111. 7531286, 4785180, 112. 7531367, 4785246, 
113. 7531387, 4785263, 114. 7531385, 4785299, 115. 7531419, 
4785332, 116. 7531451, 4785369, 117. 7531479, 4785407, 118. 
7531514, 4785401, 119. 7531522, 4785412, 120. 7531513, 4785443, 
121. 7531544, 4785480, 122. 7531601, 4785561, 123. 7531630, 
4785602, 124. 7531628, 4785687, 125. 7531644, 4785811, 126. 
7531755, 4785978, 127. 7531847, 4786008, 128. 7531939, 4786058, 
129. 7531969, 4786099, 130. 7532032, 4786179, 131. 7532066, 
4786217, 132. 7532136, 4786292, 133. 7532209, 4786363, 134. 
7532286, 4786430, 135. 7532366, 4786492, 136. 7532450, 4786550, 
137. 7532537, 4786604, 138. 7532624, 4786654, 139. 7532642, 
4786643, 140. 7532672, 4786659, 141. 7532668, 4786679, 142. 
7532712, 4786703, 143. 7532800, 4786750, 144. 7532889, 4786797, 
145. 7532978, 4786843, 146. 7533067, 4786888, 147. 7533156, 
4786934, 148. 7533244, 4786981, 149. 7533333, 4787027, 150. 
7533421, 4787074, 151. 7533508, 4787123, 152. 7533595, 4787172, 
153. 7533682, 4787222, 154. 7533725, 4787248, 155. 7533771, 
4787267, 156. 7533859, 4787316, 157. 7533901, 4787342, 158. 
7533942, 4787371, 159. 7533986, 4787395, 160. 7534074, 4787444, 
161. 7534121, 4787461, 162. 7534165, 4787486, 163. 7534210, 
4787508, 164. 7534253, 4787533, 165. 7534295, 4787561, 166. 
7534341, 4787579, 167. 7534384, 4787605, 168. 7534430, 4787626, 
169. 7534473, 4787651, 170. 7534561, 4787699, 171. 7534605, 
4787723, 172. 7534652, 4787741, 173. 7534696, 4787765, 174. 
7534784, 4787813, 175. 7534871, 4787861, 176. 7534959, 4787909, 
177. 7535046, 4787958, 178. 7535133, 4788008, 179. 7535220, 
4788057, 180. 7535307, 4788106, 181. 7535396, 4788154, 182. 
7535485, 4788199, 183. 7535530, 4788223, 184. 7535575, 4788245, 
185. 7535594, 4788230, 186. 7535627, 4788245, 187. 7535673, 
4788266, 188. 7535696, 4788276, 189. 7535714, 4788307, 190. 
7535760, 4788327, 191. 7535856, 4788362, 192. 7535952, 4788392, 
193. 7536050, 4788419, 194. 7536100, 4788430.
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Ка та стар ске пар це ле јав не на ме не пред ста вље не су на Те мат-
ској кар ти број 1 (ли сто ви 1–10) по де о ни ца ма 1–5 и је ди ни ца ма 
ло кал не са мо у пра ве:

Де о ни ца 1

Та бе ла 16.  Пар це ле јав не на ме не Про стор ног пла на 
на те ри то ри ји оп шти не Ме ро ши на

Р. 
б.

Ка та стар ска 
оп шти на Ка та стар ска пар це ла број:

1. Ба лај нац 428/1, 428/2, 429/1, 429/2, 430/1, 430/2, 431/1, 431/2, 431/3, 
432/1, 437/1, 438, 439, 440/1, 440/2, 440/3, 441, 442, 443, 444/1, 
444/2, 444/3, 445/1, 445/2, 445/3, 457, 458/2, 460/1, 460/2, 
460/3, 460/4, 461/1, 461/2, 461/3, 461/4, 463, 464/1, 464/2, 
466/1, 466/2, 471/1, 472/1, 472/2, 472/3, 472/4, 473, 490/2, 
490/3, 490/4, 493, 496/1, 496/2, 497/3, 497/4, 498/1, 498/2, 
499, 1198/2, 1198/3, 1199/1, 1200/1, 1201, 1202, 1203, 1206/1, 
1217/1, 1218/1, 1218/2, 1219/1, 1276/2, 1276/3, 1277/1, 1279/1, 
1283/1, 1284/1, 1285/1, 1285/2, 1294/1, 1294/2, 1295/1, 1296/1, 
1297/1, 1297/2, 1298, 1299/1, 1300/1, 1305, 1306/2, 1307/1, 
1313/3, 1316/1, 1317/1, 1318/1, 1319/1, 1319/2, 1320/1, 1321/1, 
1322/1, 1323/2, 1323/3, 1329/2, 1439, 1476, 1477/1, 1479/1, 
1482/1, 1527, 1528, 1529, 1530/1, 1530/4, 1531/2, 1532/1, 1533, 
1534, 1535, 1536, 1537, 1538/1, 1604, 1605, 1606, 1607/3, 
1607/4, 1607/5, 1608/1, 1609/1, 1609/2, 1614, 1616/1, 1616/3, 
1617/1, 1617/3, 1618/1, 1618/3, 1619/1, 1619/3, 1620/1, 1620/3, 
1621/1, 1621/2, 1621/3, 1622/1, 1623/1, 1623/3, 1624/1, 1627/1, 
1630/1, 1630/3, 1630/4, 1630/5, 1630/6, 1631/1, 1631/2, 1631/5, 
1631/6, 1632/2, 1632/3, 1633/2, 1633/4, 1634/2, 1634/4, 1635/2, 
1635/4, 1636/2, 1636/4, 1637/2, 1638/1, 1638/2, 1639/2, 1640/2, 
1641/2, 1642/1, 1642/3, 1643/1, 1645/1, 1646, 1668/1, 1668/2, 
1668/3, 1669/1, 1669/2, 1669/3, 1669/4, 1669/6, 1669/8, 1670/1, 
1670/3, 1671/1, 1671/3, 1672/1, 1672/3, 1673/1, 1673/2, 1673/3, 
1673/5, 1674/1, 1674/3, 1675/1, 1675/3, 1676/1, 1676/2, 1676/3, 
1677/1, 1677/3, 1678/1, 1678/3, 1679/1, 1679/2, 1679/3, 1679/5, 
1679/7, 1680/1, 1680/3, 1680/4, 1681/1, 1681/3, 1681/4, 1689, 
1695/1, 1695/10, 1695/11, 1695/12, 1695/6, 1695/7, 1695/8, 
1695/9, 1696/1, 1696/2, 1698/2, 1725/1, 1725/3, 1726/1, 1726/3, 
1727/1, 1727/3, 1728/1, 1728/3, 1729/1, 1729/3, 1730/1, 1730/3, 
1731/1, 1731/3, 1732/1, 1732/3, 1733/1, 1733/3, 1734/1, 1734/3, 
1735/1, 1735/3, 1736/1, 1736/2, 1736/4, 1736/6, 1737/1, 1737/2, 
1737/3, 1737/5, 1738/1, 1738/2, 1739/1, 1740/1, 1741/1, 1741/2, 
1742/1, 1743/1, 1744/1, 1745/1, 1745/2, 1745/3, 1788/1, 1788/2, 
1788/3, 1788/4, 1789/1, 1790/1, 1791/1, 1792/1, 1792/3, 1793/1, 
1793/3, 1805/1, 1805/3, 1806/1, 1806/3, 1807/1, 1807/3, 1813/1, 
1822/1, 1822/2, 3664/1, 3666/1, 3666/3, 3666/5, 3668/1, 3668/3, 
3671/1, 3671/3, 3672/1, 3677/2, 3677/4, 3678/1, 3678/3, 3688, 
3689.

2. Брест 2637, 2644, 2646, 2647, 2648, 2649, 2650, 2651, 2652, 2653, 
2654, 2655, 2656, 2657, 2658, 2676, 2677, 2678, 2679, 2682, 
2683, 2684, 2685, 2686, 2698, 2699, 2700, 2725, 2726, 2727, 
2728, 2729, 2730, 2731, 2732, 2733, 2734, 2750, 2751, 2752, 
2753, 2754, 2755, 2756, 2757, 2758, 2759, 2760, 2761, 2762, 
2763, 2764, 2765, 2766, 2767, 2781, 2782, 2783, 2784, 2785/1, 
2785/2, 2786, 2787, 2788, 2789, 2790, 2792, 2793, 2794, 2795, 
2796, 2944, 2945, 2946, 2947, 2950, 2951, 3270, 3271, 3278, 
3281, 3282, 3284, 3287, 3292, 3293, 3294, 3295, 3296, 3297, 
3298, 3299.

3. Гра ди ште 1/1, 1/2, 2/1, 2/2, 3, 4/1, 4/2, 5/1, 5/2, 6/1, 6/2, 7/1, 8/1, 9/1, 9/2, 
10/2, 32/1, 33/1, 36, 37/1, 37/2, 38/2, 38/3, 38/4, 39/1, 54, 55/1, 
56/1, 56/2, 57/1, 57/2, 58/1, 58/2, 59/1, 59/2, 60/1, 60/2, 62, 63/1, 
63/2, 64/1, 64/12, 64/13, 64/2, 64/3, 64/5, 64/8, 65/1, 65/2, 101, 
102, 103, 198, 287/1, 290/1, 290/2, 290/3, 291/2, 291/3, 291/4, 
291/5, 292/1, 292/2, 293/1, 293/2, 294/1, 295/2, 295/7, 295/8, 
295/9, 296/1, 296/2, 322/2, 323/1, 323/2, 324/1, 324/2, 324/3, 
324/4, 324/8, 325, 326/1, 326/2, 555, 556, 557, 558/1, 558/2, 
558/3, 558/5, 559/1, 559/2, 560/1, 560/2, 560/3, 561, 562/1, 
562/2, 563/2, 593/2, 593/3, 593/4, 598/1, 598/2, 598/3, 599/1, 
599/2, 599/3, 600/1, 602/1, 603/1, 604/1, 604/2, 605/1, 605/3, 
606, 607/1, 608/1, 615/1, 615/3, 616/1, 617/1, 617/2, 618/1, 
619/1, 620, 621, 622/1, 622/2, 623/1, 623/2, 623/3, 623/5, 624/1, 
625, 626, 627, 628, 632, 633/1, 633/2, 634/1, 635/1, 636/1, 637/1, 
637/2, 638/1, 639, 640/1, 640/2, 641/1, 642/1, 642/2, 642/3, 
643/1, 643/2, 643/3, 643/5, 644/1, 644/2, 645/1, 646/1, 647/1, 
648/1, 649/1, 650/1, 650/2, 651/1, 652/1, 653/1, 653/3, 654/1, 
655, 657/1, 658/1, 659/1, 659/2, 2874, 2877/1, 2877/2, 2878/1, 
2878/2, 2879/1, 2879/2, 2893, 2894.

4. Ме ро ши на 1, 2/1, 2/2, 35/4, 4/2, 4/4, 10, 11, 1843/1, 1851.

Де о ни ца 2
Та бе ла 17.  Пар це ле јав не на ме не Про стор ног пла на 

на те ри то ри ји оп шти не Ме ро ши на
Р. 
б.

Ка та стар ска 
оп шти на Ка та стар ска пар це ла број:

1. Ар ба на сце 606, 607, 608/1, 608/2, 609, 610, 611/3, 611/4, 611/6, 612, 613/1, 
613/2, 613/3, 614, 615, 616, 618, 619, 620, 622, 623, 624, 625, 
629/1, 629/2, 629/3, 629/4, 629/6, 630, 631, 632, 1259/10, 1260, 

1261, 1262, 1263/1, 1263/2, 1264, 1268, 1269, 1270, 1271, 1272, 
1273, 1274/1, 1274/2, 1286, 1291/1, 1291/2, 1292/1, 1292/2, 
1292/3, 1292/4, 1292/5, 1292/6, 1292/7, 1292/8, 1292/9, 1294, 
1295, 1296/1, 1296/2, 1297/1, 1297/2, 1298/1, 1298/2, 1299, 
1300, 1301/1, 1301/2, 1301/3, 1304, 1305/1, 1305/2, 1305/3, 
1305/4, 1305/5, 1305/6, 1305/7, 1306/1, 1306/2, 1306/3, 1306/4, 
1306/5, 1306/7, 1306/8, 1307, 1308, 1309, 1310/1, 1310/2, 1311, 
1313/1, 1313/2, 1318, 1319, 1320, 1321, 1322/1, 1323, 1324, 
1325, 1329, 1335, 1341/1, 1341/2, 1342, 1343/3, 1343/4, 1343/5, 
1343/6, 1343/7, 1477, 1478, 1479, 1480/1, 1480/2, 1481/1, 
1481/2, 1481/3, 1482, 1654, 1656/171, 1656/172, 1656/173, 
1656/229, 1656/230, 1656/232, 1657/1, 1657/2, 1657/3, 1657/4, 
1657/5, 1658, 1659/1, 1659/2, 1659/3, 1659/4, 1659/5, 1659/6, 
1662, 2176/1, 2180, 2185, 2186, 2187, 2191, 2198, 2199.

2. Ба ли че вац 953/2, 954, 955, 956, 957, 958, 959, 963, 964/1, 965, 966/1, 
966/2, 967, 969/2, 1230/1, 1230/2, 1250/1, 1250/2, 1250/3, 1251, 
1252, 1253, 1254, 1255, 1256, 1257, 1258/1, 1258/2, 1259/1, 
1259/2, 1260/1, 1260/2, 1261/1, 1261/2, 1262/1, 1262/2, 1263/1, 
1263/2, 1263/3, 1264/2, 1264/3, 1265, 1266, 1267/1, 1267/2, 
1268/1, 1268/2, 1268/4, 1268/5, 1269, 1270, 1271, 1272/2, 
1272/3, 1272/4, 1272/5, 1272/6, 1275/1, 1275/2, 1276, 1277, 
1279, 1280/1, 1280/2, 1280/3, 1281/1, 1281/2, 1282, 1283/1, 
1283/2, 1284, 1285, 1286, 1287, 1288, 1309/1, 1309/2, 1309/3, 
1310, 1330, 1331, 1332/1, 1332/2, 1333, 1334, 1340/1, 1341/1, 
1351, 1352, 1353, 1354, 1355/1, 1355/2, 1356/1, 1357, 1359, 
1360, 1361, 1362/1, 1362/2, 1367, 1368, 1373, 1618/1, 1618/2, 
1621, 1646, 1647, 1648, 1649, 1650, 1651, 1652/1, 1652/2, 
1653, 1654/1, 1655, 1656, 1657, 1658, 1659, 1660, 1661, 1662, 
1663/2, 1664, 1665, 1666, 1667, 1668, 1669, 1671, 1672/1, 
1672/2, 1677, 1678/1, 1679, 1680, 1681, 1682/1, 1682/2, 1683, 
1684, 1685, 1686, 1687/1, 1688/1, 1688/2, 1689/1, 1689/2, 1690, 
1694/1, 1694/2, 1695, 1696, 1697, 1698, 1699, 1701/1, 1701/2, 
1702, 1703, 1704, 1705/1, 1705/2, 1708, 1709, 1710, 1711, 1785, 
1786/1, 1786/2, 1787, 1788/1, 1788/2, 1788/3, 1789, 1799/1, 
1858/1, 1858/2, 1859, 1860, 1876/2, 1877/4, 1877/5, 1878/2, 
1881/1, 1881/2, 1882, 1883, 1886, 1887/1, 1887/2, 1888/1, 
1888/2, 1889/1, 1889/2, 1890, 1893, 1894/1, 1894/2, 1895/1, 
1895/2, 1895/3, 1895/4, 1896, 1897, 1898, 1899/1, 1899/2, 
1899/3, 1900/1, 1900/2, 1900/3, 1901/1, 1901/2, 1901/3, 1901/4, 
1901/5, 1902/1, 1902/2, 1902/3, 1903/1, 1903/2, 1903/3, 1904/1, 
1904/2, 1904/3, 1905, 1906, 1907, 1908/1, 1909, 1920/1, 1920/2, 
1982, 1983, 1984, 1985, 1986, 1989, 1990, 1991, 1992/1, 2007/1, 
2008/1, 2008/2, 2009/1, 2009/2, 2009/3, 2010, 2011, 2012, 2013, 
2014, 2015/1, 2015/2, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 
2022, 2023, 2024/1, 2024/2, 2025/1, 2025/2, 2025/3, 2026, 2027, 
2028/1, 2028/2, 2029/1, 2029/2, 2030, 2031/1, 2031/2, 2032/1, 
2032/2, 2032/3, 2034/1, 2034/2, 2034/3, 2035, 2039, 2040, 
2041/1, 2043, 2045, 2046, 2047, 2266, 2268, 2269, 2270, 2271, 
2272, 2273, 2274, 2275/1, 2275/2, 2276/1, 2276/2, 2277, 2278, 
2279, 2280, 2281/1, 2281/2, 2282, 2283, 2284, 2285, 2286, 2287, 
2288, 2289, 2290, 2291, 2292, 2293, 2294/1, 2294/2, 2295, 2296, 
2298/1, 2298/2, 2301/1, 2301/2, 2302/1, 2423, 2424, 2425, 2431, 
2432/1, 2433, 2445, 2446, 2449/1, 2449/2, 2450/1, 2450/2, 2478, 
2479, 2480, 2482, 2488, 2489, 2490, 2491, 2492, 2493, 2494, 
2495, 2496, 2497, 2498, 2499, 2500, 2501, 2502, 2504/2, 2507, 
2508/1, 2508/2, 2509, 2515/1, 2515/2, 2519, 2520, 2525, 2526/3, 
2528/1, 2528/3, 2529, 2530, 2531, 2533, 2534, 2535/1, 2535/2, 
2535/3, 2536, 2537, 2552, 2553, 2554, 2555, 2556, 2560, 2561, 
2563/1, 2563/2, 2563/3, 2564, 2565, 2566, 2567, 2569/2, 2569/3, 
2570, 2571, 2574, 2575, 2576, 2577/2, 2577/3, 2577/6, 2578/2, 
2578/3, 2579, 2580/3, 2581, 2586, 2587, 2660, 2661/1, 2661/2, 
2661/3, 2662, 2663, 2664/1, 2664/2, 2665/1, 2665/2, 2666/1, 
2666/2, 2667/1, 2667/2, 2668/1, 2668/2, 2859/1, 2859/2, 2860/1, 
2860/2, 2860/3, 2860/4, 2861, 2862/2, 2862/3, 2862/4, 2862/5, 
2862/6, 2862/7, 2863/1, 2863/2, 2863/3, 2863/4, 2863/5, 2864, 
2865, 2866/4, 3149/1, 3149/2, 3149/3, 3151/1, 3151/2, 3151/3, 
3152/1, 3152/2, 3153, 3154/1, 3154/2, 3154/3, 3155, 3156/1, 
3156/2, 3156/3, 3156/4, 3161, 3162, 3163, 3164/1, 3164/2, 
3164/3, 3164/4, 3164/5, 3164/6, 3164/7, 3164/8, 3165/3, 3165/4, 
3165/5, 3168/1, 3168/2, 3170/2, 3178/1, 3178/2, 3178/3, 3179/1, 
3179/2, 3180/1, 3180/2, 3180/3, 3181, 3182/1, 3182/2, 3182/3, 
3182/4, 3185/3, 3185/4, 3185/5, 3185/6, 3186, 3187, 3188, 3190, 
3197/6, 3225, 3289, 3290/1, 3290/2, 3292/1, 3292/2, 3293/1, 
3293/2, 3293/3, 3296, 3298/1, 3298/2, 3299/5, 3300/1, 3300/2, 
3300/3, 3300/4, 3300/5, 3301/1, 3301/2, 3303/1, 3305, 3320, 
3321, 3322/1, 3323, 3328/1, 3328/2, 3328/3, 3328/4, 3328/5, 
3328/6, 3328/8, 3329/3, 3332/1, 3332/2, 3338, 3339, 3340, 
3341, 3342, 3343, 3348/6, 3348/7, 3348/8, 3352, 3353, 3354, 
3355, 3356, 3358, 3359/1, 3359/2, 3360, 3486/1, 3491/1, 3491/2, 
3491/3, 3491/4, 3492/1, 3492/2, 3496/1, 3496/2, 3497/1, 3497/2, 
3498, 3500/1, 3500/2, 3501/1, 3501/2, 3502, 3505, 3506, 3507/1, 
3508, 3509, 3510, 3511, 3512, 3513, 3514, 3515, 3516/1, 3516/2, 
3523/1, 3523/3, 3524, 3525, 3526, 3527/1, 3527/2, 3528, 3529, 
3530, 3531, 3532, 3533, 3536, 3537, 3538, 3543, 4272/2, 4272/3, 
4273, 4279, 4283, 4284, 4286, 4287, 4288, 4289, 4293, 4295, 
4297, 4312, 4313.

3. Југ Бог да но вац 30, 550, 543, 1642/5.
4. Ле па ја 2699, 2700, 2701, 2726, 2727.
5. Ме ро ши на 1, 2/1, 2/2, 3, 4/2, 4/4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 17/1, 17/2, 18, 

22, 35/4, 1843/1, 1851.
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Та бе ла 18.  Пар це ле јав не на ме не Про стор ног пла на 
на те ри то ри ји оп шти не Ме ро ши на

Р. 
б.

Ка та стар ска 
оп шти на Ка та стар ска пар це ла број:

1. Ар ба на сце 1656/170, 1656/171, 1656/172, 1656/173, 1656/230, 1656/231, 
1656/232, 1656/233, 1659/1, 1659/2, 1659/4, 1659/5, 1659/6, 
1660/1, 1660/2, 1660/3, 1660/4, 1660/5, 1661, 1662, 1670, 
1671, 1672, 1673, 1674, 1675, 1676, 1677, 1678, 1679, 1681/1, 
1681/2, 1681/3, 1682, 2061/1, 2061/2, 2062, 2063, 2064, 2071, 
2072, 2073, 2074, 2076, 2077, 2081, 2082, 2083, 2084/1, 2084/2, 
2085/1, 2085/2, 2086, 2088, 2101, 2102/1, 2102/2, 2102/3, 2103, 
2104, 2105, 2110, 2111, 2112/1, 2112/2, 2113, 2114, 2115/1, 
2115/2, 2115/3, 2115/4, 2126, 2127/1, 2127/2, 2127/3, 2128, 
2129, 2130/1, 2130/2, 2131, 2133/1, 2133/2, 2134, 2135, 2136/1, 
2137, 2138/1, 2138/2, 2139/1, 2139/2, 2140, 2141, 2142, 2143/1, 
2191.

Та бе ла 19. Пар це ле јав не на ме не Про стор ног пла на на те ри-
то ри ји оп шти не Про ку пље

Р. 
б.

Ка та стар ска 
оп шти на Ка та стар ска пар це ла број:

1. Бе ла Во да 2, 3, 4/1, 4/2, 4/3, 4/4, 5, 6, 7, 8, 11, 30/1, 30/2, 31, 32, 33, 34, 
35/1, 35/4, 35/5, 222, 223, 224, 225, 226, 227/1, 227/2, 227/3, 
228, 229, 232/1, 232/2, 232/3, 232/4, 233, 234, 235, 236, 237, 
238, 239, 240, 241/1, 241/2, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 
263, 264, 265/1, 265/2, 265/3, 266, 267, 268/1, 268/2, 268/3, 
268/4, 268/5, 268/6, 268/7, 268/8, 268/9, 269/1, 269/2, 269/3, 
270, 271, 272/1, 272/10, 272/11, 272/2, 272/3, 272/4, 272/5, 
272/6, 272/7, 272/8, 272/9, 273/1, 273/2, 273/3, 274, 275, 276, 
277, 278/1, 278/2, 279/1, 279/2, 279/3, 280/2, 280/3, 281, 282, 
288/1, 289, 546, 550, 551.

2. До ња  
Стра жа ва

314, 315, 316, 317, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 
333, 334, 335, 336/1, 336/2, 337/1, 337/2, 338, 340/2, 340/3, 
340/30, 341, 342, 343, 345/7, 346, 347, 348, 353, 374, 375, 376/1, 
376/2, 377/1, 377/2, 377/3, 377/4, 378/1, 378/4, 378/5, 378/9, 
385, 386, 387, 388, 389/2, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 
398, 399/1, 399/2, 399/3, 400, 401, 402, 405, 406, 416, 679/1, 
679/2, 857/1, 857/2, 857/3, 858/1, 858/2, 861, 863, 864, 865, 
866/1, 866/2, 867, 868, 869, 870, 871, 872, 873, 874/1, 874/2, 
874/3, 874/4, 874/5, 874/6, 875, 876, 877, 878/1, 878/2, 878/3, 
879, 880, 881/1, 881/2, 881/3, 881/4, 881/5, 882, 883/1, 883/2, 
884, 885, 963, 965, 966/1, 967/2, 967/3.

3. Ђу ро вац 248/2, 248/5, 248/6, 248/7, 248/8, 248/9, 263, 274/1, 274/13, 
274/14, 274/2, 276/2, 276/3, 276/4, 276/5, 277/8, 278/1, 278/2, 
278/3, 279, 280, 285, 286, 287, 288/4, 288/5, 292, 294.

4. Гу бе тин 137, 138, 139, 140, 1406, 1407, 141, 1410, 142, 143, 144, 145, 
146, 147/1, 147/2, 148, 149, 150, 151, 152, 153/1, 153/2, 153/3, 
154, 155, 156/1, 156/2, 156/3, 156/4, 156/5, 156/6, 156/7, 156/8, 
156/9, 157, 158, 159/1, 159/2, 159/3, 159/4, 160, 162/1, 162/2, 
162/3, 163, 164, 165, 166/1, 166/2, 167/1, 167/2, 167/3, 168, 
169/1, 169/2, 186, 187/3, 191/1, 191/2, 191/3, 191/4, 192, 195/2, 
195/3, 212, 216, 219, 220, 223, 224/1, 224/2, 226, 239, 240, 
334/3, 338.

5. Југ Бог да но вац 938/1, 1038/103, 1038/104, 1038/105, 1038/106, 1038/107, 
1038/108, 1038/109, 1038/110, 1038/111, 1038/112, 1038/113, 
1038/114, 1038/115, 1038/116, 1038/117, 1038/118, 1038/119, 
1038/120, 1038/121, 1038/123, 1038/19, 1038/207, 1038/215, 
1038/32, 1038/33, 1038/37, 1038/38, 1038/44, 1038/45, 1038/46, 
1038/47, 1038/48, 1038/52, 1038/53, 1038/58, 1038/59.

6. Но ва Бо жур на 63, 66/1, 66/2, 66/3, 67, 70/1, 70/2, 71, 72/1, 72/2, 127, 128, 
129/1, 129/2, 129/3, 129/4, 133/1, 133/3, 137, 138, 139/1, 139/2, 
141, 144, 145/1, 145/2, 145/3, 146/1, 146/2, 147, 148/1, 148/2, 
148/3, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 161, 168, 173/2, 173/3, 
174/2, 176, 177, 178/10, 178/11, 178/18, 178/19, 178/2, 178/25, 
178/26, 178/27, 178/28, 178/29, 178/3, 178/4, 178/5, 178/6, 
178/7, 178/8, 178/9, 179, 699, 700, 704.

7. Но во Се ло 28, 29/1, 29/2, 30/1, 30/2, 30/3, 654/2.
8. По ја те 1, 2/1, 2/8, 3/1, 3/2, 4, 5, 7/1, 7/4, 8/1, 8/2, 8/3, 8/4, 8/5, 8/6, 9/1, 

9/2, 9/3, 9/4, 10/1, 10/2, 10/4, 10/5, 10/6, 11/1, 11/2, 12/1, 13/1, 
20/1, 660/1.

9. Про ку пље – 
град

1, 2/1, 2/2, 3/1, 3/2, 3/3, 4, 5/1, 5/2, 5/3, 6/1, 6/2, 6/3, 7/1, 7/2, 8/2, 
8/8, 118, 132, 44, 45, 46/1, 47/5, 47/6, 48, 49, 50/2, 51/1, 52/1, 
53, 54/1, 55/5, 56/1, 56/2, 56/4, 59, 61/1, 61/2, 63, 64, 65, 67/1, 
67/2, 68/1, 69, 70/2, 70/3, 70/4, 71/10, 71/17, 71/2, 71/28, 71/30, 
71/5, 71/6, 71/7, 71/8, 71/9, 72, 73/3, 82/4, 82/5, 85/11, 85/12, 
85/13, 85/14, 86, 87, 88/1, 88/11, 90, 91, 92/9, 93, 5684/1, 5693, 
5694, 5697/1.

10. Про ку пље 2020/17, 2021/4, 2022, 2023, 2024, 2025/1, 2026/1, 2026/2, 
2027, 2045, 2046, 2047, 2048, 2049, 2050, 2177, 2178, 2179, 
2180/1, 2182/1, 2183, 2184, 2185/1, 2185/2, 2186, 2187, 2188, 
2212, 2214, 2215/2, 2215/3, 2215/4, 2215/5, 2215/6, 2216/1, 
2216/6, 2216/7, 2217, 2218, 2220, 2228, 2229/1, 2229/2, 2229/3, 
2229/4, 2231, 2232, 2233, 2234, 2235/1, 2235/2, 2235/3, 2235/4, 
2235/5, 2235/6, 2235/7, 2235/8, 2235/9, 2236, 2559/1, 2559/3,

2559/4, 2561/1, 2561/2, 2561/3, 2561/4, 2562, 2566/4, 2568, 
2570, 2571, 2572/1, 2572/2, 2572/3, 2572/4, 2573/1, 2573/2, 
2573/3, 2573/4, 2573/5, 2575, 2668/1, 2668/2, 2668/3, 2669/1, 
2669/2, 2669/3, 2669/4, 2669/5, 2669/6, 2670, 2671, 2672, 2673, 
2674, 2675/1, 2675/2, 2675/3, 2675/4, 2675/5, 3017/1, 3030/1, 
3030/2, 3031, 3032, 3033, 3034, 3036, 3046/1, 3046/3, 3055/1, 
3055/2, 3056, 3057, 3058, 3059, 3061, 3062, 3063, 3064, 3065, 
3066, 3068, 3070, 3071, 3072, 3073, 3081, 3082, 3083, 3084, 
3085/1, 3086, 3087, 3088, 3091, 3092, 3093, 4027, 4028, 4254, 
4255, 4256/1, 4256/2, 4256/3, 4256/4, 4256/5, 4257, 4258, 4260, 
4263/1, 4264, 4265/1, 4265/2, 4265/3, 4266/1, 4266/2, 4266/3, 
4266/4, 4266/5, 4266/6, 4268, 4270, 4271/1, 4272, 4274, 4278, 
4279, 4280, 4281, 4282, 4288/1, 4288/2, 4307, 4308/1, 4308/2, 
4308/3, 4308/4, 4308/5, 4308/6, 4308/7, 4309/1, 4309/2, 4310, 
4311, 4312/1, 4312/2, 4313/1, 4313/2, 4313/3, 4314, 4315, 4316, 
4317/1, 4317/2, 4317/3, 4317/4, 4317/5, 4318, 4319/1, 4319/2, 
4320, 4321, 4322, 4330/1, 4331, 4332, 4333, 4334, 4335/3, 
4335/4, 4337/1, 4337/2, 4337/3, 4338/1, 4338/2, 4339/1, 4339/2, 
4339/3, 4339/4, 4339/5, 4340, 4341, 4342, 4343, 4344, 4345, 
4347/9, 4418/1, 4419, 4420, 4421/2, 4421/3, 4421/4, 4421/5, 
4433/1, 4434, 4442, 4443, 4444, 4445, 4446, 4447, 4448/1, 
4448/2, 4449, 4450, 4452, 4453/7, 4455/13, 4455/14, 4455/2, 
4455/3, 4455/4, 4455/5, 4455/6, 4455/7, 4455/8, 4456/4, 4464/1, 
4467, 4468, 4469/1, 4469/2, 4469/3, 4469/4, 4470/1, 4470/2, 
4470/3, 4525, 4526/1, 4527/1, 4527/2, 4530, 4531, 4532, 4533, 
4534/1, 4534/2, 4534/3, 4534/4, 4534/5, 4535, 4536/1, 4536/2, 
4536/3, 4536/4, 4536/5, 4537, 4538, 4539/1, 4539/2, 6382/1, 
6383/2, 6384, 6388, 6392/2, 6394/1, 6397/1, 6399/1, 6401/1, 
6402/1, 6404/1, 6418/3, 6419, 6435, 6440.

11. Ћу ко вац 259/1, 259/2, 260/1, 260/2, 260/3, 261/1, 261/2, 261/3, 262, 264, 
265, 266, 267, 268/1, 268/2, 269, 270/1, 270/2, 270/3, 270/4, 
270/5, 271/2, 271/3, 271/4, 272/1, 272/2, 272/3, 272/4, 272/5, 
273, 274, 275, 276, 277/1, 277/2, 277/3, 278, 279, 280, 281, 282, 
424, 426/2, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 
438/2, 439/1, 439/2, 440, 463, 464, 465, 466, 467, 468, 469, 470, 
471, 472, 473, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480, 481, 483, 484, 
485, 486, 488, 489, 490, 491, 492, 493, 497, 498, 499/1, 499/2, 
504, 505, 506, 507, 508, 514, 515, 516, 517, 518, 520, 521, 522, 
523/1, 523/2, 523/3, 524, 525, 526/1, 526/2, 526/3, 527, 539, 
540, 545/1, 545/2, 546/1, 546/2, 547/1, 547/2, 548/1, 548/2, 
548/3, 549, 550, 551, 552, 553, 554/1, 554/2, 555/1, 555/2, 555/3, 
555/4, 556, 557, 558, 559/1, 559/2, 560/1, 560/2, 561, 562, 563, 
564, 565/1, 565/2, 566/1, 566/2, 569, 570, 571, 572, 573, 578/1, 
579/14, 579/15, 579/2, 579/3, 579/5, 580, 582, 583, 596/1, 596/2, 
596/3, 598, 599, 602, 603, 606, 607, 608/1, 610, 611/4, 612/1, 
612/2, 612/3, 612/4, 613, 1392.

Де о ни ца 4
Та бе ла 20.  Пар це ле јав не на ме не Про стор ног пла на 

на те ри то ри ји оп шти не Про ку пље
Р. 
б.

Ка та стар ска 
оп шти на Ка та стар ска пар це ла број:

1. Бре сни чић 1742, 1826, 1827, 1828, 1829, 1830, 1831, 1832, 1833, 1834/1, 
1834/2, 1835, 1837, 1838, 1839/1, 1839/2, 1840, 1841, 1842, 
1843, 1844/1, 1844/2, 1845, 1846, 1847/1, 1847/2, 1847/3, 
1847/4, 1848, 1849, 1850, 1851, 1852, 1853, 1854, 1855/1, 
1855/2, 1856, 1857, 1858, 1859, 1860, 1861, 1862, 1864, 1865, 
1866, 1867/1, 1867/2, 1868/1, 1868/2, 1869, 1870, 1871, 1872, 
1873, 1963, 1964, 1965, 1966, 1967/1, 1967/2, 1967/3, 1968, 
1969, 1970, 1971, 1972, 1973, 1974, 1975, 1976, 1979, 1980, 
1981, 1982/1, 1982/2, 1983, 1984, 1985, 1986, 1988/1, 1988/2, 
1988/3, 1993, 2002, 2003, 2004/1, 2004/2, 2005, 2006, 2007, 
2011/1, 2011/2, 2011/5, 2012, 2014, 2081, 2082, 2083, 2084, 
2085, 2086, 2087, 2089, 2093, 2094, 2097, 2104, 2105, 2106, 
2107, 2108, 2109/1, 2109/2, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, 2119, 
2121, 2122, 2125, 2126, 2127, 2128, 2131/1, 2131/2, 2132, 2133, 
2134, 2135, 2136, 2137, 2138, 2139, 2140, 2141, 2142, 2143, 
2144, 2146/1, 2146/2, 2146/3, 2146/4, 2147, 2148, 2149, 2150, 
2151, 2152, 2153, 2154, 2155, 2156, 2157, 2158, 2159, 2160, 
2161, 2166, 2169, 2170, 2172, 2173, 2174, 2228/1, 2228/11, 
2228/2, 2229, 2230, 2231/1, 2231/2, 2231/3, 2232/1, 2232/2, 
2232/3, 2232/4, 2232/5, 2232/6, 2232/7, 2233, 2234, 2235, 2239, 
2240, 2347, 2348, 2349, 2350, 2351, 2352/1, 2352/2, 2353, 
2354, 2355, 2356/1, 2356/2, 2357, 2358, 2359/1, 2359/2, 2359/3, 
2359/4, 2360, 2361, 2362, 2363, 2364, 2365, 2366, 2367, 2368, 
2369, 2370, 2372, 2373, 2374, 2375, 2396/3, 2397, 2398, 2400.

2. Дре но вац 143/1, 143/2, 143/3, 144/1, 144/2, 145, 146/1, 146/2, 146/3, 
146/4, 147/1, 147/2, 148/1, 148/2, 149, 150, 151, 152, 156, 157, 
160, 161/1, 161/2, 162/1, 162/2, 163/1, 163/2, 164, 165/1, 165/2, 
166, 167, 168, 169, 170, 174, 175, 180, 329, 330/1, 330/3, 331, 
332/1, 332/2, 335, 336/1, 336/2, 339, 340, 343, 344, 345, 346, 
347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 363, 364, 365, 366, 
367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 
380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 
393/1, 393/2, 394, 395, 396, 397, 398/1, 398/2, 398/3, 399/1, 
399/3, 400, 401, 402, 403, 406, 407, 410, 411, 412, 413, 414/1, 
585, 586, 587, 610, 626, 627.
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3. До ња 
То по ни ца

81, 82, 83, 84, 88, 89, 155/1, 155/2, 155/3, 156, 157/1, 157/2, 
157/3, 158, 159, 160, 164, 165, 166, 1834.

4. Гу бе тин 1/1, 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6, 1/7, 2/1, 2/2, 3/1, 3/2, 3/3, 4/1, 4/2, 5, 
6/1, 6/2, 7/1, 7/2, 7/3, 8, 9, 10, 11, 12/1, 12/2, 13, 135, 136, 137, 
240, 241, 249/1, 250/1, 250/2, 250/3, 1406, 1410.

5. Кон џељ 96/1, 96/2, 97, 98, 99, 100, 101/1, 101/2, 101/3, 101/4, 101/5, 
102, 103, 104, 111, 117, 118, 119, 120, 122/1, 122/2.

6. Ма ла Пла на 1562/2, 1563, 1564, 1571, 1572, 1590, 1591, 1592, 1594, 1595, 
1598, 1600, 1601/1, 1601/2, 1602, 1603, 1605/1, 1605/2, 1605/7, 
1608/2, 1608/3, 1611, 1612/1, 1612/2, 1613, 1614/1, 1614/2, 
1616, 1617, 1618/1, 1618/2, 1619, 1621/1, 1622, 1624, 1625, 
1626, 1627, 1628, 1632, 1633, 1634, 1636, 1637, 1638, 1639, 
1640/1, 1640/2, 1643, 1644, 1646, 1647/1, 1647/2, 1648, 1649, 
1650, 1653, 1656.

7. По то чић 1272/1, 1272/2, 1272/3, 1273, 1274, 1275, 1276, 1279, 1280, 1282, 
1283, 1284, 1285, 1286, 1287, 1288, 1289, 1290/1, 1290/2, 1291, 
1292, 1293, 1294, 1295, 1296, 1297, 1298, 1299, 1300, 1301, 1302, 
1303, 1304, 1305, 1306, 1307, 1308/1, 1308/10, 1308/11, 1308/13, 
1308/14, 1308/15, 1308/2, 1308/3, 1308/4, 1308/5, 1308/8, 1309, 
1310, 1311, 1312, 1313, 1314/1, 1314/2, 1315, 1316/1, 1316/2, 
1316/3, 1317, 1318, 1319, 1320, 1322, 1323, 1324, 1325, 1326, 
1327, 1328, 1329, 1330, 1331, 1332, 1333, 1334, 1335, 1336, 
1337, 1338, 1339, 1340, 1341, 1342, 1343, 1344, 1345, 1346, 
1347, 1348, 1349, 1350, 1351, 1352, 1353, 1354, 1355, 1356, 
1357, 1358, 1359, 1360, 1361, 1362, 1363, 1364, 1365, 2009, 
2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 
2020, 2021, 2022/1, 2022/2, 2022/3, 2023/1, 2023/2, 2023/3, 2024, 
2025/1, 2025/2, 2025/3, 2028, 2029, 2042, 2045/1, 2046, 2047, 
2048, 2049, 2050, 2140, 2142, 2143, 2144, 2145, 2146, 2156, 
2157, 2158, 2159, 2160, 2161, 2162, 2163, 2164, 2165, 2166, 
2167, 2168, 2169, 2170, 2171, 2172, 2173, 2174, 2175, 2176, 
2177, 2178/1, 2178/2, 2179/1, 2180/11, 2180/12, 2180/13, 2181/6, 
2181/7, 2202, 2207/1, 2225, 2226.

8. Пре ка дин 3, 4, 10, 11, 12, 13, 14, 15/1, 15/2, 16, 17, 18, 26, 27, 28, 29.

Де о ни ца 5
Та бе ла 21.  Пар це ле јав не на ме не Про стор ног пла на 

на те ри то ри ји оп шти не Про ку пље
Р. 
б.

Ка т а  с т а р  с ка 
оп шти на Ка та стар ска пар це ла број:

1. Бре сни чић 2370.
2. До ња Ко њу ша 136, 137, 138/4, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 

1704, 1705, 1706/1, 1706/2, 1707, 1709, 185, 187, 381/1, 382, 
383, 384/1, 384/2, 386, 387, 389, 390, 391/1, 391/2, 391/3, 391/4, 
444, 445, 446, 447/1, 447/2, 447/3, 448, 449, 450, 451/1, 451/2, 
460, 780, 785, 788/1, 788/2, 857, 858, 859, 860, 861, 863, 864, 
865, 866, 867, 868, 869, 870, 871, 872/1, 872/2, 873, 874.

3. Кон џељ 118, 119, 120, 121, 122/1, 122/2, 123, 124, 125, 126, 127, 134, 
135/1, 135/2, 135/3, 136/1, 136/2, 136/3, 137/1, 137/2, 138, 140, 
141, 142, 143, 144, 145/3, 150, 152, 153, 154, 155, 156, 190, 191, 
192, 193, 194, 195, 196/1, 196/2, 197/1, 197/2, 198, 199, 216, 
220, 221/10, 221/11, 221/12, 221/2, 221/4, 221/6, 221/7, 221/8, 
221/9, 222, 223, 224, 225, 226, 482, 483, 484, 485/1, 485/2, 486, 
487, 488, 497/1, 497/2, 497/3, 497/4, 498, 499, 500, 501, 507, 
508, 509, 510, 511, 515, 516, 520, 521, 522, 523, 524, 525, 527, 
528, 530, 531, 532, 660, 661, 662, 663, 664, 669, 670, 671, 672, 
673, 674, 675, 676, 680, 681, 682, 683, 684/1, 684/2, 687, 688.

4. Ту ла ре 2199, 2200, 2203, 2204, 2205/1, 2205/2, 2206, 2207/1, 2207/2, 
2208/1, 2208/2, 2233/2, 2234/1, 2234/2, 2234/3, 2235/1, 2235/2, 
2236, 2237, 2238, 2239/1, 2239/2, 2240/1, 2240/2, 2241, 2242/1, 
2242/2, 2243, 2244, 2245, 2246, 2247, 2248, 2249, 2255, 2256, 
2257, 2259/1, 2259/3, 2260/1, 2260/2, 2261, 2262, 2263, 2264/1, 
2264/2, 2264/3, 2265, 2266, 2267, 2268, 2269, 2270/1, 2270/2, 
2271, 2272, 2273, 2274, 2275, 2276, 2277, 2278, 2279, 2280, 
2281, 2295, 2296/1, 2296/2, 2296/3, 2337, 2338/1, 2338/2, 2339, 
2340, 2341, 2342, 2343, 2344, 2345, 2346, 2347, 2351, 2363, 
2364, 2365, 2366, 2367, 2368/1, 2368/2, 2370/1, 2371/3, 2371/4, 
2371/5, 2372/1, 2373, 2374/1, 2374/2, 2375, 2376, 2377, 2378, 
2380, 2381, 2382, 2383, 2384, 2385, 2386, 2387/1, 2387/2, 2387/3, 
2387/4, 2388/1, 2388/2, 2389/1, 2389/2, 2390/1, 2390/2, 2391, 
2392, 2393, 2394, 2395, 2396, 2397, 2398, 2399/1, 2399/2, 2400, 
2401, 2402/1, 2402/2, 2403, 2404, 2405, 2406, 2407, 2408, 2425.

5. Ви ча 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 63, 64, 65, 66, 
67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 
84, 85, 86, 87, 88/1, 88/2, 89, 124, 125, 126, 127, 1277/1, 1277/3, 
128, 1284, 129, 532/1, 532/2, 532/3, 534/1, 535, 536, 537/1, 538, 
540, 975, 976, 977, 978, 979, 980, 981, 982, 983, 984, 985.

Та бе ла 22.  Пар це ле јав не на ме не Про стор ног пла на 
на те ри то ри ји оп шти не Кур шу мли ја

Р. 
б.

Ка т а  с т а р  с ка 
оп шти на Ка та стар ска пар це ла број:

1. До ње То ча не 30, 33, 34, 35, 36, 41, 42, 43, 44, 45/1, 45/2, 45/3, 45/4, 45/5, 45/6, 
46, 47, 48, 206, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 216, 220, 221, 2923.

4.2.3. Спи сак ко ор ди на та пре лом них та ча ка пар це ла јав не  
на ме не за де о ни це ауто-пу та, пе тљи и пра те ћих са др жа ја  

за ко ри сни ке ауто-пу та

Пар це ле јав не на ме не Ј (1–25) од ре ђе не су ко ор ди на та ма5 
пре лом них та ча ка (ред ни број тач ке, Х ко ор ди на та, Y ко ор ди на та) 
и ка та стар ским пар це ла ма (к.п.) у об у хва ту, по де о ни ца ма 1–5:

Де о ни ца 1
Јав на пар це ла–Ј1 – по сто је ћа пе тља „Ме ро ши на” (km 0+000) 

на ауто-пу ту Е-75, оп шти на Ме ро ши на, КО Ба лај нац, по вр ши не 
од 21,14 ha.
Ко ор ди на те пре лом них та ча ка: 1. 7565392, 4793590, 2. 7565409, 4793597, 3. 
7565471, 4793628, 4. 7565496, 4793605, 5. 7565497, 4793592, 6. 7565517, 4793571, 7. 
7565530, 4793552, 8. 7565561, 4793513, 9. 7565576, 4793492, 10. 7565581, 4793477, 
11. 7565588, 4793467, 12. 7565598, 4793444, 13. 7565598, 4793431, 14. 7565615, 
4793414, 15. 7565624, 4793401, 16. 7565630, 4793388, 17. 7565633, 4793362, 18. 
7565638, 4793348, 19. 7565641, 4793337, 20. 7565647, 4793322, 21. 7565650, 
4793306, 22. 7565657, 4793293, 23. 7565667, 4793267, 24. 7565667, 4793253, 
25. 7565668, 4793240, 26. 7565665, 4793223, 27. 7565674, 4793211, 28. 7565676, 
4793205, 29. 7565676, 4793176, 30. 7565676, 4793147, 31. 7565678, 4793134, 32. 
7565686, 4793126, 33. 7565687, 4793120, 34. 7565684, 4793079, 35. 7565673, 
4793045, 36. 7565689, 4793005, 37. 7565705, 4792995, 38. 7565706, 4792980, 39. 
7565700, 4792976, 40. 7565705, 4792953, 41. 7565707, 4792935, 42. 7565696, 
4792931, 43. 7565700, 4792867, 44. 7565702, 4792849, 45. 7565723, 4792855, 46. 
7565741, 4792862, 47. 7565753, 4792870, 48. 7565765, 4792876, 49. 7565767, 
4792873, 50. 7565756, 4792866, 51. 7565743, 4792859, 52. 7565725, 4792851, 53. 
7565738, 4792818, 54. 7565752, 4792784, 55. 7565767, 4792747, 56. 7565784, 
4792710, 57. 7565798, 4792685, 58. 7565779, 4792676, 59. 7565766, 4792668, 60. 
7565749, 4792657, 61. 7565694, 4792629, 62. 7565680, 4792663, 63. 7565666, 
4792697, 64. 7565648, 4792745, 65. 7565631, 4792789, 66. 7565619, 4792816, 67. 
7565590, 4792884, 68. 7565561, 4792953, 69. 7565556, 4792966, 70. 7565551, 
4792964, 71. 7565544, 4792981, 72. 7565527, 4792996, 73. 7565512, 4793006, 
74. 7565493, 4793014, 75. 7565474, 4793019, 76. 7565459, 4793020, 77. 7565431, 
4793022, 78. 7565403, 4793030, 79. 7565377, 4793042, 80. 7565353, 4793065, 81. 
7565299, 4793053, 82. 7565574, 4792995, 336. 7565052, 4793059, 337. 7565180, 
4793095, 338. 7565128, 4793080, 339. 7565228, 4793123, 340. 7565275, 4793156, 
341. 7565296, 4793169, 342. 7565315, 4793179, 343. 7565336, 4793187, 344. 7565348, 
4793210, 345. 7565370, 4793229, 346. 7565401, 4793251, 347. 7565417, 4793264, 348. 
7565433, 4793286, 349. 7565435, 4793314, 350. 7565427, 4793349, 351. 7565421, 
4793368, 352. 7565414, 4793393, 353. 7565426, 4793422, 354. 7565417, 4793458, 355. 
7565412, 4793483, 356. 7565398, 4793558.
КО Ба лај нац, к.п: 428, 214, 429/1, 429/2, 430/1, 430/2, 431/1, 431/2, 431/3, 432/1, 
437/1, 438, 439, 440/1, 440/2, 440/3, 441, 442, 443, 444/1, 444/2, 444/3, 445/1, 445/2, 
445/3, 457, 458/2, 460/1, 460/2, 460/3, 460/4, 461/1, 461/2, 461/3, 461/4, 463, 464/1, 
464/2, 466/1, 466/2, 471/1, 472/1, 472/2, 472/3, 472/4, 473, 490/2, 490/3, 490/4, 493, 
496/1, 496/2, 497/3, 497/4, 498/1, 498/2, 499, 1198/2, 1198/3, 1199/1, 1200/1, 1201, 
1202, 1203, 1206/1, 1217/1, 1218/1, 1218/2, 1219/1, 1276/2, 1276/3, 1277/1, 1279/1, 
1283/1, 1284/1, 1285/1, 1285/2, 1294/1, 1294/2, 1295/1, 1296/1, 1297/1, 1297/2, 1298, 
1299/1, 1300/1, 1305, 1306/2, 1307/1, 1313/3, 1316/1, 1317/1, 1318/1, 1319/1, 1319/2, 
1320/1, 1321/1, 1322/1, 1323/2, 1323/3, 1329/2, 1788/2, 1788/4, 3664/1, 3672/1, 3688, 
3689. 

Јав на пар це ла–Ј2 – пут – оп шти на Ме ро ши на, КО Ба лај нац, 
Гра ди ште и Брест, по вр ши на од 36,27 ha.
Ко ор ди на те пре лом них та ча ка: 82. 7565574, 4792995, 83. 7564968, 4792970, 84. 
7564928, 4792962, 85. 7564778, 4792937, 86. 7564677, 4792926, 87. 7564627, 
4792921, 88. 7564576, 4792908, 89. 7564556, 4792906, 90. 7564525, 4792901, 91. 
7564499, 4792901, 92. 7564471, 4792904, 93. 7564420, 4792917, 94. 7564371, 
4792931, 95. 7564321, 4792939, 96. 7564262, 4792949, 97. 7564231, 4792954, 98. 
7564142, 4792967, 99. 7564121, 4792968, 100. 7564090, 4792978, 101. 7564042, 
4792993, 102. 7563993, 4793009, 103. 7563898, 4793047, 104. 7563887, 4793053, 
105. 7563866, 4793021, 106. 7563848, 4793001, 107. 7563811, 4792964, 108. 7563765, 
4792926, 109. 7563732, 4792906, 110. 7563723, 4792915, 111. 7563738, 4792942, 112. 
7563779, 4792986, 113. 7563802, 4793013, 114. 7563822, 4793042, 115. 7563839, 
4793073, 116. 7563763, 4793106, 117. 7563732, 4793115, 118. 7563692, 4793122, 119. 
7563640, 4793132, 120. 7563602, 4793147, 121. 7563565, 4793164, 122. 7563319, 
4793278, 123. 7563239, 4793343, 124. 7563132, 4793395, 125. 7563114, 4793403, 
126. 7563051, 4793432, 127. 7562886, 4793506, 128. 7562850, 4793523, 129. 7562778, 
4793557, 130. 7562724, 4793580, 131. 7562703, 4793586, 134. 7562231, 4793800, 135. 
7562178, 4793835, 136. 7562162, 4793844, 137. 7562151, 4793845, 138. 7562142, 
4793851, 139. 7562132, 4793854, 140. 7562114, 4793865, 141. 7562071, 4793887, 
142. 7562194, 4793823, 143. 7561908, 4793964, 144. 7561827, 4794002, 145. 7561791, 
4794019, 146. 7561718, 4794051, 147. 7561636, 4794084, 148. 7561608, 4794095, 149. 
7561543, 4794119, 150. 7561496, 4794136, 151. 7561440, 4794155, 152. 7561364, 
4794178, 153. 7561240, 4794214, 154. 7561221, 4794219, 155. 7561135, 4794243, 
156. 7561038, 4794263, 157. 7561038, 4794263, 158. 7560981, 4794264, 159. 7560836, 
4794388, 160. 7560862, 4794316, 243. 7560874, 4794342, 244. 7560891, 4794351, 245. 
7561040, 4794324, 246. 7561159, 4794300, 247. 7561208, 4794289, 248. 7561296, 
4794266, 249. 7561364, 4794248, 250. 7561393, 4794240, 251. 7561470, 4794213, 
252. 7561498, 4794203, 253. 7561546, 4794186, 254. 7561593, 4794169, 255. 7561641, 
4794152, 256. 7561687, 4794133, 257. 7561753, 4794106, 258. 7561771, 4794098, 259. 
7561808, 4794082, 260. 7561908, 4794035, 261. 7561945, 4793948, 262. 7561953, 
4794014, 263. 7562009, 4793991, 264. 7562028, 4793983, 265. 7562036, 4793977, 
266. 7562099, 4793949, 267. 7562127, 4793937, 268. 7562145, 4793931, 269. 7562164,

–––––––––––––––
5 Координате су приказане у Гаус-Кригеровој пројекцији.
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4793926, 270. 7562174, 4793923, 271. 7562194, 4793917, 272. 7562222, 4793906, 273. 
7562232, 4793902, 274. 7562250, 4793892, 275. 7562265, 4793882, 278. 7562731, 
4793664, 279. 7562748, 4793656, 280. 7562756, 4793651, 281. 7562782, 4793636, 
282. 7562817, 4793618, 283. 7562854, 4793604, 284. 7562909, 4793580, 285. 7562965, 
4793555, 286. 7563000, 4793536, 287. 7563027, 4793523, 288. 7563071, 4793500, 289. 
7563107, 4793483, 290. 7563133, 4793472, 291. 7563144, 4793471, 292. 7563154, 
4793464, 293. 7563180, 4793450, 294. 7563252, 4793418, 295. 7563270, 4793412, 
296. 7563383, 4793392, 297. 7563638, 4793274, 298. 7563694, 4793245, 299. 7563733, 
4793208, 300. 7563756, 4793188, 301. 7563788, 4793166, 302. 7563823, 4793148, 303. 
7563869, 4793125, 304. 7563896, 4793163, 305. 7563922, 4793191, 306. 7563969, 
4793229, 307. 7564015, 4793263, 308. 7564064, 4793293, 309. 7564072, 4793284, 
310. 7564034, 4793240, 311. 7563987, 4793193, 312. 7563962, 4793167, 313. 7563937, 
4793131, 314. 7563921, 4793103, 315. 7563930, 4793099, 316. 7564013, 4793070, 317. 
7564070, 4793057, 318. 7564091, 4793055, 319. 7564119, 4793043, 320. 7564137, 
4793036, 321. 7564213, 4793021, 322. 7564262, 4793013, 323. 7564311, 4793004, 
324. 7564378, 4792994, 325. 7564417, 4792996, 326. 7564446, 4792999, 327. 7564486, 
4793004, 328. 7564503, 4793005, 329. 7564528, 4793001, 330. 7564557, 4792996, 331. 
7564624, 4792987, 332. 7564662, 4792992, 333. 7564760, 4793002, 334. 7564895, 
4793022, 335. 7564944, 4793033, 336. 7565052, 4793059.
КО Ба лај нац, к.п: 1307/1, 1323/3, 1439, 1476, 1477/1, 1479/1, 1482/1, 1527, 1528, 
1529, 1530/1, 1530/4, 1531/2, 1532/1, 1533, 1534, 1535, 1536, 1537, 1538/1, 1604, 
1605, 1606, 1607/3, 1607/4, 1607/5, 1608/1, 1609/1, 1609/2, 1614, 1616/1, 1616/3, 
1617/1, 1617/3, 1618/1, 1618/3, 1619/1, 1619/3, 1620/1, 1620/3, 1621/1, 1621/2, 1621/3, 
1622/1, 1623/1, 1623/3, 1624/1, 1627/1, 1630/1, 1630/3, 1630/4, 1630/5, 1630/6, 1631/1, 
1631/2, 1631/5, 1631/6, 1632/2, 1632/3, 1633/2, 1633/4, 1634/2, 1634/4, 1635/2, 1635/4, 
1636/2, 1636/4, 1637/2, 1638/1, 1638/2, 1639/2, 1640/2, 1641/2, 1642/1, 1642/3, 1643/1, 
1645/1, 1646, 1668/1, 1668/2, 1668/3, 1669/1, 1669/2, 1669/3, 1669/4, 1669/6, 1669/8, 
1670/1, 1670/3, 1671/1, 1671/3, 1672/1, 1672/3, 1673/1, 1673/2, 1673/3, 1673/5, 1674/1, 
1674/3, 1675/1, 1675/3, 1676/1, 1676/2, 1676/3, 1677/1, 1677/3, 1678/1, 1678/3, 1679/1, 
1679/2, 1679/3, 1679/5, 1679/7, 1680/1, 1680/3, 1680/4, 1681/1, 1681/3, 1681/4, 1689, 
1695/1, 1695/10, 1695/11, 1695/12, 1695/6, 1695/7, 1695/8, 1695/9, 1696/1, 1696/2, 
1698/2, 1725/1, 1725/3, 1726/1, 1726/3, 1727/1, 1727/3, 1728/1, 1728/3, 1729/1, 1729/3, 
1730/1, 1730/3, 1731/1, 1731/3, 1732/1, 1732/3, 1733/1, 1733/3, 1734/1, 1734/3, 1735/1, 
1735/3, 1736/1, 1736/2, 1736/4, 1736/6, 1737/1, 1737/2, 1737/3, 1737/5, 1738/1, 1738/2, 
1739/1, 1740/1, 1741/1, 1741/2, 1742/1, 1743/1, 1744/1, 1745/1, 1745/2, 1745/3, 1788/1, 
1788/2, 1788/3, 1788/4, 1789/1, 1790/1, 1791/1, 1792/1, 1792/3, 1793/1, 1793/3, 1805/1, 
1805/3, 1806/1, 1806/3, 1807/1, 1807/3, 1813/1, 1822/1, 1822/2, 3666/1, 3666/3, 3666/5, 
3668/1, 3668/3, 3671/1, 3671/3, 3677/2, 3677/4, 3678/1, 3678/3, 3688, 3689. 
КО Брест, к.п: 2699, 2700, 2725, 2726, 2727, 2728, 2729, 2730, 2731, 2732, 2733, 
2734, 2750, 2751, 2752, 2753, 2754, 2755, 2756, 2757, 2758, 3270, 3284, 3296, 3297, 
3298, 3299. 
КО Градиште, к.п: 1/1, 1/2, 2/1, 2/2, 3, 4/1, 4/2, 5/1, 5/2, 6/1, 6/2, 7/1, 8/1, 9/1, 9/2, 10/2, 
32/1, 33/1, 36, 37/1, 37/2, 38/2, 38/3, 38/4, 39/1, 54, 55/1, 56/1, 56/2, 57/1, 57/2, 58/1, 
58/2, 59/1, 59/2, 60/1, 60/2, 62, 63/1, 63/2, 64/1, 64/2, 64/3, 64/5, 64/8, 64/12, 64/13, 
65/1, 65/2, 287/1, 290/1, 290/2, 290/3, 291/2, 291/3, 291/4, 291/5, 292/1, 292/2, 293/1, 
293/2, 294/1, 295/2, 295/7, 295/8, 295/9, 296/1, 296/2, 322/2, 323/1, 323/2, 324/1, 324/2, 
324/3, 324/4, 324/8, 325, 326/1, 326/2, 558/1, 558/2, 558/3, 558/5, 559/1, 559/2, 560/1, 
562/1, 593/2, 593/3, 593/4, 598/1, 598/2, 598/3, 599/1, 599/2, 599/3, 600/1, 602/1, 603/1, 
604/1, 604/2, 605/1, 605/3, 607/1, 608/1, 615/1, 615/3, 616/1, 617/1, 617/2, 618/1, 619/1, 
620, 621, 622/1, 622/2, 623/1, 623/2, 623/3, 623/5, 624/1, 625, 638/1, 639, 640/1, 640/2, 
641/1, 642/1, 642/2, 642/3, 643/1, 643/2, 643/3, 643/5, 644/1, 644/2, 645/1, 646/1, 647/1, 
648/1, 649/1, 650/2, 651/1, 652/1, 653/1, 653/3, 654/1, 655, 659/1, 659/2, 2874, 2877/1, 
2877/2, 2878/1, 2878/2, 2879/1, 2879/2, 2893, 2894.

Јав на пар це ла–Ј3 – од мо ри ште „Ме ро ши на”, де сно, на ста-
ци о на жи km 3+250, по вр ши не од 3,49 ha, са бен зин ском ста ни цом 
ти па II, оп шти на Ме ро ши на, КО Гра ди ште.
Ко ор ди на те пре лом них та ча ка: 131. 7562703, 4793586, 132. 7562547, 4793557, 133. 
7562321, 4793663, 134. 7562231, 4793800.
КО Гра ди ште, к.п: 101, 102, 103, 198, 558/5, 605/1, 605/3, 606, 615/1, 615/3, 616/1, 
622/1, 623/1, 623/2, 624/1, 625, 626, 627, 628, 632, 633/1, 633/2, 634/1, 635/1, 636/1, 
637/1, 637/2, 638/1, 639, 640/1, 640/2, 641/1, 642/1, 642/2, 643/1, 643/2, 646/1, 647/1, 
2874, 2878/1, 2893.

Јав на пар це ла–Ј4 – од мо ри ште „Ме ро ши на”, ле во, на ста ци-
о на жи km 3+250, по вр ши не од 3,49 ha, са бен зин ском ста ни цом 
ти па II, оп шти на Ме ро ши на, КО Гра ди ште.
Ко ор ди на те пре лом них та ча ка: 275. 7562265, 4793882, 276. 7562433, 4793905, 277. 
7562660, 4793799, 278. 7562731.
КО Гра ди ште, к.п: 555, 556, 557, 558/1, 558/2, 559/1, 560/1, 560/2, 560/3, 561, 562/1, 
562/2, 563/2, 599/2, 618/1, 619/1, 620, 621, 622/2, 623/3, 645/1, 648/1, 649/1, 650/1, 
650/2, 653/1, 653/3, 654/1, 655, 657/1, 658/1, 659/1, 659/2, 2874, 2878/2, 2893.

Јав на пар це ла–Ј5 – пе тља „Ме ро ши на – ис ток” (km 5+215) – 
оп шти на Ме ро ши на, КО Брест и Ме ро ши на, по вр ши не од 16,60 ha.
Ко ор ди на те пре лом них та ча ка: 159. 7560836, 4794338, 160. 7560862, 4794316, 161. 
7560778, 4794296, 162. 7560748, 4794298, 163. 7560717, 4794296, 164. 7560698, 
4794290, 165. 7560678, 4794276, 166. 7560639, 4794240, 167. 7560606, 4794225, 
168. 7560578, 4794217, 169. 7560522, 4794220, 170. 7560469, 4794242, 171. 7560454, 
4794250, 172. 7560426, 4794257, 173. 7560401, 4794255, 174. 7560368, 4794245, 175. 
7560303, 4794240, 176. 7560281, 4794237, 177. 7560230, 4794227, 178. 7560197, 
4794221, 179. 7560164, 4794219, 180. 7560128, 4794206, 181. 7560108, 4794194, 
182. 7560098, 4794162, 183. 7560101, 4794153, 184. 7560106, 4794133, 185. 7560108, 
4794113, 186. 7560108, 4794086, 187. 7560074, 4794085, 188. 7560073, 4794104, 189. 
7560070, 4794128, 190. 7560066, 4794143, 191. 7560062, 4794153, 192. 7560050, 
4794165, 193. 7560041, 4794168, 194. 7560024, 4794166, 195. 7560013, 4794160, 
196. 7559979, 4794139, 197. 7559961, 4794165, 198. 7560000, 4794191, 199. 7560013, 
4794219, 200. 7560008, 4794239, 201. 7560002, 4794268, 202. 7559999, 4794286, 203.

7560000, 4794306, 204. 7560003, 4794323, 205. 7560007, 4794339, 206. 7560012, 
4794353, 207. 7560017, 4794363, 208. 7560026, 4794378, 209. 7560039, 4794394, 
210. 7560056, 4794409, 211. 7560065, 4794416, 212. 7560071, 4794420, 213. 7560087, 
4794429, 214. 7560108, 4794437, 215. 7560122, 4794441, 216. 7560153, 4794443, 217. 
7560199, 4794442, 218. 7560229, 4794442, 219. 7560283, 4794441, 220. 7560303, 
4794441, 221. 7560334, 4794441, 222. 7560356, 4794442, 223. 7560387, 4794442, 
224. 7560406, 4794444, 225. 7560442, 4794451, 226. 7560455, 4794454, 227. 7560477, 
4794462, 228. 7560506, 4794476, 228.1. 7560520, 4794484; 228.2. 7560524, 4794477; 
229. 7560546, 4794488; 230. 7560552, 4794476, 231. 7560593, 4794495, 232. 7560601, 
4794496, 233. 7560606, 4794493, 234. 7560609, 4794488, 235. 7560628, 4794425, 236. 
7560640, 4794402, 237. 7560632, 4794419, 238. 7560645, 4794388, 239. 7560651, 
4794387, 240. 7560665, 4794386, 241. 7560722, 4794379, 242. 7560802, 4794367, 243. 
7560874, 4794342, 244. 7560891, 4794351.
КО Брест, к.п: 2637, 2644, 2646, 2647, 2648, 2649, 2650, 2651, 2652, 2653, 2654, 
2655, 2656, 2657, 2658, 2676, 2677, 2678, 2679, 2682, 2683, 2684, 2685, 2686, 2698, 
2699, 2700, 2757, 2758, 2759, 2760, 2761, 2762, 2763, 2764, 2765, 2766, 2767, 2781, 
2782, 2783, 2784, 2785/1, 2785/2, 2786, 2787, 2788, 2789, 2790, 2792, 2793, 2794, 
2795, 2796, 2944, 2945, 2946, 2947, 2950, 2951, 3270, 3271, 3278, 3281, 3282, 3287, 
3292, 3293, 3294, 3295. 
КО Мерошина, к.п: 1, 2/1, 2/2, 4/2, 4/4, 10, 11, 35/4, 1843/1, 1851.

Де о ни ца 2
Јав на пар це ла–Ј6 – пут – оп шти на Ме ро ши на, КО Ба ли че вац 

и Ме ро ши на, по вр ши на од 31,65 ha.
Ко ор ди на те пре лом них та ча ка: 1. 7560031, 4794384, 2. 7560026, 4794378, 3. 
7560017, 4794363, 4. 7560012, 4794353, 5. 7560008, 4794343, 6. 7559999, 4794343, 7. 
7559966, 4794344, 8. 7559949, 4794344, 9. 7559918, 4794326, 10. 7559848, 4794332, 
11. 7559799, 4794337, 12. 7559649, 4794336, 13. 7559549, 4794337, 14. 7559499, 
4794340, 15. 7559399, 4794338, 16. 7559299, 4794338, 17. 7559200, 4794334, 18. 
7559151, 4794331, 19. 7559052, 4794324, 20. 7559004, 4794318, 21. 7558955, 
4794310, 22. 7558908, 4794296, 23. 7558860, 4794285, 24. 7558765, 4794260, 25. 
7558672, 4794230, 26. 7558626, 4794212, 27. 7558537, 4794170, 28. 7558458, 
4794126; 29. 7558462, 4794118; 30. 7558470, 4794110; 31. 7558464, 4794099; 31.1. 
7558457, 4794083; 32. 7558454, 4794072; 33. 7558439, 4794070; 34. 7558442, 
4794054; 35. 7558413, 4794053, 36. 7558371, 4794057, 37. 7558354, 4794064, 
38. 7558350, 4794061, 39. 7558287, 4794015, 40. 7558241, 4793976, 41. 7558180, 
4793913, 42. 7558143, 4793880, 43. 7558071, 4793812, 44. 7558034, 4793779, 45. 
7558034, 4793766, 46. 7558059, 4793755, 47. 7558107, 4793718, 47.1. 7558095, 
4793708; 48. 7558088, 4793713; 48.1. 7558083, 4793702; 49. 7558051, 4793722, 
50. 7557998, 4793713, 51. 7557977, 4793692, 52. 7557940, 4793686, 53. 7557853, 
4793606, 54. 7557803, 4793558, 55. 7557792, 4793479, 56. 7557766, 4793475, 57. 
7557747, 4793464, 58. 7557716, 4793429, 59. 7557671, 4793417, 60. 7557631, 
4793394, 61. 7557565, 4793353, 62. 7557457, 4793286, 63. 7557367, 4793237, 64. 
7557319, 4793207, 65. 7557180, 4793155, 66. 7557132, 4793137, 67. 7557082, 
4793125, 68. 7557034, 4793108, 69. 7556984, 4793097, 70. 7556937, 4793075, 71. 
7556886, 4793069, 72. 7556865, 4793058, 73. 7556731, 4793034, 74. 7556663, 
4793006, 75. 7556606, 4793001, 230. 7556594, 4793117, 231. 7556628, 4793122, 232. 
7556653, 4793124, 233. 7556686, 4793123, 234. 7556727, 4793128, 235. 7556771, 
4793132, 236. 7556845, 4793143, 237. 7556868, 4793143, 238. 7556918, 4793145, 
239. 7556967, 4793156, 240. 7557008, 4793188, 241. 7557054, 4793205, 242. 7557101, 
4793217, 243. 7557145, 4793239, 244. 7557221, 4793277, 245. 7557316, 4793334, 246. 
7557354, 4793363, 247. 7557375, 4793394, 248. 7557387, 4793444, 249. 7557405, 
4793478, 250. 7557444, 4793472, 251. 7557478, 4793461, 252. 7557525, 4793489, 
253. 7557564, 4793515, 254. 7557598, 4793514, 255. 7557625, 4793523, 256. 7557647, 
4793538, 257. 7557688, 4793566, 258. 7557749, 4793618, 259. 7557837, 4793695, 260. 
7557883, 4793745, 261. 7557922, 4793785, 262. 7557934, 4793796, 263. 7558012, 
4793875, 264. 7558085, 4793944, 265. 7558124, 4793977, 266. 7558166, 4794006, 
267. 7558198, 4794029, 268. 7558316, 4794112, 269. 7558376, 4794151, 270. 7558419, 
4794178, 271. 7558510, 4794226, 272. 7558603, 4794268, 273. 7558698, 4794305, 274. 
7558746, 4794320, 275. 7558844, 4794349, 276. 7558944, 4794371, 277. 7559045, 
4794388, 278. 7559146, 4794396, 279. 7559197, 4794398, 280. 7559298, 4794399, 
281. 7559399, 4794398, 282. 7559499, 4794398, 283. 7559549, 4794395, 284. 7559649, 
4794395, 285. 7559749, 4794392, 286. 7559799, 4794393, 287. 7559849, 4794394, 288. 
7559919, 4794401, 289. 7559949, 4794384, 290. 7559999, 4794384.
КО Ба ли че вац, к.п: 953/2, 954, 955, 956, 957, 958, 959, 963, 964/1, 965, 966/1, 966/2, 
967, 969/2, 1230/1, 1230/2, 1250/1, 1250/2, 1250/3, 1251, 1252, 1253, 1254, 1255, 1256, 
1257, 1258/1, 1258/2, 1259/1, 1259/2, 1260/1, 1260/2, 1261/1, 1261/2, 1262/1, 1262/2, 
1263/1, 1263/2, 1263/3, 1264/2, 1264/3, 1265, 1266, 1267/1, 1267/2, 1268/1, 1268/2, 
1268/4, 1268/5, 1269, 1270, 1271, 1272/2, 1272/3, 1272/4, 1272/5, 1272/6, 1275/1, 
1275/2, 1276, 1277, 1279, 1280/1, 1280/2, 1280/3, 1281/1, 1281/2, 1282, 1283/1, 
1283/2, 1284, 1285, 1286, 1287, 1288, 1309/1, 1309/2, 1309/3, 1310, 1330, 1331, 
1332/1, 1332/2, 1333, 1334, 1340/1, 1341/1, 1351, 1352, 1353, 1354, 1355/1, 1355/2, 
1356/1, 1357, 1359, 1360, 1361, 1362/1, 1362/2, 1367, 1368, 1373, 1618/1, 1618/2, 
1621, 1646, 1647, 1648, 1649, 1650, 1651, 1652/1, 1652/2, 1653, 1654/1, 1655, 1656, 
1657, 1658, 1659, 1660, 1661, 1662, 1663/2, 1664, 1665, 1666, 1667, 1668, 1669, 1671, 
1672/1, 1672/2, 1677, 1678/1, 1679, 1680, 1681, 1682/1, 1682/2, 1683, 1684, 1685, 
1686, 1687/1, 1688/1, 1688/2, 1689/1, 1689/2, 1690, 1694/1, 1694/2, 1695, 1696, 1697, 
1698, 1699, 1701/1, 1701/2, 1702, 1703, 1704, 1705/1, 1705/2, 1708, 1709, 1710, 1711, 
1785, 1786/1, 1786/2, 1787, 1788/1, 1788/2, 1788/3, 1789, 1799/1, 1858/1, 1858/2, 
1859, 1860, 1876/2, 1877/4, 1877/5, 1878/2, 1881/1, 1881/2, 1882, 1883, 1886, 1887/1, 
1887/2, 1888/1, 1888/2, 1889/1, 1889/2, 1890, 1893, 1894/1, 1894/2, 1895/1, 1895/2, 
1895/3, 1895/4, 1896, 1897, 1898, 1899/1, 1899/2, 1899/3, 1900/1, 1900/2, 1900/3, 
1901/1, 1901/2, 1901/3, 1901/4, 1901/5, 1902/1, 1902/2, 1902/3, 1903/1, 1903/2, 1903/3, 
1904/1, 1904/2, 1904/3, 1905, 1906, 1907, 1908/1, 1909, 1920/1, 1920/2, 1982, 1983, 
1984, 1985, 1986, 1989, 1990, 1991, 1992/1, 2007/1, 2008/1, 2008/2, 2009/1, 2009/2, 
2009/3, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015/1, 2015/2, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 
2021, 2022, 2023, 2024/1, 2024/2, 2025/1, 2025/2, 2025/3, 2026, 2027, 2028/1, 2028/2, 
2029/1, 2029/2, 2030, 2031/1, 2031/2, 2032/1, 2032/2, 2032/3, 2034/1, 2034/2, 2034/3, 
2035, 2039, 2040, 2041/1, 2043, 2045, 2046, 2047, 2266, 2268, 2269, 2270, 2271, 2272,
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2273, 2274, 2275/1, 2275/2, 2276/1, 2276/2, 2277, 2278, 2279, 2280, 2281/1, 2281/2, 
2282, 2283, 2284, 2285, 2286, 2287, 2288, 2289, 2290, 2291, 2292, 2293, 2294/1, 
2294/2, 2295, 2296, 2298/1, 2298/2, 2301/1, 2301/2, 2302/1, 2423, 2424, 2425, 2431, 
2432/1, 2433, 2445, 2446, 2449/1, 2449/2, 2450/1, 2450/2, 2478, 2479, 2480, 2482, 
2488, 2489, 2490, 2491, 2492, 2493, 2494, 2495, 2496, 2497, 2498, 2499, 2500, 2501, 
2502, 2504/2, 2507, 2508/1, 2508/2, 2509, 2515/1, 2515/2, 2519, 2520, 2525, 2526/3, 
2528/1, 2528/3, 2529, 2530, 2531, 2533, 2534, 2535/1, 2535/2, 2535/3, 2536, 2537, 
2552, 2553, 2554, 2555, 2556, 2560, 2561, 2563/1, 2563/2, 2563/3, 2564, 2565, 2566, 
2567, 2569/2, 2569/3, 2570, 2571, 2574, 2575, 2576, 2577/2, 2577/3, 2577/6, 2578/2, 
2578/3, 2579, 2580/3, 2581, 2586, 2587, 2660, 2661/1, 2661/2, 2661/3, 2662, 2663, 
2664/1, 2664/2, 2665/1, 2665/2, 2666/1, 2666/2, 2667/1, 2667/2, 2668/1, 2668/2, 4272/2, 
4272/3, 4273, 4283, 4284, 4286, 4287, 4288. 
КО Мерошина, к.п: 1, 2/1, 2/2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 17/1, 17/2, 18, 22, 1851.

Јав на пар це ла–Ј7 – пут – оп шти на Ме ро ши на, КО Ба ли че вац, 
по вр ши на од 17,15 ha.
Ко ор ди на те пре лом них та ча ка: 76. 7556498, 4792999, 77. 7556463, 4792981, 78. 7556431, 
4792988, 79. 7556358, 4792992, 80. 7556243, 4792977, 81. 7556211, 4792983, 82. 
7556154, 4792996, 83. 7556081, 4793002, 84. 7555982, 4793018, 85. 7555934, 4793011, 
86. 7555846, 4793024, 87. 7555782, 4793021, 88. 7555732, 4793021, 89. 7555694, 
4793015, 90. 7555695, 4793004, 91. 7555705, 4792975, 92. 7555728, 4792919, 93. 
7555710, 4792913, 94. 7555702, 4792924, 95. 7555677, 4792971, 96. 7555655, 4793027, 
97. 7555633, 4793028, 98. 7555583, 4793034, 99. 7555484, 4793026, 100. 7555435, 
4793019, 101. 7555386, 4793008, 102. 7555336, 4793010, 103. 7555291, 4792975, 
104. 7555229, 4792968, 105. 7555190, 4792990, 106. 7555141, 4792991, 107. 7555043, 
4792978, 108. 7554946, 4792961, 109. 7554850, 4792938, 110. 7554802, 4792926, 111. 
7554755, 4792912, 112. 7554713, 4792883, 113. 7554656, 4792826, 114. 7554607, 4792797, 
192. 7554551, 4792931, 193. 7554583, 4792944, 194. 7554674, 4792963, 195. 7554735, 
4792975, 196. 7554781, 4792997, 197. 7554831, 4793009, 198. 7554929, 4793035, 
199. 7555028, 4793056, 200. 7555128, 4793074, 201. 7555178, 4793084, 202. 7555216, 
4793087, 203. 7555280, 4793091, 204. 7555331, 4793095, 205. 7555380, 4793120, 
206. 7555432, 4793099, 207. 7555482, 4793098, 208. 7555583, 4793093, 209. 7555633, 
4793086, 210. 7555649, 4793086, 211. 7555634, 4793167, 212. 7555652, 4793173, 213. 
7555674, 4793087, 214. 7555696, 4793101, 215. 7555734, 4793091, 216. 7555784, 
4793087, 217. 7555849, 4793095, 218. 7555884, 4793083, 219. 7555937, 4793081, 
220. 7555984, 4793085, 221. 7556084, 4793081, 222. 7556212, 4793083, 223. 7556244, 
4793082, 224. 7556283, 4793088, 225. 7556344, 4793081, 226. 7556382, 4793082, 227. 
7556438, 4793105, 228. 7556481, 4793105, 229. 7556495, 4793098.
КО Ба ли че вац, к.п: 2859/1, 2859/2, 2860/1, 2860/2, 2860/3, 2860/4, 2861, 2862/2, 
2862/3, 2862/4, 2862/5, 2862/6, 2862/7, 2863/1, 2863/2, 2863/3, 2863/4, 2863/5, 2864, 
2865, 2866/4, 3197/6, 3225, 3289, 3290/1, 3290/2, 3292/1, 3292/2, 3293/1, 3293/2, 
3293/3, 3296, 3298/1, 3298/2, 3299/5, 3300/1, 3300/2, 3300/3, 3300/4, 3300/5, 3301/1, 
3301/2, 3303/1, 3305, 3320, 3321, 3322/1, 3323, 3328/1, 3328/2, 3328/3, 3328/4, 3328/5, 
3328/6, 3328/8, 3329/3, 3332/1, 3332/2, 3338, 3339, 3340, 3341, 3342, 3343, 3348/6, 
3348/7, 3348/8, 3352, 3353, 3354, 3355, 3356, 3358, 3359/1, 3359/2, 3360, 3486/1, 
3491/1, 3491/2, 3491/3, 3491/4, 3492/1, 3492/2, 3496/1, 3496/2, 3497/1, 3497/2, 3498, 
3500/1, 3500/2, 3501/1, 3501/2, 3502, 3505, 3506, 3507/1, 3508, 3509, 3510, 3511, 3512, 
3513, 3514, 3515, 3516/1, 3516/2, 3523/1, 3523/3, 3524, 3525, 3526, 3527/1, 3527/2, 
3528, 3529, 3530, 3531, 3532, 3533, 3536, 3537, 3538, 3543, 4279, 4289, 4293, 4295.

Јав на пар це ла–Ј8 – пут – оп шти на Ме ро ши на, КО Ар ба на-
сце, Ба ли че вац, Југ Бог да но вац и Ле па ја, по вр ши на од 18,50 ha.
Ко ор ди на те пре лом них та ча ка: 115. 7554489, 4792782, 116. 7554448, 4792755, 117. 
7554399, 4792746, 118. 7554355, 4792727, 119. 7554270, 4792675, 120. 7554184, 4792621, 
121. 7554163, 4792603, 122. 7554069, 4792535, 123. 7553991, 4792476, 124. 7553932, 
4792432, 125. 7553833, 4792356, 126. 7553757, 4792292, 127. 7553682, 4792227, 
128. 7553649, 4792194, 133. 7553367, 4791906, 134. 7553329, 4791873, 135. 7553297, 
4791834, 136. 7553248, 4791788, 137. 7553227, 4791763, 138. 7553190, 4791729, 
139. 7553144, 4791690, 140. 7553118, 4791659, 141. 7553070, 4791608, 142. 7553015, 
4791574, 143. 7552968, 4791527, 144. 7552897, 4791457, 145. 7552826, 4791386, 146. 
7552799, 4791360, 147. 7552806, 4791344, 148. 7552827, 4791330, 149. 7552825, 
4791326, 150. 7552797, 4791324, 151. 7552766, 4791277, 152. 7552715, 4791235, 153. 
7552692, 4791192, 154. 7552671, 4791132, 155. 7552584, 4791227, 156. 7552713, 4791364, 
157. 7552731, 4791402, 158. 7552737, 4791408, 159. 7552769, 4791388, 160. 7552797, 
4791415, 161. 7552868, 4791486, 162. 7552939, 4791556, 163. 7552987, 4791603, 164. 
7553020, 4791659, 165. 7553102, 4791732, 166. 7553144, 4791775, 167. 7553200, 
4791836, 168. 7553284, 4791918, 169. 7553318, 4791955, 174. 7553640, 4792269, 175. 
7553676, 4792305, 176. 7553746, 4792377, 177. 7553781, 4792413, 178. 7553817, 
4792449, 179. 7553870, 4792504, 180. 7553927, 4792555, 181. 7554006, 4792619, 
182. 7554048, 4792648, 183. 7554108, 4792685, 184. 7554132, 4792699, 185. 7554184, 
4792719, 186. 7554273, 4792768, 187. 7554362, 4792817, 188. 7554401, 4792860, 189. 
7554435, 4792881, 190. 7554446, 4792881, 191. 7554472, 4792820.
КО Ар ба на сце, к.п: 606, 607, 608/1, 608/2, 609, 610, 611/3, 611/4, 611/6, 612, 613/1, 
613/2, 613/3, 614, 615, 616, 618, 619, 620, 622, 623, 624, 625, 629/1, 629/2, 629/3, 
629/4, 629/6, 630, 631, 632, 1286, 1292/1, 1292/2, 1292/3, 1292/4, 1292/6, 1292/7, 
1292/8, 1292/9, 1294, 1295, 1296/1, 1296/2, 1297/1, 1297/2, 1298/2, 1299, 1300, 1301/1, 
1301/2, 1301/3, 1305/1, 1305/2, 1305/5, 1305/6, 1305/7, 1306/1, 1306/2, 1306/3, 1306/4, 
1306/5, 1306/7, 1306/8, 1307, 1308, 1313/1, 1313/2, 1329, 1341/1, 1341/2, 1342, 1343/3, 
1343/4, 1343/5, 1343/6, 1343/7, 1477, 1478, 1479, 1480/1, 1480/2, 1481/1, 1481/2, 
1481/3, 1482, 1654, 1656/171, 1656/172, 1656/173, 1656/229, 1656/230, 1656/232, 
1657/1, 1657/2, 1657/3, 1657/4, 1657/5, 1658, 1659/1, 1659/2, 1659/3, 1659/4, 1659/5, 
1659/6, 1662, 2176/1, 2180, 2185, 2186, 2187, 2191, 2198, 2199. 
КО Ба ли че вац, к.п: 3149/1, 3149/2, 3149/3, 3151/1, 3151/2, 3151/3, 3152/1, 3152/2, 
3153, 3154/1, 3154/2, 3154/3, 3155, 3156/1, 3156/2, 3156/3, 3156/4, 3161, 3162, 3163, 
3164/1, 3164/2, 3164/3, 3164/4, 3164/5, 3164/6, 3164/7, 3164/8, 3165/3, 3165/4, 3165/5, 
3168/1, 3168/2, 3170/2, 3178/1, 3178/2, 3178/3, 3179/1, 3179/2, 3180/1, 3180/2, 3180/3, 
3181, 3182/1, 3182/2, 3182/3, 3182/4, 3185/3, 3185/4, 3185/5, 3185/6, 3186, 3187, 
3188, 3190, 4297, 4312, 4313.
КО Југ Бог да но вац, к.п: 30, 1642/5. 
КО Лепаја, к.п: 2699, 2700, 2701, 2726, 2727.

Јав на пар це ла–Ј9 – од мо ри ште „Југ Бог да но вац”, де сно, на 
ста ци о на жи km 13+050, по вр ши не по 3,27 ha, са бен зин ском ста-
ни цом ти па I, оп шти на Ме ро ши на, КО Ар ба на сце.
Ко ор ди на те пре лом них та ча ка: 169. 7553318, 4791955, 170. 7553320, 4792035, 171. 
7553314, 4792101, 172. 7553456, 4792242, 173. 7553548, 4792230, 174. 7553640, 
4792269.
КО Ар ба на сце, к.п: 632, 1259/10, 1259/9, 1260, 1261, 1262, 1263/1, 1263/2, 1264, 
1268, 1269, 1270, 1271, 1272, 1273, 1274/1, 1274/2, 1286, 1291/1, 1291/2, 1292/1, 
1292/3, 1292/4, 1292/5, 1298/1, 1298/2, 2187.

Јав на пар це ла–Ј10 – од мо ри ште „Југ Бог да но вац”, ле во, на 
ста ци о на жи km 13+050, по вр ши не по 3,34 ha, са бен зин ском ста-
ни цом ти па I, оп шти на Ме ро ши на, КО Ар ба на сце и Југ Бог да но-
вац.
Ко ор ди на те пре лом них та ча ка: 128. 7553649, 4792194, 129. 7553644, 4792123, 130. 
7553658, 4792038, 131. 7553516, 4791897, 132. 7553408, 4791907, 133. 7553367, 
4791906.
КО Ар ба на сце, к.п: 1300, 1301/3, 1304, 1305/2, 1305/3, 1305/4, 1305/5, 1305/6, 1308, 
1309, 1310/1, 1310/2, 1311, 1318, 1319, 1320, 1321, 1322/1, 1322/2, 1323, 1324, 1325, 
2186, 2187. КО Југ Бог да но вац, к.п: 543, 550.

Де о ни ца 3
Јав на пар це ла–Ј11 – пут – оп шти на Ме ро ши на, КО Ар ба на-

сце и Југ Бог да но вац, по вр ши на од 11,52 ha.
Ко ор ди на те пре лом них та ча ка: 1. 7552584, 4791227, 2. 7552671, 4791132, 3. 
7552661, 4791102, 4. 7552675, 4791073, 5. 7552665, 4791070, 6. 7552604, 4791147, 7. 
7552552, 4791094, 8. 7552523, 4791052, 9. 7552454, 4790980, 10. 7552382, 4790911, 
11. 7552247, 4790762, 12. 7552177, 4790691, 13. 7552139, 4790658, 14. 7552103, 
4790624, 15. 7552075, 4790581, 16. 7552053, 4790558, 17. 7552022, 4790496, 18. 
7551991, 4790391, 19. 7551950, 4790354, 390. 7551811, 4790494, 391. 7551841, 
4790522, 392. 7551898, 4790561, 393. 7551935, 4790580, 394. 7551982, 4790630, 
395. 7552001, 4790655, 396. 7552040, 4790687, 397. 7552069, 4790729, 398. 7552103, 
4790766, 399. 7552320, 4790973, 400. 7552347, 4791017, 401. 7552386, 4791049, 
402. 7552419, 4791086, 403. 7552458, 4791118, 404. 7552501, 4791145, 405. 7552568, 
4791206, 406. 7552580, 4791222.
КО Ар ба на сце, к.п: 1656/170, 1656/171, 1656/172, 1656/173, 1656/230, 1656/231, 
1656/232, 1656/233, 1659/1, 1659/2, 1659/4, 1659/5, 1659/6, 1660/1, 1660/2, 1660/3, 
1660/4, 1660/5, 1661, 1662, 1670, 1671, 1672, 1673, 1674, 1675, 1676, 1677, 1678, 
1679, 1681/1, 1681/2, 1681/3, 1682, 2061/1, 2061/2, 2062, 2063, 2064, 2071, 2072, 
2073, 2074, 2076, 2077, 2081, 2082, 2083, 2084/1, 2084/2, 2085/1, 2085/2, 2086, 2088, 
2101, 2102/1, 2102/2, 2102/3, 2103, 2104, 2105, 2110, 2111, 2112/1, 2112/2, 2113, 
2114, 2115/1, 2115/2, 2115/3, 2115/4, 2126, 2127/1, 2127/2, 2127/3, 2128, 2129, 2130/1, 
2130/2, 2131, 2133/1, 2133/2, 2134, 2135, 2136/1, 2137, 2138/1, 2138/2, 2139/1, 
2139/2, 2140, 2141, 2142, 2143/1, 2191.
 КО Југ Богдановац, к.п: 938/1, 1038/19, 1038/32, 1038/33, 1038/37, 1038/38, 1038/44, 
1038/45, 1038/46, 1038/47, 1038/48, 1038/52, 1038/53, 1038/58, 1038/59, 1038/103, 
1038/104, 1038/105, 1038/106, 1038/107, 1038/108, 1038/109, 1038/110, 1038/111, 
1038/112, 1038/113, 1038/114, 1038/115, 1038/116, 1038/117, 1038/118, 1038/119, 
1038/120, 1038/121, 1038/123, 1038/207, 1038/215.

Јав на пар це ла–Ј12 – пут – оп шти на Про ку пље, КО Но ва Бо-
жур ња и По ја те, по вр ши на од 7,23 ha.
Ко ор ди на те пре лом них та ча ка: 20. 7551586, 4789999, 21. 7551552, 4789916, 22. 
7551379, 4789853, 23. 7551319, 4789850, 24. 7551239, 4789786, 25. 7551200, 
4789751, 26. 7551172, 4789758, 27. 7551085, 4789705, 28. 7551008, 4789667, 29. 
7550969, 4789627, 30. 7550940, 4789626, 379. 7550941, 4789700, 380. 7550991, 
4789704, 381. 7551063, 4789742, 382. 7551144, 4789795, 383. 7551146, 4789821, 
384. 7551188, 4789846, 385. 7551263, 4789910, 386. 7551336, 4789977, 387. 7551362, 
4790025, 388. 7551416, 4790115, 389. 7551445, 4790144, 407. 7550901, 4789710.
КО Но ва Бо жур на, к.п: 63, 66/1, 66/2, 66/3, 67, 70/1, 70/2, 71, 72/1, 72/2, 127, 128, 
129/1, 129/2, 129/3, 129/4, 133/1, 133/3, 137, 138, 139/1, 139/2, 141, 144, 145/1, 145/2, 
145/3, 146/1, 146/2, 147, 148/1, 148/2, 148/3, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 161, 
173/2, 173/3, 174/2, 176, 177, 178/10, 178/11, 178/18, 178/19, 178/2, 178/25, 178/26, 
178/27, 178/28, 178/29, 178/3, 178/4, 178/5, 178/6, 178/7, 178/8, 178/9, 179, 699, 700.
 КО Појате, к.п: 660/1.

Јав на пар це ла–Ј13 – пе тља „Про ку пље – ис ток” (km 17+000) 
– оп шти на Про ку пље, КО Ђу ро вац, Но ва Бо жур ња, Но во Се ло и 
По ја те, по вр ши на од 15,21 ha.
Ко ор ди на те пре лом них та ча ка: 30. 7550940, 4789626, 31. 7550865, 4789610, 32. 
7550843, 4789603, 33. 7550765, 4789577, 34. 7550713, 4789569, 35. 7550660, 
4789565, 36. 7550607, 4789566, 37. 7550572, 4789561, 38. 7550540, 4789540, 39. 
7550533, 4789482, 40. 7550552, 4789433, 41. 7550604, 4789426, 42. 7550669, 
4789397, 43. 7550752, 4789341, 44. 7550801, 4789265, 45. 7550867, 4789151, 46. 
7550896, 4789123, 47. 7550854, 4789104, 48. 7550826, 4789176, 49. 7550772, 
4789256, 50. 7550667, 4789275, 51. 7550514, 4789359, 52. 7550445, 4789518, 53. 
7550366, 4789631, 54. 7550353, 4789637, 55. 7550322, 4789654, 56. 7550316, 
4789655, 57. 7550311, 4789657, 371. 7550378, 4789724, 372. 7550407, 4789717, 373. 
7550476, 4789753, 374. 7550516, 4789791, 375. 7550572, 4789819, 376. 7550655, 
4789824, 377. 7550738, 4789790, 378. 7550823, 4789728, 407. 7550901, 4789710.
КО Ђу ро вац, к.п: 248/2, 248/5, 248/6, 248/7, 248/8, 248/9, 285, 286, 287, 288/4, 288/5, 
292, 294. 
КО Но ва Бо жур на, к.п: 161, 168, 173/3, 699, 704. 
КО Но во Се ло, к.п: 28, 29/1, 29/2, 30/1, 30/2, 30/3, 654/2. 
КО Појате, к.п: 1, 2/1, 2/8, 3/1, 3/2, 4, 5, 7/1, 7/4, 8/1, 8/2, 8/3, 8/4, 8/5, 8/6, 9/1, 9/2, 9/3, 
9/4, 10/1, 10/2, 10/4, 10/5, 10/6, 11/1, 11/2, 12/1, 13/1, 20/1, 660/1.
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Јав на пар це ла–Ј14 – пут – оп шти на Про ку пље, КО До ња 

Стра жа ва, Ђу ро вац, Про ку пље и Про ку пље – град, по вр ши на од 
25,01 ha.
Ко ор ди на те пре лом них та ча ка: 57. 7550311, 4789657, 58. 7550174, 4789734, 59. 
7550115, 4789765, 60. 7550041, 4789801, 61. 7549996, 4789818, 62. 7549909, 
4789854, 63. 7549863, 4789864, 64. 7549816, 4789864, 65. 7549746, 4789846, 66. 
7549697, 4789832, 67. 7549680, 4789830, 68. 7549625, 4789849, 69. 7549577, 
4789838, 70. 7549544, 4789832, 71. 7549536, 4789791, 72. 7549471, 4789749, 
73. 7549404, 4789683, 74. 7549383, 4789692, 75. 7549434, 4789811, 76. 7549380, 
4789802, 77. 7549309, 4789777, 78. 7549292, 4789733, 79. 7549327, 4789687, 80. 
7549310, 4789678, 81. 7549341, 4789609, 82. 7549290, 4789574, 83. 7549258, 
4789610, 84. 7549225, 4789637, 85. 7549178, 4789656, 86. 7549122, 4789741, 87. 
7549082, 4789756, 88. 7549018, 4789751, 89. 7549007, 4789733, 90. 7548981, 
4789739, 91. 7548929, 4789736, 92. 7548878, 4789727, 93. 7548810, 4789682, 94. 
7548791, 4789685, 95. 7548776, 4789730, 96. 7548726, 4789733, 97. 7548677, 
4789739, 98. 7548594, 4789744, 99. 7548532, 4789741, 100. 7548485, 4789727, 101. 
7548404, 4789705, 102. 7548301, 4789692, 103. 7548254, 4789685, 104. 7548209, 
4789670, 105. 7548169, 4789651, 106. 7548119, 4789618, 107. 7548077, 4789588, 
321. 7548012, 4789697, 322. 7548062, 4789726, 323. 7548132, 4789733, 324. 7548179, 
4789745, 325. 7548225, 4789769, 326. 7548273, 4789789, 327. 7548395, 4789813, 328. 
7548478, 4789820, 329. 7548530, 4789817, 329.1. 7548563, 4789832; 329.2. 7548571, 
4789819; 330. 7548596, 4789820, 331. 7548683, 4789823, 332. 7548734, 4789825, 333. 
7548784, 4789825, 334. 7548785, 4789864, 335. 7548787, 4789865, 336. 7548830, 
4789821, 337. 7548881, 4789807, 338. 7548930, 4789797, 339. 7548979, 4789794, 
340. 7549003, 4789806, 341. 7549015, 4789790, 342. 7549077, 4789795, 343. 7549086, 
4789870, 344. 7549203, 4789912, 345. 7549215, 4789912, 346. 7549251, 4789824, 347. 
7549292, 4789860, 348. 7549368, 4789862, 349. 7549421, 4789871, 350. 7549477, 
4789884, 351. 7549487, 4789887, 352. 7549488, 4789918, 353. 7549492, 4789942, 
354. 7549507, 4789954, 355. 7549540, 4789969, 356. 7549569, 4789976, 357. 7549654, 
4789997, 358. 7549694, 4790021, 359. 7549716, 4789915, 360. 7549764, 4789919, 361. 
7549821, 4789961, 362. 7549873, 4789935, 363. 7549924, 4789914, 364. 7549978, 
4789909, 365. 7550027, 4789889, 366. 7550074, 4789867, 367. 7550148, 4789825, 368. 
7550206, 4789792, 369. 7550295, 4789751, 370. 7550355, 4789730, 371. 7550378.
КО До ња Стра жа ва, к.п: 314, 315, 316, 317, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 
328, 333, 334, 335, 336/1, 336/2, 337/1, 337/2, 338, 340/2, 340/3, 340/30, 341, 342, 343, 
345/7, 346, 347, 348, 353, 374, 375, 376/1, 376/2, 377/1, 377/2, 377/3, 377/4, 378/1, 
378/4, 378/5, 378/9, 385, 386, 387, 388, 389/2, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 
398, 399/1, 399/2, 399/3, 400, 401, 402, 405, 406, 416, 679/1, 679/2, 857/1, 857/2, 857/3, 
858/1, 858/2, 861, 863, 864, 865, 866/1, 866/2, 867, 868, 869, 870, 871, 872, 873, 874/1, 
874/2, 874/3, 874/4, 874/5, 874/6, 875, 876, 877, 878/1, 878/2, 878/3, 879, 880, 881/1, 
881/2, 881/3, 881/4, 881/5, 882, 883/1, 883/2, 884, 885, 963, 965, 966/1, 967/2, 967/3.
КО Ђу ро вац, к.п: 263, 274/1, 274/13, 274/14, 274/2, 276/2, 276/3, 276/4, 276/5, 277/8, 
278/1, 278/2, 278/3, 279, 280, 286, 287, 288/4, 288/5, 292. 
КО Прокупље, к.п: 2020/17, 2021/4, 2022, 2023, 2024, 2025/1, 2026/1, 2026/2, 2027, 
2045, 2046, 2047, 2048, 2049, 2050, 2214, 2215/2, 2215/3, 2215/4, 2215/5, 2215/6, 2216/1, 
2216/6, 2216/7, 2217, 2218, 2228, 2229/1, 2229/2, 2229/3, 2229/4, 2231, 2232, 2233, 2234, 
2235/1, 2235/2, 2235/3, 2235/4, 2235/5, 2235/6, 2235/7, 2235/8, 2235/9, 2236, 6399/1, 
6402/1, 6404/1. КО Прокупље - град, к.п: 1, 2/1, 2/2, 3/1, 3/2, 3/3, 4, 5/1, 5/2, 5/3, 6/1, 6/2, 
6/3, 7/1, 7/2, 8/2, 8/8, 44, 45, 46/1, 47/5, 47/6, 48, 49, 50/2, 51/1, 52/1, 53, 54/1, 55/5, 56/1, 
56/2, 56/4, 59, 61/1, 61/2, 63, 64, 65, 67/1, 67/2, 68/1, 69, 70/2, 70/3, 70/4, 71/10, 71/17, 
71/2, 71/28, 71/30, 71/5, 71/6, 71/7, 71/8, 71/9, 72, 73/3, 82/4, 82/5, 85/11, 85/12, 85/13, 
85/14, 86, 87, 88/1, 88/11, 90, 91, 92/9, 93, 118, 132, 5684/1, 5693, 5694, 5697/1.

Јав на пар це ла–Ј15 – пут – оп шти на Про ку пље, КО Про ку-
пље, по вр ши на од 8,07 ha.
Ко ор ди на те пре лом них та ча ка: 108. 7547952, 4789503, 109. 7547912, 4789479, 110. 
7547892, 4789466, 111. 7547833, 4789415, 112. 7547802, 4789356, 113. 7547774, 4789317, 
114. 7547753, 4789273, 115. 7547719, 4789237, 116. 7547690, 4789190, 117. 7547815, 
4789127, 118. 7547787, 4789078, 119. 7547742, 4789016, 306. 7547641, 4789036, 307. 
7547497, 4789125, 308. 7547540, 4789203, 309. 7547610, 4789239, 310. 7547596, 
4789307, 311. 7547623, 4789317, 312. 7547649, 4789280, 313. 7547674, 4789325, 314. 
7547699, 4789369, 315. 7547729, 4789411, 316. 7547787, 4789455, 317. 7547829, 
4789530, 318. 7547837, 4789560, 319. 7547864, 4789604, 320. 7547910, 4789552.
КО Про ку пље, к.п: 2177, 2178, 2179, 2180/1, 2182/1, 2183, 2184, 2185/1, 2185/2, 2186, 
2187, 2188, 2212, 2220, 2559/1, 2559/3, 2559/4, 2561/1, 2561/2, 2561/3, 2561/4, 2562, 
2566/4, 2568, 2570, 2571, 2572/1, 2572/2, 2572/3, 2572/4, 2573/1, 2573/2, 2573/3, 2573/4, 
2573/5, 2575, 2668/1, 2668/2, 2668/3, 2669/1, 2669/2, 2669/3, 2669/4, 2669/5, 2669/6, 
2670, 2671, 2672, 2673, 2674, 2675/1, 2675/2, 2675/3, 2675/4, 2675/5, 6397/1, 6401/1.

Јав на пар це ла–Ј16 – пут – оп шти на Про ку пље, КО Про ку-
пље, по вр ши на од 8,25 ha.
Ко ор ди на те пре лом них та ча ка: 120. 7547135, 4788090, 121. 7547097, 4788043, 122. 
7547015, 4788010, 123. 7546954, 4787983, 124. 7546908, 4787970, 125. 7546879, 
4787951, 126. 7546828, 4787900, 127. 7546785, 4787870, 128. 7546738, 4787847, 
129. 7546679, 4787812, 130. 7546675, 4787792, 131. 7546698, 4787757, 132. 7546671, 
4787742, 133. 7546643, 4787762, 134. 7546605, 4787773, 135. 7546561, 4787750, 136. 
7546539, 4787720, 137. 7546521, 4787686, 138. 7546468, 4787666, 139. 7546416, 
4787637, 287. 7546367, 4787736, 288. 7546408, 4787759, 289. 7546477, 4787772, 
290. 7546507, 4787773, 291. 7546543, 4787784, 292. 7546587, 4787808, 293. 7546611, 
4787849, 294. 7546624, 4787899, 295. 7546647, 4787890, 296. 7546691, 4787913, 297. 
7546738, 4787933, 298. 7546775, 4787963, 299. 7546837, 4787998, 300. 7546897, 
4788045, 301. 7546944, 4788132, 302. 7546945, 4788161, 303. 7546950, 4788211, 304. 
7546982, 4788227, 305. 7547060, 4788167.
КО Про ку пље, к.п: 3017/1, 3030/1, 3030/2, 3031, 3032, 3033, 3034, 3036, 3046/1, 
3046/3, 3055/1, 3055/2, 3056, 3057, 3058, 3059, 3061, 3062, 3063, 3064, 3065, 3066, 
3068, 3070, 3071, 3072, 3073, 3081, 3082, 3083, 3084, 3085/1, 3086, 3087, 3088, 3091, 
3092, 3093, 4027, 4028, 4433/1, 4434, 4442, 4443, 4444, 4445, 4446, 4447, 4448/1, 
4448/2, 4449, 4450, 4452, 4464/1, 4467, 4468, 4469/1, 4469/2, 4469/3, 4469/4, 4470/1, 
4470/2, 4470/3, 6383/2, 6418/3, 6419.

Јав на пар це ла–Ј17 – пе тља „Про ку пље – за пад” (km 23+815) 
– оп шти на Про ку пље, КО Бе ла Во да, Ћу ко вац и Про ку пље, по вр-
ши на од 50,521 ha.
Ко ор ди на те пре лом них та ча ка: 140. 7546333, 4787583, 141. 7546304, 4787568, 142. 
7546274, 4787559, 143. 7546201, 4787557, 144. 7546150, 4787541, 145. 7546093, 
4787512, 146. 7546025, 4787478, 147. 7546007, 4787470, 148. 7545973, 4787287, 
149. 7545871, 4787143, 149.1. 7545701, 4787110; 149.2. 7545751, 4787155; 149.3. 
7545781, 4787176; 149.4. 7545779, 4787181; 149.5. 7545748, 4787170; 149.6. 
7545688, 4787108; 150. 7545602, 4787091, 151. 7545228, 4787105, 152. 7544951, 
4787129, 153. 7544776, 4787252, 154. 7544658, 4787382, 155. 7544607, 4787464, 
156. 7544550, 4787540, 157. 7544439, 4787562, 251. 7544470, 4787616, 252. 7544513, 
4787607, 253. 7544604, 4787651, 254. 7544697, 4787662, 255. 7544768, 4787641, 256. 
7544840, 4787590, 257. 7544868, 4787556, 258. 7544904, 4787521, 259. 7544953, 
4787510, 260. 7544953, 4787511, 261. 7545100, 4787481, 262. 7545149, 4787472, 
263. 7545199, 4787464, 264. 7545223, 4787437, 265. 7545292, 4787423, 266. 7545351, 
4787412, 267. 7545427, 4787401, 268. 7545487, 4787396, 269. 7545558, 4787396, 270. 
7545634, 4787400, 271. 7545664, 4787404, 272. 7545731, 4787415, 273. 7545744, 
4787500, 274. 7545760, 4787559, 275. 7545802, 4787581, 276. 7545827, 4787595, 
277. 7545859, 4787593, 278. 7545931, 4787575, 279. 7545939, 4787527, 280. 7545940, 
4787501, 281. 7546008, 4787513, 282. 7546076, 4787547, 283. 7546132, 4787575, 284. 
7546173, 4787629, 285. 7546245, 4787673, 286. 7546280, 4787687.
КО Бе ле Во де, к.п: 2, 3, 4/1, 4/2, 4/3, 4/4, 5, 6, 7, 8, 11, 30/1, 30/2, 31, 32, 33, 34, 35/1, 
35/4, 35/5, 222, 223, 224, 225, 226, 227/1, 227/2, 227/3, 228, 229, 232/1, 232/2, 232/3, 
232/4, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241/1, 241/2, 242, 243, 244, 245, 246, 
247, 248, 263, 264, 265/1, 265/2, 265/3, 266, 267, 268/1, 268/2, 268/3, 268/4, 268/5, 
268/6, 268/7, 268/8, 268/9, 269/1, 269/2, 269/3, 270, 271, 272/1, 272/10, 272/11, 272/2, 
272/3, 272/4, 272/5, 272/6, 272/7, 272/8, 272/9, 273/1, 273/2, 273/3, 274, 275, 276, 277, 
278/1, 278/2, 279/1, 279/2, 279/3, 280/2, 280/3, 281, 282, 288/1, 289, 546, 550, 551.
КО Ћу ко вац, к.п: 611/4, 612/1, 612/2, 612/3, 612/4, 613. 
КО Прокупље, к.п: 4254, 4255, 4256/1, 4256/2, 4256/3, 4256/4, 4256/5, 4257, 4258, 
4260, 4263/1, 4264, 4265/1, 4265/2, 4265/3, 4266/1, 4266/2, 4266/3, 4266/4, 4266/5, 
4266/6, 4268, 4270, 4271/1, 4272, 4274, 4278, 4279, 4280, 4281, 4282, 4288/1, 4288/2, 
4307, 4308/1, 4308/2, 4308/3, 4308/4, 4308/5, 4308/6, 4308/7, 4309/1, 4309/2, 4310, 
4311, 4312/1, 4312/2, 4313/1, 4313/2, 4313/3, 4314, 4315, 4316, 4317/1, 4317/2, 4317/3, 
4317/4, 4317/5, 4318, 4319/1, 4319/2, 4320, 4321, 4322, 4330/1, 4331, 4332, 4333, 4334, 
4335/3, 4335/4, 4337/1, 4337/2, 4337/3, 4338/1, 4338/2, 4339/1, 4339/2, 4339/3, 4339/4, 
4339/5, 4340, 4341, 4342, 4343, 4344, 4345, 4347/9, 4382/4, 4418/1, 4419, 4420, 4421/2, 
4421/3, 4421/4, 4421/5, 4453/7, 4455/13, 4455/14, 4455/2, 4455/3, 4455/4, 4455/5, 
4455/6, 4455/7, 4455/8, 4456/4, 4525, 4526/1, 4527/1, 4527/2, 4530, 4531, 4532, 4533, 
4534/1, 4534/2, 4534/3, 4534/4, 4534/5, 4535, 4536/1, 4536/2, 4536/3, 4536/4, 4536/5, 
4537, 4538, 4539/1, 4539/2, 6382/1, 6384, 6388, 6392/2, 6394/1, 6435, 6440.

Јав на пар це ла–Ј18 – пут – оп шти на Про ку пље, КО Ћу ко вац и 
Гу бе тин, по вр ши на од 21,02 ha.
Ко ор ди на те пре лом них та ча ка: 157. 7544439, 4787562, 158. 7544306, 4787587, 159. 
7544109, 4787617, 160. 7543911, 4787636, 161. 7543811, 4787645, 162. 7543712, 4787651, 
163. 7543612, 4787656, 164. 7543412, 4787671, 165. 7543313, 4787680, 166. 7543282, 
4787699, 167. 7543263, 4787683, 168. 7543246, 4787685, 169. 7543163, 4787695, 170. 
7543064, 4787707, 171. 7543014, 4787711, 172. 7542965, 4787717, 173. 7542915, 4787721, 
174. 7542865, 4787725, 175. 7542815, 4787729, 176. 7542765, 4787733, 177. 7542715, 
4787734, 178. 7542665, 4787737, 179. 7542565, 4787744, 180. 7542515, 4787749, 181. 
7542415, 4787756, 182. 7542365, 4787762, 183. 7542315, 4787767, 184. 7542265, 4787774, 
185. 7542242, 4787777, 186. 7542216, 4787781, 187. 7542200, 4787775, 188. 7542167, 
4787775, 189. 7542119, 4787784, 190. 7542073, 4787790, 191. 7542016, 4787801, 192. 
7541957, 4787815, 193. 7541912, 4787828, 194. 7541870, 4787850, 195. 7541821, 4787860, 
196. 7541723, 4787883, 197. 7541675, 4787883, 198. 7541581, 4787905, 199. 7541591, 
4787975, 200. 7541689, 4787954, 201. 7541737, 4787943, 202. 7541834, 4787920, 203. 
7541883, 4787911, 204. 7541981, 4787893, 205. 7542078, 4787875, 206. 7542127, 4787868, 
207. 7542176, 4787860, 208. 7542208, 4787851, 209. 7542225, 4787848, 210. 7542243, 
4787847, 211. 7542275, 4787847, 212. 7542348, 4787843, 213. 7542375, 4787841, 214. 
7542419, 4787838, 215. 7542449, 4787836, 216. 7542489, 4787833, 217. 7542549, 4787829, 
218. 7542566, 4787828, 219. 7542618, 4787826, 220. 7542658, 4787823, 221. 7542748, 
4787817, 222. 7542784, 4787814, 223. 7542848, 4787810, 224. 7542854, 4787808, 225. 
7542870, 4787808, 226. 7542923, 4787802, 227. 7542947, 4787800, 228. 7542958, 4787798, 
229. 7542998, 4787794, 230. 7543036, 4787790, 231. 7543074, 4787786, 232. 7543127, 
4787780, 233. 7543156, 4787776, 234. 7543155, 4787769, 235. 7543170, 4787769, 236. 
7543252, 4787764, 237. 7543268, 4787741, 238. 7543287, 4787761, 239. 7543319, 4787760, 
240. 7543369, 4787754, 241. 7543419, 4787745, 242. 7543518, 4787736, 243. 7543668, 
4787724, 244. 7543717, 4787718, 245. 7543817, 4787708, 246. 7543917, 4787698, 247. 
7544116, 4787675, 248. 7544216, 4787661, 249. 7544315, 4787645, 250. 7544415, 4787627, 
251. 7544470, 4787616.
КО Ћу ко вац, к.п: 259/1, 259/2, 260/1, 260/2, 260/3, 261/1, 261/2, 261/3, 262, 264, 265, 
266, 267, 268/1, 268/2, 269, 270/1, 270/2, 270/3, 270/4, 270/5, 271/2, 271/3, 271/4, 
272/1, 272/2, 272/3, 272/4, 272/5, 273, 274, 275, 276, 277/1, 277/2, 277/3, 278, 279, 
280, 281, 282, 424, 426/2, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438/2, 
439/1, 439/2, 440, 463, 464, 465, 466, 467, 468, 469, 470, 471, 472, 473, 474, 475, 476, 
477, 478, 479, 480, 481, 483, 484, 485, 486, 488, 489, 490, 491, 492, 493, 497, 498, 
499/1, 499/2, 504, 505, 506, 507, 508, 514, 515, 516, 517, 518, 520, 521, 522, 523/1, 
523/2, 523/3, 524, 525, 526/1, 526/2, 526/3, 527, 539, 540, 545/1, 545/2, 546/1, 546/2, 
547/1, 547/2, 548/1, 548/2, 548/3, 549, 550, 551, 552, 553, 554/1, 554/2, 555/1, 555/2, 
555/3, 555/4, 556, 557, 558, 559/1, 559/2, 560/1, 560/2, 561, 562, 563, 564, 565/1, 565/2, 
566/1, 566/2, 569, 570, 571, 572, 573, 578/1, 579/14, 579/15, 579/2, 579/3, 579/5, 580, 
582, 583, 596/1, 596/2, 596/3, 598, 599, 602, 603, 606, 607, 608/1, 610, 612/1, 1392. 
КО Губетин, к.п: 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147/1, 147/2, 148, 
149, 150, 151, 152, 153/1, 153/2, 153/3, 154, 155, 156/1, 156/2, 156/3, 156/4, 156/5, 
156/6, 156/7, 156/8, 156/9, 157, 158, 159/1, 159/2, 159/3, 159/4, 160, 162/1, 162/2, 
162/3, 163, 164, 165, 166/1, 166/2, 167/1, 167/2, 167/3, 168, 169/1, 169/2, 186, 187/3, 
191/1, 191/2, 191/3, 191/4, 192, 195/2, 195/3, 212, 216, 219, 220, 223, 224/1, 224/2, 226, 
239, 240, 334/3, 338, 1406, 1407, 1410.
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Де о ни ца 4
Јав на пар це ла–Ј19 – пут – оп шти на Про ку пље, КО Бре сни-

чић, Гу бе тин, Дре но вац, До ња То по ни ца, Ма ла Пла на, По то чић и 
Пре ка дин, по вр ши на од 35,09 ha.
Ко ор ди на те пре лом них та ча ка: 1. 7541591, 4787975, 2. 7541581, 4787905, 3. 
7541568, 4787908, 4. 7541509, 4787928, 5. 7541480, 4787943, 6. 7541383, 4787965, 7. 
7541335, 4787975, 8. 7541300, 4787972, 9. 7541267, 4787958, 10. 7541196, 4787970, 
11. 7541151, 4787979, 12. 7541096, 4787982, 13. 7541032, 4787991, 14. 7540992, 
4788016, 15. 7540942, 4788018, 16. 7540893, 4788018, 17. 7540843, 4788018, 
22. 7540207, 4787929, 23. 7540155, 4787921, 24. 7540091, 4787911, 25. 7540055, 
4787907, 26. 7540003, 4787902, 27. 7539952, 4787899, 28. 7539900, 4787899, 29. 
7539797, 4787907, 30. 7539747, 4787915, 31. 7539696, 4787923, 32. 7539646, 
4787933, 33. 7539596, 4787945, 34. 7539546, 4787958, 35. 7539497, 4787973, 36. 
7539401, 4788010, 37. 7539308, 4788054, 38. 7539220, 4788105, 39. 7539134, 
4788156, 40. 7539049, 4788206, 41. 7539006, 4788229, 42. 7538978, 4788243, 43. 
7538963, 4788252, 44. 7538948, 4788259, 45. 7538874, 4788293, 46. 7538829, 
4788311, 47. 7538783, 4788327, 48. 7538737, 4788344, 49. 7538692, 4788357, 50. 
7538680, 4788361, 51. 7538668, 4788364, 52. 7538642, 4788370, 53. 7538594, 
4788381, 54. 7538546, 4788389, 55. 7538497, 4788396, 56. 7538399, 4788404, 57. 
7538300, 4788409, 58. 7538200, 4788412, 59. 7538100, 4788414, 60. 7538000, 
4788417, 61. 7537900, 4788420, 62. 7537800, 4788422, 63. 7537700, 4788425, 64. 
7537600, 4788426, 65. 7537500, 4788427, 66. 7537450, 4788428, 67. 7537350, 
4788429, 68. 7537200, 4788430, 69. 7537050, 4788435, 70. 7537022, 4788436, 71. 
7537007, 4788435, 72. 7536958, 4788437, 115. 7536955, 4788484, 116. 7536938, 
4788519, 117. 7536994, 4788516, 118. 7537009, 4788517, 119. 7537024, 4788517, 120. 
7537053, 4788516, 121. 7537103, 4788514, 122. 7537203, 4788509, 123. 7537352, 
4788503, 124. 7537452, 4788498, 125. 7537502, 4788497, 126. 7537602, 4788492, 
127. 7537702, 4788487, 128. 7537802, 4788484, 129. 7537902, 4788481, 130. 7538002, 
4788478, 131. 7538102, 4788474, 132. 7538202, 4788471, 133. 7538302, 4788468, 134. 
7538403, 4788463, 135. 7538504, 4788455, 136. 7538555, 4788448, 137. 7538605, 
4788440, 138. 7538656, 4788432, 139. 7538683, 4788427, 140. 7538695, 4788424, 
141. 7538708, 4788421, 142. 7538757, 4788414, 143. 7538805, 4788397, 144. 7538854, 
4788382, 145. 7538903, 4788365, 146. 7538982, 4788332, 147. 7538999, 4788325, 148. 
7539014, 4788316, 149. 7539044, 4788302, 150. 7539089, 4788277, 151. 7539175, 
4788223, 152. 7539259, 4788168, 153. 7539342, 4788117, 154. 7539429, 4788072, 
155. 7539519, 4788035, 156. 7539565, 4788020, 157. 7539612, 4788008, 158. 7539659, 
4787997, 159. 7539707, 4787988, 160. 7539755, 4787981, 161. 7539803, 4787978, 162. 
7539900, 4787977, 163. 7539949, 4787978, 164. 7539997, 4787982, 165. 7540046, 
4787987, 166. 7540080, 4787993, 167. 7540192, 4788008, 168. 7540214, 4788024, 
174. 7540903, 4788109, 175. 7540941, 4788108, 176. 7541007, 4788096, 177. 7541045, 
4788073, 178. 7541096, 4788070, 179. 7541146, 4788065, 180. 7541196, 4788057, 181. 
7541246, 4788051, 182. 7541296, 4788043, 183. 7541346, 4788034, 184. 7541396, 
4788024, 185. 7541494, 4788001, 186. 7541532, 4787990.
КО Бре сни чић, к.п: 1742, 1826, 1827, 1828, 1829, 1830, 1831, 1832, 1833, 1834/1, 
1834/2, 1835, 1837, 1838, 1839/1, 1839/2, 1840, 1841, 1842, 1843, 1844/1, 1844/2, 
1845, 1846, 1847/1, 1847/2, 1847/3, 1847/4, 1848, 1849, 1850, 1851, 1852, 1853, 1854, 
1855/1, 1855/2, 1856, 1857, 1858, 1859, 1860, 1861, 1862, 1864, 1865, 1866, 1867/1, 
1867/2, 1868/1, 1868/2, 1869, 1870, 1871, 1872, 1873, 1963, 1964, 1965, 1966, 1967/1, 
1967/2, 1967/3, 1968, 1969, 1970, 1971, 1972, 1973, 1974, 1975, 1976, 1979, 1980, 
1981, 1982/1, 1982/2, 1983, 1984, 1985, 1986, 1988/1, 1988/2, 1988/3, 1993, 2002, 
2003, 2004/1, 2004/2, 2005, 2006, 2007, 2011/1, 2011/2, 2011/5, 2012, 2014, 2228/1, 
2228/2, 2229, 2230, 2231/3, 2232/3, 2232/4, 2232/5, 2233, 2396/3, 2397. 
КО Гу бе тин, к.п: 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6, 1/7, 2/1, 2/2, 3/1, 3/2, 3/3, 4/1, 4/2, 5, 6/1, 6/2, 
7/1, 7/2, 7/3, 8, 9, 10, 11, 12/1, 12/2, 13, 135, 136, 137, 240, 241, 249/1, 250/1, 250/2, 
250/3, 1406, 1410. 
КО Дре но вац, к.п: 143/1, 143/2, 143/3, 144/1, 144/2, 145, 146/1, 146/2, 146/3, 146/4, 
147/1, 147/2, 148/1, 148/2, 149, 150, 151, 152, 156, 157, 160, 161/1, 161/2, 162/1, 162/2, 
163/1, 163/2, 164, 165/1, 165/2, 166, 167, 168, 169, 170, 174, 175, 180, 329, 330/1, 
330/3, 331, 332/1, 332/2, 335, 336/1, 336/2, 339, 340, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 
350, 351, 352, 353, 354, 355, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 
375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 
393/1, 393/2, 394, 395, 396, 397, 398/1, 398/2, 398/3, 399/1, 399/3, 400, 401, 402, 403, 
406, 407, 410, 411, 412, 413, 414/1, 585, 586, 587, 610, 626, 627.
 КО До ња То по ни ца, к.п: 81, 82, 83, 84, 88, 89, 155/1, 155/2, 155/3, 156, 157/1, 157/2, 
157/3, 158, 159, 160, 164, 165, 166, 1834. 
КО Ма ла Пла на к.п: 1562/2, 1563, 1564, 1571, 1572, 1590, 1591, 1592, 1594, 1595, 
1598, 1600, 1601/1, 1601/2, 1602, 1603, 1605/1, 1605/2, 1605/7, 1608/2, 1608/3, 1611, 
1612/1, 1612/2, 1613, 1614/1, 1614/2, 1616, 1617, 1618/1, 1618/2, 1619, 1621/1, 1622, 
1624, 1625, 1626, 1627, 1628, 1632, 1633, 1634, 1636, 1637, 1638, 1639, 1640/1, 
1640/2, 1643, 1644, 1646, 1647/1, 1647/2, 1648, 1649, 1650, 1653, 1656. 
КО По то чић, к.п: 1272/1, 1272/2, 1272/3, 1273, 1274, 1275, 1276, 1279, 1280, 1282, 
1283, 1284, 1285, 1299, 1300, 1301, 1302, 1303, 1304, 1305, 1306, 1307, 1308/13, 
1308/14, 1308/2, 1308/3, 1308/4, 1308/5, 1309, 1310, 1311, 1312, 1313, 1314/2, 1315, 
1316/1, 1317, 1318, 1319, 1320, 1322, 1323, 1324, 1327, 1328, 1329, 1330, 1331, 1332, 
1333, 1334, 1335, 1336, 1337, 1338, 1339, 1355, 1356, 1357, 2009, 2010, 2011, 2012, 
2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022/1, 2022/2, 2022/3, 2023/1, 
2023/2, 2023/3, 2024, 2025/1, 2025/2, 2025/3, 2028, 2029, 2042, 2045/1, 2046, 2047, 
2048, 2049, 2050, 2156, 2157, 2158, 2159, 2160, 2161, 2162, 2163, 2164, 2165, 2166, 
2167, 2168, 2169, 2170, 2173, 2174, 2175, 2176, 2177, 2178/1, 2178/2, 2207/1, 2225, 
2226. 
КО Прекадин, к.п: 3, 4, 10, 11, 12, 13, 14, 15/1, 15/2, 16, 17, 18, 26, 27, 28, 29.

Јав на пар це ла–Ј20 – услу жни цен тар „Про ку пље”, де сно, на 
ста ци о на жи km 28+150, оп шти на Про ку пље, КО Гу бе тин и По то-
чић, по вр ши не 5,34 ha, са мо те лом ти па II и бен зин ском ста ни цом 
ти па II. 
Ко ор ди на те пре лом них та ча ка: 168. 7540214, 4788024, 169. 7540339, 4788109, 170. 
7540377, 4788165, 171. 7540675, 4788202, 172. 7540743, 4788137, 173. 7540894, 
4788110, 174. 7540903, 4788109.

КО Гу бе тин, к.п: 1/1, 1/2, 1/3.
 КО Поточић, к.п: 1280, 1282, 1283, 1284, 1285, 1286, 1287, 1288, 1289, 1290/1, 
1290/2, 1291, 1292, 1293, 1294, 1295, 1296, 1297, 1298, 1299, 1300, 1301, 1302, 1303, 
1304, 1305, 1306, 1307, 1317, 1318, 1319, 1320, 1322, 1327, 1328, 1329, 1330, 1331, 
1332, 1333, 1334, 1335, 1336, 1337, 1338, 1339, 1340, 1341, 1342, 1343, 1344, 1345, 
1346, 1347, 1348, 1349, 1350, 1351, 1352, 1353, 1354, 1355, 1356, 1357, 1358, 1359, 
1360, 1361, 1362, 1363, 1364, 1365, 2140, 2142, 2143, 2144, 2145, 2146, 2158, 2159, 
2160, 2161, 2162, 2163, 2164, 2207/1.

Јав на пар це ла–Ј21 – услу жни цен тар „Про ку пље”, ле во, на 
ста ци о на жи km 28+150, оп шти на Про ку пље, КО Гу бе тин и По то-
чић, по вр ши не 5,16 ha, са мо те лом ти па II и бен зин ском ста ни цом 
ти па II.
Ко ор ди на те пре лом них та ча ка: 17. 7540843, 4788018, 18. 7540758, 4787949, 19. 
7540712, 4787877, 20. 7540414, 4787840, 21. 7540334, 4787898, 22. 7540207, 
4787929.
КО Гу бе тин, к.п: 1/3, 1/4.
КО Поточић, к.п: 1308/1, 1308/10, 1308/11, 1308/13, 1308/14, 1308/15, 1308/16, 
1308/2, 1308/3, 1308/4, 1308/5, 1308/8, 1309, 1310, 1311, 1312, 1313, 1314/1, 1314/2, 
1315, 1316/1, 1316/2, 1316/3, 1317, 1318, 1319, 1320, 1324, 1325, 1326, 1327, 1328, 
1329, 1330, 1331, 1332, 1333, 1334, 1335, 1336, 1337, 1338, 1339, 2165, 2166, 2167, 
2168, 2170, 2171, 2172, 2173, 2174, 2175, 2176, 2178/2, 2179/1, 2180/11, 2180/12, 
2180/13, 2181/6, 2181/7, 2202.

Јав на пар це ла–Ј22 – пе тља „Бе ло љин” (km 38+950) – оп шти-
на Про ку пље, КО Бре сни чић и Кон џељ, по вр ши не 15,99 ha.
Ко ор ди на те пре лом них та ча ка: 72. 7536958, 4788437, 73. 7536951, 4788437, 74. 
7536857, 4788408, 75. 7536809, 4788370, 76. 7536760, 4788336, 77. 7536713, 
4788322, 78. 7536659, 4788326, 79. 7536583, 4788351, 80. 7536501, 4788407, 81. 
7536406, 4788424, 82. 7536357, 4788417, 83. 7536260, 4788400, 84. 7536212, 
4788390, 85. 7536191, 4788385, 86. 7536125, 4788436, 87. 7536149, 4788441, 88. 
7536199, 4788451, 89. 7536249, 4788461, 90. 7536349, 4788477, 91. 7536399, 
4788484, 92. 7536422, 4788532, 93. 7536414, 4788566, 94. 7536337, 4788663, 95. 
7536278, 4788704, 96. 7536177, 4788714, 97. 7535977, 4788733, 98. 7535915, 
4788760, 99. 7535857, 4788811, 100. 7535821, 4788874, 101. 7535936, 4788860, 102. 
7535950, 4788846, 103. 7535995, 4788840, 104. 7536100, 4788832, 105. 7536248, 
4788817, 106. 7536296, 4788795, 107. 7536324, 4788777, 108. 7536359, 4788742, 
109. 7536420, 4788656, 110. 7536474, 4788585, 111. 7536530, 4788528, 112. 7536565, 
4788515, 113. 7536701, 4788515, 114. 7536852, 4788518, 115. 7536955, 4788484, 116. 
7536938, 4788519.
КО Бре сни чић, к.п: 2081, 2082, 2083, 2084, 2085, 2086, 2087, 2089, 2093, 2094, 
2097, 2104, 2105, 2106, 2107, 2108, 2109/1, 2109/2, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, 
2119, 2121, 2122, 2125, 2126, 2127, 2128, 2131/1, 2131/2, 2132, 2133, 2134, 2135, 
2136, 2137, 2138, 2139, 2140, 2141, 2142, 2143, 2144, 2146/1, 2146/2, 2146/3, 2146/4, 
2147, 2148, 2149, 2150, 2151, 2152, 2153, 2154, 2155, 2156, 2157, 2158, 2159, 2160, 
2161, 2166, 2169, 2170, 2172, 2173, 2174, 2228/11, 2230, 2231/1, 2231/2, 2231/3, 
2232/1, 2232/2, 2232/3, 2232/5, 2232/6, 2232/7, 2233, 2234, 2235, 2239, 2240, 2347, 
2348, 2349, 2350, 2351, 2352/1, 2352/2, 2353, 2354, 2355, 2356/1, 2356/2, 2357, 2358, 
2359/1, 2359/2, 2359/3, 2359/4, 2360, 2361, 2362, 2363, 2364, 2365, 2366, 2367, 2368, 
2369, 2370, 2372, 2373, 2374, 2375, 2398, 2400.
 КО Конџељ, к.п: 96/1, 96/2, 97, 98, 99, 100, 101/1, 101/2, 101/3, 101/4, 101/5, 102, 
103, 104, 111, 117, 118, 119, 120, 122/1, 122/2.

Де о ни ца 5
Јав на пар це ла–Ј23 – пут – оп шти на Про ку пље, КО Бре сни-

чић, До ња Ко њу ша, Ви ча и Ту ла ре и Кон џељ, и Кур шу мли ја, КО 
До ње То ча не, по вр ши не 47,57 ha,
Ко ор ди на те пре лом них та ча ка: 1. 7536125, 4788436, 2. 7536191, 4788385, 3. 
7536164, 4788378, 4. 7536116, 4788365, 5. 7536069, 4788352, 6. 7535975, 4788321, 7. 
7535882, 4788288, 8. 7535791, 4788252, 9. 7535745, 4788234, 10. 7535709, 4788242, 
11. 7535691, 4788233, 12. 7535646, 4788213, 13. 7535610, 4788196, 14. 7535610, 
4788171, 15. 7535566, 4788150, 16. 7535521, 4788129, 17. 7535432, 4788083, 18. 
7535344, 4788038, 19. 7535255, 4787992, 20. 7535166, 4787947, 21. 7535077, 
4787901, 22. 7534988, 4787855, 23. 7534900, 4787808, 24. 7534811, 4787761, 25. 
7534723, 4787714, 26. 7534679, 4787690, 27. 7534636, 4787666, 28. 7534594, 
4787638, 29. 7534506, 4787589, 30. 7534462, 4787566, 31. 7534419, 4787542, 32. 
7534375, 4787518, 33. 7534329, 4787497, 34. 7534285, 4787473, 35. 7534242, 
4787448, 36. 7534198, 4787424, 37. 7534156, 4787396, 38. 7534114, 4787370, 39. 
7534025, 4787324, 40. 7533980, 4787302, 41. 7533936, 4787278, 42. 7533892, 
4787255, 43. 7533803, 4787208, 44. 7533759, 4787186, 45. 7533714, 4787163, 
46. 7533625, 4787118, 47. 7533536, 4787072, 48. 7533447, 4787025, 49. 7533359, 
4786978, 50. 7533272, 4786930, 51. 7533184, 4786881, 52. 7533097, 4786832, 53. 
7533010, 4786782, 54. 7532923, 4786733, 55. 7532836, 4786685, 56. 7532748, 
4786637, 57. 7532704, 4786613, 58. 7532691, 4786627, 59. 7532660, 4786610, 
60. 7532661, 4786589, 61. 7532575, 4786539, 62. 7532492, 4786487, 63. 7532411, 
4786432, 64. 7532333, 4786372, 65. 7532259, 4786308, 66. 7532188, 4786240, 67. 
7532123, 4786167, 68. 7532091, 4786130, 69. 7532031, 4786053, 70. 7532001, 
4786013, 75. 7531670, 4785515, 76. 7531612, 4785432, 77. 7531587, 4785387, 
78. 7531550, 4785387, 79. 7531542, 4785377, 80. 7531554, 4785347, 81. 7531522, 
4785306, 82. 7531485, 4785270, 83. 7531448, 4785233, 84. 7531407, 4785232, 
85. 7531384, 4785211, 86. 7531313, 4785154, 87. 7531272, 4785125, 88. 7531238, 
4785084, 89. 7531196, 4785055, 90. 7531151, 4785030, 91. 7530973, 4784938, 92. 
7530929, 4784914, 93. 7530920, 4784859, 94. 7530904, 4784834, 95. 7530871, 
4784833, 96. 7530847, 4784856, 97. 7530794, 4784849, 98. 7530604, 4784737, 99. 
7530570, 4784801, 100. 7530761, 4784910, 101. 7530812, 4784920, 102. 7530857, 
4784943, 103. 7530943, 4784993, 104. 7530987, 4785018, 105. 7531032, 4785039, 
106. 7531065, 4785082, 107. 7531108, 4785106, 108. 7531164, 4785109, 109. 7531206, 
4785135, 110. 7531249, 4785154, 111. 7531286, 4785180, 112. 7531367, 4785246, 113.
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7531387, 4785263, 114. 7531385, 4785299, 115. 7531419, 4785332, 116. 7531451, 
4785369, 117. 7531479, 4785407, 118. 7531514, 4785401, 119. 7531522, 4785412, 120. 
7531513, 4785443, 121. 7531544, 4785480, 122. 7531601, 4785561, 123. 7531630, 
4785602, 128. 7531939, 4786058, 129. 7531969, 4786099, 130. 7532032, 4786179, 
131. 7532066, 4786217, 132. 7532136, 4786292, 133. 7532209, 4786363, 134. 7532286, 
4786430, 135. 7532366, 4786492, 136. 7532450, 4786550, 137. 7532537, 4786604, 138. 
7532624, 4786654, 139. 7532642, 4786643, 140. 7532672, 4786659, 141. 7532668, 
4786679, 142. 7532712, 4786703, 143. 7532800, 4786750, 144. 7532889, 4786797, 
145. 7532978, 4786843, 146. 7533067, 4786888, 147. 7533156, 4786934, 148. 7533244, 
4786981, 149. 7533333, 4787027, 150. 7533421, 4787074, 151. 7533508, 4787123, 152. 
7533595, 4787172, 153. 7533682, 4787222, 154. 7533725, 4787248, 155. 7533771, 
4787267, 156. 7533859, 4787316, 157. 7533901, 4787342, 158. 7533942, 4787371, 
159. 7533986, 4787395, 160. 7534074, 4787444, 161. 7534121, 4787461, 162. 7534165, 
4787486, 163. 7534210, 4787508, 164. 7534253, 4787533, 165. 7534295, 4787561, 166. 
7534341, 4787579, 167. 7534384, 4787605, 168. 7534430, 4787626, 169. 7534473, 
4787651, 170. 7534561, 4787699, 171. 7534605, 4787723, 172. 7534652, 4787741, 
173. 7534696, 4787765, 174. 7534784, 4787813, 175. 7534871, 4787861, 176. 7534959, 
4787909, 177. 7535046, 4787958, 178. 7535133, 4788008, 179. 7535220, 4788057, 180. 
7535307, 4788106, 181. 7535396, 4788154, 182. 7535485, 4788199, 183. 7535530, 
4788223, 184. 7535575, 4788245, 185. 7535594, 4788230, 186. 7535627, 4788245, 
187. 7535673, 4788266, 188. 7535696, 4788276, 189. 7535714, 4788307, 190. 7535760, 
4788327, 191. 7535856, 4788362, 192. 7535952, 4788392, 193. 7536050, 4788419, 194. 
7536100, 4788430.
КО Бре сни чић, к.п: 2370. 
КО Ви ча, к.п: 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 63, 64, 65, 66, 67, 
68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88/1, 88/2, 89, 
124, 125, 126, 127, 128, 129, 532/1, 532/2, 532/3, 534/1, 535, 536, 537/1, 538, 540, 975, 
976, 977, 978, 979, 980, 981, 982, 983, 984, 985, 1277/1, 1284.
 КО До ња Ко њу ша, к.п: 136, 1706/2, 390, 389, 387, 386, 384/2, 391/3, 448, 872/1, 865, 
864, 863, 444, 446, 445, 157, 156, 155, 151, 150, 149, 788/2, 788/1, 450, 861, 447/2, 
447/1, 384/1, 383, 382, 381/1, 138/4, 137, 869, 868, 867, 866, 860, 859, 858, 857, 785, 
780, 874, 873, 391/4, 391/2, 391/1, 872/2, 871, 870, 1705, 187, 185, 158, 154, 153, 152, 
1706/1, 1709, 1707, 1704, 460, 451/2, 451/1, 447/3, 449. 
КО Кон џељ, к.п: 118, 119, 120, 121, 122/1, 122/2, 123, 124, 125, 126, 127, 134, 135/1, 
135/2, 135/3, 136/1, 136/2, 136/3, 137/1, 137/2, 138, 140, 141, 142, 143, 144, 145/3, 
150, 152, 153, 154, 155, 156, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196/1, 196/2, 197/1, 197/2, 
198, 199, 216, 220, 221/10, 221/11, 221/12, 221/2, 221/4, 221/6, 221/7, 221/8, 221/9, 
222, 223, 224, 225, 226, 482, 483, 484, 485/1, 485/2, 486, 487, 488, 497/1, 497/2, 497/3, 
497/4, 498, 499, 500, 501, 507, 508, 509, 510, 511, 515, 516, 520, 521, 522, 523, 524, 
525, 527, 528, 530, 531, 532, 660, 661, 662, 663, 664, 669, 670, 671, 672, 673, 674, 
675, 676, 680, 681, 682, 683, 684/1, 684/2, 687, 688. КО Ту ла ре, к.п: 2199, 2200, 
2203, 2204, 2205/1, 2205/2, 2206, 2207/1, 2207/2, 2208/1, 2208/2, 2233/2, 2234/1, 
2234/2, 2234/3, 2235/1, 2235/2, 2236, 2237, 2238, 2239/1, 2239/2, 2240/1, 2240/2, 
2241, 2242/1, 2242/2, 2243, 2244, 2245, 2246, 2247, 2248, 2249, 2256, 2257, 2260/1, 
2260/2, 2261, 2262, 2263, 2264/1, 2264/2, 2264/3, 2265, 2266, 2267, 2268, 2269, 
2270/1, 2270/2, 2271, 2272, 2274, 2275, 2276, 2281, 2337, 2338/1, 2338/2, 2339, 2340, 
2341, 2342, 2343, 2344, 2345, 2346, 2347, 2351, 2363, 2364, 2365, 2366, 2367, 2368/1, 
2368/2, 2370/1, 2371/3, 2371/4, 2372/1, 2374/1, 2374/2, 2375, 2376, 2377, 2378, 2381, 
2382, 2383, 2384, 2388/1, 2388/2, 2389/1, 2389/2, 2391, 2392, 2393, 2394, 2395, 2396, 
2398, 2399/1, 2399/2, 2425. 
КО Доње Точане, к.п: 30, 33, 34, 35, 36, 41, 42, 43, 44, 45/1, 45/2, 45/3, 45/4, 45/5, 
45/6, 46, 47, 48, 206, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 216, 220, 221, 2923.

Јав на пар це ла–Ј24 – oдморишт е „Бе ло љин”, де сно, на ста ци-
о на жи km 37+800, по вр ши не од 3,99 ha, са бен зин ском ста ни цом 
ти па I. Оп шти на про ку пље, КО Ту ла ре.
Ко ор ди на те пре лом них та ча ка: 123. 7531630, 4785602, 124. 7531628, 4785687, 125. 
7531644, 4785811, 126. 7531755, 4785978, 127. 7531847, 4786008, 128. 7531939, 
4786058.
КО Ту ла ре, к.п: 2234/1, 2234/2, 2234/3, 2235/1, 2235/2, 2236, 2237, 2238, 2255, 2256, 
2257, 2259/1, 2259/3, 2260/1, 2261, 2262, 2263, 2264/1, 2264/2, 2264/3, 2265, 2266, 
2267, 2268, 2269, 2270/1, 2270/2, 2271, 2272, 2273, 2274, 2275, 2276, 2277, 2278, 
2279, 2280, 2281, 2295, 2296/1, 2296/2, 2296/3, 2371/3, 2372/1, 2374/1, 2374/2, 2375, 
2376, 2377, 2378, 2381, 2425.

Јав на пар це ла–Ј25 – oдморишт е „Бе ло љин”, ле во, на ста ци-
о на жи km 37+800, по вр ши не од 4,38 ha, са бен зин ском ста ни цом 
ти па I. оп шти на Про ку пље, КО Ту ла ре и Ви ча.
Ко ор ди на те пре лом них та ча ка: 70. 7532001, 4786013, 71. 7532012, 4785878, 72. 
7531994, 4785819, 73. 7531883, 4785652, 74. 7531780, 4785570, 75. 7531670, 
4785515,
КО Ту ла ре, к.п: 2234/1, 2234/2, 2234/3, 2235/1, 2235/2, 2236, 2237, 2238, 2239/1, 
2239/2, 2240/1, 2240/2, 2241, 2260/2, 2261, 2262, 2263, 2264/1, 2264/2, 2264/3, 2265, 
2266, 2267, 2281, 2371/4, 2371/5, 2372/1, 2373, 2374/1, 2374/2, 2375, 2376, 2377, 
2378, 2380, 2381, 2382, 2383, 2384, 2385, 2386, 2387/1, 2387/2, 2387/3, 2387/4, 
2388/1, 2388/2, 2389/1, 2389/2, 2390/1, 2390/2, 2391, 2392, 2393, 2394, 2395, 2396, 
2397, 2398, 2399/1, 2399/2, 2400, 2401, 2402/1, 2402/2, 2403, 2404, 2405, 2406, 2407, 
2408, 2425. 
КО Вича, к.п: 1277/1, 1277/3.

4.2.4. Спи сак ка та стар ских пар це ла на ко ји ма се на ла зе  
објек ти пла ни ра ни за укла ња ње

У об у хва ту зе мљи шта јав не на ме не, од но сно по ја су ауто-пу-
та, пред ви ђе но је укла ња ње обје ка та на ка та стар ским пар це ла ма 
пред ста вље ним на Те мат ској кар ти број 1 „Де таљ на ре гу ла ци ја са 

еле мен ти ма спро во ђе ња”, по ка та стар ским оп шти на ма на де о ни-
ца ма 1–5:
Ред ни 
број Ка та стар ска пар це ла Ка та стар ска оп шти на Оп шти на Де о ни ца

1. 654/1 Гра ди ште Ме ро ши на 1
2. 658/1 Гра ди ште Ме ро ши на 1
3. 964/1 Ба ли че вац Ме ро ши на 2
4. 1306/8 Ар ба на сце Ме ро ши на 2
5. 378/4 До ња Стра жа ва Про ку пље 3
6. 129/2 Но ва Бо жур на Про ку пље 3
7. 178/10 Но ва Бо жур на Про ку пље 3
8. 1 Про ку пље град Про ку пље 3
9. 5/2 Про ку пље град Про ку пље 3

10. 5/1 Про ку пље град Про ку пље 3
11. 6/3 Про ку пље град Про ку пље 3
12. 6/1 Про ку пље град Про ку пље 3
13. 6/2 Про ку пље град Про ку пље 3
14. 7/2 Про ку пље град Про ку пље 3
15. 8/2 Про ку пље град Про ку пље 3
16. 45 Про ку пље град Про ку пље 3
17. 46/1 Про ку пље град Про ку пље 3
18. 47/5 Про ку пље град Про ку пље 3
19. 47/6 Про ку пље град Про ку пље 3
20. 56/1 Про ку пље град Про ку пље 3
21. 56/2 Про ку пље град Про ку пље 3
22. 61/2 Про ку пље град Про ку пље 3
23. 71/2 Про ку пље град Про ку пље 3
24. 73/3 Про ку пље град Про ку пље 3
25. 90 Про ку пље град Про ку пље 3
26. 91 Про ку пље град Про ку пље 3
27. 87 Про ку пље град Про ку пље 3
28. 88/1 Про ку пље град Про ку пље 3
29. 88/11 Про ку пље град Про ку пље 3
30. 92/9 Про ку пље град Про ку пље 3
31. 68/1 Про ку пље град Про ку пље 3
32. 2021/4 – сви објек ти Про ку пље град Про ку пље 3
33. 2022 Про ку пље град Про ку пље 3
34. 2187 Про ку пље Про ку пље 3
35. 2215/5 Про ку пље Про ку пље 3
36. 2216/6 Про ку пље Про ку пље 3
37. 2235/2 Про ку пље Про ку пље 3
38. 2235/1 Про ку пље Про ку пље 3
39. 2235/3 Про ку пље Про ку пље 3
40. 2235/4 Про ку пље Про ку пље 3
41. 2229/2 Про ку пље Про ку пље 3
42. 2229/4 Про ку пље Про ку пље 3
43. 2561/3 Про ку пље Про ку пље 3
44. 2566/4 Про ку пље Про ку пље 3
45. 2668/3 Про ку пље Про ку пље 3
46. 3057 Про ку пље Про ку пље 3
47. 3062 Про ку пље Про ку пље 3
48. 3064 Про ку пље Про ку пље 3
49. 4264 Про ку пље Про ку пље 3
50. 4344 Про ку пље Про ку пље 3
51. 4337/2 Про ку пље Про ку пље 3
52. 4469/1 Про ку пље Про ку пље 3
53. 4469/3 Про ку пље Про ку пље 3
54. 4470/2 Про ку пље Про ку пље 3
55. 4446 Про ку пље Про ку пље 3
56. 4468 Про ку пље Про ку пље 3
57. 2050 По то чић Про ку пље 4
58. 387 До ња Ко њу ша Про ку пље 5
59. 445 До ња Ко њу ша Про ку пље 5
60. 446 До ња Ко њу ша Про ку пље 5
61. 447/1 До ња Ко њу ша Про ку пље 5
62. 447/2 До ња Ко њу ша Про ку пље 5
63. 1706/1 До ња Ко њу ша Про ку пље 5
64. 1706/2 До ња Ко њу ша Про ку пље 5
65. 1706/3 До ња Ко њу ша Про ку пље 5
66. 1706/4 До ња Ко њу ша Про ку пље 5
67. 1706/5 До ња Ко њу ша Про ку пље 5
68. 979 Ви ча Про ку пље 5
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4.3. ПРА ВИ ЛА УРЕ ЂЕ ЊА И ГРА ЂЕ ЊА АУТО-ПУ ТА  
И ПРА ТЕ ЋИХ СА ДР ЖА ЈА

4.3.1. Пра ви ла уре ђе ња и гра ђе ња ауто-пу та

Овим про стор ним пла ном фор ми ра ју се гра ђе вин ске пар це ле 
зе мљи шта јав не на ме не Ј1–25 (тач ка 4.2.3, Те мат ска кар та број 1, 
ли сто ви 1–10), за из град њу де о ни ца ауто-пу та, пе тљи и пра те ћих 
са др жа ја за ко ри сни ке ауто-пу та.

Ако је у то ку им пле мен та ци је овог про стор ног пла на по-
треб но фор ми ра ти ма ње гра ђе вин ске пар це ле за по је ди не функ-
ци о нал не це ли не или ако то зах те ва ди на ми ка ре ша ва ња имо вин-
ско прав них од но са и из град ње, до зво ља ва се да ља пар це ла ци ја 
фор ми ра них гра ђе вин ских пар це ла, из ра дом про јек та пар це ла ци је.

Ауто-пут мо ра да се из гра ди та ко да ис пу ња ва сле де ће основ-
не тех нич ке усло ве:

1. да има две фи зич ки одво је не ко ло во зне тра ке, са нај ма ње 
две са о бра ћај не тра ке за сва ку ко ло во зну тра ку, с тим што сва ка 
са о бра ћај на тра ка мо ра да бу де ши ро ка нај ма ње 3,75 m, а да се, 
за ви сно од кон фи гу ра ци је те ре на (ра чун ске бр зи не), ши ри на са о-
бра ћај не тра ке мо же сма њи ти до 3,50 m;

2. да сва ка ко ло во зна тра ка има по себ ну тра ку ши ри не 2,5 m за 
при нуд но за у ста вља ње во зи ла дуж це ле тра ке или дуж по је ди них ње-
них де ло ва на по год ним ра сто ја њи ма, за ви сно од те рен ских усло ва, а 
у ту не ли ма и га ле ри ја ма мо же, уме сто по себ не тра ке, да на по год ним 
ме сти ма има уре ђе не про сто ре за при нуд но за у ста вља ње во зи ла;

3. да оста ли еле мен ти пу та (по лу преч ник кри ви не, уз ду жни 
на гиб, ивич не тра ке и сл.) омо гу ћа ва ју бр зи ну до 130 km/h, а за ви-
сно од кон фи гу ра ци је те ре на бр зи ну од нај ма ње 100 km/h.

Та бе ла 23. Гра нич ни еле мен ти ауто-пу та
Ра чун ска бр зи на Vr (km/h) 130 100
а) си ту а ци о ни план
Ми ни мал ни по лу преч ник 
кру жне кри ви не

min R (m) 800 450

Мак си мал ни по лу преч ник 
кру жне кри ви не

max R (m) 5000 (10000) 5000  
(10000)

minL (m) 72 56
mi nA (па ра ме тар кло то и де) 300 195
б) по ду жни про фил
Нај ве ћа ду жи на прав ца (m) 2600 2000
Нај ма ња ду жи на прав ца (m) 260 200
Ми ни мал ни ра ди јус R (ipk 
– 2.5%)

5000 3000

Ми ни мал ни ра ди јус кон кав-
ног за о бље ња

min Rv konk (m) 11250 4250

Ми ни мал ни ра ди јус кон век-
сног за о бље ња

min Rv konv (m) 22500 8000

Мак си мал ни по ду жни на гиб 
ни ве ле те

max iN (%) 4.0 5.0

Ми ни мал ни по ду жни на гиб 
ни ве ле те

min iN (%) на сип 0%,  
усек 0,8%  
(ри гол),1%  
(сег мент ни 

ка нал)

на сип 0%,  
усек 0,8%  

(ри гол), 1% 
(сег мент ни 

ка нал)
в) по преч ни про фил
Мак си мал ни по преч ни на гиб max ipk (%) 7.0

изузетно 8.0
7.0

изузетно 8.0
Ми ни мал ни по преч ни на гиб min ipk (%) 2.5 2.5
Ши ри на во зне тра ке tv (m) 3.75 3.50
Ши ри на ивич не тра ке уз за у-
став ну тра ку

tiz (m) 0.50 0.50

Ши ри на ивич не тра ке уз раз-
дел ни по јас

tiv (m) 1.00 0.50

Ши ри на за у став не тра ке tz (m) 2.50 2.50
Ши ри на бан ки не b (m) 1.50 1.25
Ми ни мал на ши ри на раз дел-
ног по ја са

Rt (m) 3.00 2.50

г) пре глед ност
Ду жи на за у став не пре глед-
но сти

min Pz (m) за 
iN=0

300 180

По преч ни про фил пла ни ра ног ауто-пу та, на осно ву ге о ме триј-
ских по преч них про фи ла из тех нич ке до ку мен та ци је, под ра зу ме ва:

1) Де о ни це са ра чун ском бр зи ном Vr = 100 km/h
Ко ло во зне тра ке:
(1) Во зне тра ке  4 х 3,50 m,
(2) Ивич не тра ке  4 х 0,50 m,
(3) За у став не тра ке 2 х 2,50 m;

Пра те ћи еле мен ти ко ло во за;
(1) Раз дел на тра ка 2,50 m*,
(2) Бан ки не  2 х 1,25 m;
2) Де о ни це са ра чун ском бр зи ном Vr = 130 km/h
Ко ло во зне тра ке:
(1) Во зне тра ке  4 х 3,75 m,
(2) Ивич не тра ке  2 х (1,00 m+0,50 m),
(3) За у став не тра ке 2 х 2,50 m;
Пра те ћи еле мен ти ко ло во за:
(1) Раз дел на тра ка 3,00 m*,
(2) Бан ки не  2 х 1,50 m.
Ши ри на раз дел не тра ке мо же би ти ве ћа уко ли ко се у окви ру 

те тра ке зах те ва по ста вља ње од ре ђе них еле ме на та пу та (сту бо ви 
јав ног осве тље ња, стуб мо ста пре ко ауто-пу та или дру гих еле ме-
на та пра те ће ин фра струк ту ре).

Сва ка де ни ве ли са на рас кр сни ца са др жи три основ не гру пе 
функ ци о нал них еле ме на та из ко јих се ком по ну је про стор но ре ше ње:

− укр сни прав ци (глав ни пра вац (ГП) – спо ред ни пра вац (СП);
− из ли ви и ули ви;
− спој не рам пе.
Оп ти мал но ре ше ње во ђе ња укр сних пра ва ца је та кво да се 

де ни ве ла ци ја глав ног и спо ред ног прав ца оства ру је нат пут ња ком 
из над глав ног прав ца. Са гле ди вост тог објек та ре ша ва се од го ва-
ра ју ћом „S” кри ви ном глав ног прав ца.

Нај по вољ ни ја по зи ци ја укр шта ја на глав ном прав цу на ла зи 
се у зо ни ин флек си је, или у хо ри зон тал ној кри ви ни R≥ 2Rmin.

Си ту а ци о ни ток спо ред ног прав ца у под руч ју укр шта ја или 
при кључ ка мо ра би ти уса гла шен са ни ве ла ци о ним ре ше њем и 
пла ни ра ним про гра мом де ни ве ли са не рас кр сни це.

По ду жни на гиб ни ве ле те глав ног прав ца огра ни ча ва се на 
In ≤ 3%.

Угао укр шта ја глав ног и спо ред ног прав ца тре ба да бу де око 90°.
При ли ком про јек то ва ња ули ва и из ли ва мо ра ју се по што ва ти 

сле де ћи прин ци пи:
− ули ве и из ли ве тре ба про јек то ва ти ис кљу чи во са де сне 

стра не глав ног пут ног прав ца;
− за сва ки пут ни смер тре ба ор га ни зо ва ти са мо по је дан из-

лив и је дан улив;
− ис пра ван по ре дак је пр во из лив па улив.
Из ли ви и ули ви мо гу би ти јед но трач ни или дво трач ни, са до-

дат ним во зним тра ка ма или без њих на основ ном ко ло во зу. Број 
во зних тра ка основ ног ко ло во за ме ња се из ме ђу ули ва и из ли ва 
су сед них рас кр сни ца. Кре ће се у гра ни ца ма ±1 во зна тра ка. 

Про ме на бро ја во зних тра ка из ме ђу ули ва и из ли ва су сед них 
рас кр сни ца мо же се про ме ни ти у сле де ћим слу ча је ви ма:

− ве ли ко оп те ре ће ње ули ва, од но сно из ли ва ко је бит но по ве-
ћа ва оп те ре ће ње де о ни це из ме ђу њих;

− не до вољ но од сто ја ње ули ва и из ли ва су сед них рас кр сни ца 
ко је угро жа ва про пу сну моћ и без бед ност де о ни це (ма не вар пре-
пли та ња);

− угро же на без бед ност у зо на ма ули ва.
Из ли ва ње са основ ног прав ца на спој ну рам пу са сто ји се из 

про ме не во зне тра ке уз при ла го ђа ва ње бр зи не во жње на ду жи-
ни тра ке за успо ре ње. Стан дард на ду жи на из ли ва је ду жи не око 
250 m, од че га се про ме на во зне тра ке оба ви на ду жи ни од 60 m, а 
успо ре ње на ду жи ни од 190 m. На дво трач ним из ли ви ма ду жи на 
из ли ва из но си 500 m. Стан дард на ду жи на ули ва је 250 m, од че га 
на ма не вар убр за ња от па да 190 m, а про ме на во зне тра ке се оба ви 
на ду жи ни од 60 m. На дво трач ним ули ви ма ду жи на ули ва из но си 
500 m.

За по ве зи ва ње укр сних пра ва ца ко ри те се две вр те рам пи ко је 
се раз ли ку ју по сво јој функ ци ји: 1) ве зне рам пе – ко је оп слу жу-
ју са мо јед ну са о бра ћај ну стру ју из ме ђу ули ва и из ли ва и 2) при-
кључ не рам пе – ко је пре ко се кун дар не по вр шин ске рас кр сни це, 
оп слу жу ју две са о бра ћај не стру је.

Ти по ви рам пи по про стор ном об ли ку мо гу би ти:
− ди рект не рам пе – ко ри сте се на свим ти по ви ма де ни ве ли са-

них рас кр сни ца и слу же за де сна скре та ња. Скрет ни угао ди рект-
них рам пи је γ~ 90°. Ка па ци тет јед но трач не ди рект не рам пе је од 
1.300 до 1.600 voz/h;

− по лу ди рект не рам пе – раз ви ја ју се у окви ру скрет ног угла 
γ~ 120°. Ка па ци тет јед но трач не по лу ди рект не рам пе је од 1.100 до 
1.400 voz/h;
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− ин ди рект не рам пе – раз ви ја ју се у окви ру скрет ног угла γ≥ 

270° и ко ри сти се за ле ва скре та ња. Ка па ци тет јед но трач не по лу-
ди рект не рам пе је од 800 до 1.000 voz/h.

Ге о ме триј ски по преч ни про фи ли рам пи утвр ђу ју се пре ма са-
о бра ћај ном оп те ре ће њу и ду жи на ма рам пи, и мо гу би ти:

− „R1” – има јед но трач ни ко ло воз укуп не ши ри не 5,50 m 
(ми ни мум 5,0 m). При ме њу ју се на ре ла тив но крат ким рам па ма, 
ду жи не ма ње од 250 m, за са о бра ћај но оп те ре ће ње Qmer ≤ 1.000 
voz/h или на сред ње ду гим рам па ма ма лог са о бра ћај ног оп те ре ће-
ња, на укр шта ју (при кључ ку) ауто-пу та са дво трач ним (ви ше трач-
ним) пу тем;

− „R2” – са др жи јед но трач ни ко ло воз са за у став ном тра ком 
укуп не ши ри не 6,00 m и при ме њу је се на сред ње ду гим и ду гим 
рам па ма оп те ре ће ња Qme r≤ 1.000 voz/h, на укр шта ју (при кључ ку) 
два ауто-пу та или ауто-пу та са дво трач ним пу тем;

− „R3” – са др жи дво трач ни ко ло воз ши ри не 7,00 m без за-
у став не тра ке на ме њен са о бра ћај ном оп те ре ће њу Qmer > 1.000 
voz/h или ма њем са о бра ћај ном оп те ре ће њу Qmer>800 voz/h на ду-
гим јед но смер ним рам па ма. Тај про фил се при ме њу је на укр шта ју 
(при кључ ку) два ауто-пу та;

− „R4” – са др жи дво трач ни ко ло воз са за у став ном тра ком 
ши ри не 10,00 m и на ме њен је са о бра ћај ном оп те ре ће њу Qmer > 
1.350 voz/h и ду гим спој ним рам па ма. Тај про фил се при ме њу је на 
укр шта ју (при кључ ку) два ауто-пу та.

Ка да се па ра лел но во де две улив не и из лив не (дво смер не) 
рам пе стан дард на ши ри на раз дел не тра ке из ме ђу њих ра ди без-
бед но сти из но си Rt ≥ 2,00 m.

Оста ли др жав ни пу те ви I ре да (ал тер на тив ни пут ни пра вац) 
мо ра ју се из гра ди ти та ко да ис пу ња ва ју сле де ће усло ве:

1) да са о бра ћај не тра ке бу ду ши ри не нај ма ње по 3,5 m, с тим 
што се, за ви сно од кон фи гу ра ци је те ре на, гу сти не и струк ту ре са о-
бра ћа ја, ши ри на са о бра ћај не тра ке мо же сма њи ти до 3,25 m;

2) да оста ли еле мен ти пу та (по лу преч ник кри ви не, по ду жни 
на гиб, ивич не тра ке итд.) омо гу ћа ва ју без бе дан са о бра ћај за ве ће 
бр зи не, а нај ма ње за бр зи ну од 100 km/h, а из у зет но 80 km/h на пла-
нин ским пре во ји ма и дру гим не по вољ ним пла нин ским те ре ни ма;

3) да рас кр сни це бу ду из ве де не та ко да се во зи ла мо гу без-
бед но укљу чи ва ти на пут и ис кљу чи ва ти са пу та;

4) да има ју пот пу ну кон тро лу при сту па и да се на др жав ни 
пут I ре да мо же укљу чи ва ти са мо пре ко рас кр сни ца ко је мо ра ју 
би ти из гра ђе не на про пи са ном од сто ја њу.

Др жав ни пу те ви II ре да мо ра ју се из гра ди ти та ко да има ју 
ко ло во зну по вр ши ну са нај ма ње јед ном са о бра ћај ном тра ком по 
сме ру. Ши ри на са о бра ћај не тра ке не би тре ба ло да бу де ма ња од 
3,25 m. У на се ље ним ме сти ма и на ме сти ма на ко ји ма се оче ку је 
пе шач ки са о бра ћај, др жав ни пу те ви II ре да мо ра ју да има ју обо-
стра но или јед но стра но из гра ђе не тро то а ре на на чин да се пе шач-
ки са о бра ћај мо же без бед но од ви ја ти.

Оп штин ски пу те ви мо ра ју би ти из гра ђе ни та ко да има ју ко-
ло во зну по вр ши ну са нај ма ње јед ном са о бра ћај ном тра ком по 
сме ру, као и са тро то а ри ма на ме сти ма на ко ји ма се оче ку је пе шач-
ки са о бра ћај.

Зе мља ни пут ко ји се при кљу чу је на јав ни пут мо ра се из гра-
ди ти са твр дом под ло гом или са истим ко ло во зним за сто ром као и 
јав ни пут на ко ји се при кљу чу је у ши ри ни од нај ма ње 5 m и у ду-
жи ни од нај ма ње 40 m за др жав ни пут I ре да, 20 m за др жав ни пут 
II ре да и 10 m за оп штин ски пут, ра чу на ју ћи од иви це ко ло во за.

За штит ни по јас, са сва ке стра не јав ног пу та, има сле де ће ши-
ри не:

− др жав ни пу те ви IА ре да – ауто-пу те ви – 40 m;
− оста ли др жав ни пу те ви I ре да – 20 m;
− др жав ни пу те ви II ре да – 10 m;
− оп штин ски пу те ви – 5 m.
Тех нич ком до ку мен та ци јом за из град њу јав них пу те ва, осим 

ули ца, мо ра ју се пред ви де ти ме ста по ред јав ног пу та за из град-
њу ста ни ца за снаб де ва ње мо тор них во зи ла го ри вом, ауто-сер ви-
са и обје ка та за при вре ме ни сме штај оне спо со бље них во зи ла, а за 
ауто-пу те ве и др жав не пу те ве I ре да функ ци о нал них пра те ћих са-
др жа ја, као и пра те ћих са др жа ја за ко ри сни ке пу та.

Зе мља ни труп пу та по треб но је из гра ди ти на осно ву на ла за 
ге о тех нич ког ела бо ра та.

Од вод ња ва ње по вр шин ских во да по треб но је про јек то ва ти 
та ко да се во де на нај е фи ка сни ји на чин ева ку и шу са по вр ши не ко-
ло во за и спро ве ду до ре ци пи јен та.

Уре ђе ње пут ног по ја са

При из ра ди пла на озе ле ња ва ња по треб но је: 
− обез бе ди ти си гур ност ко ри сни ка пу та и по бољ ша ње усло ва 

екс пло а та ци је; 
− одво ји ти ко ло во зни део пу та од дру гих на ме на по вр ши на; 
− учвр сти ти ко си не на си па и усе ка; 
− сма њи ти ни во бу ке; 
− по бољ ша ти ми кро кли мат ске усло ве;
− учи ни ти во жњу при јат ни јом. 
При ли ком уре ђе ња пут ног по ја са по треб но је по што ва ти сле-

де ћа ми ни мал на ра сто ја ња: 
− ми ни мал но ра сто ја ње сред ње ви со ког ра сти ња од иви це 

бан ки на ауто-пу та је 4,5 m; 
− ми ни мал но ра сто ја ње сад ни ца ши бља од иви це бан ки на је 

3,5 m, на шкар па ма на си па од иви це ло кал них са о бра ћај ни ца је 3 m; 
− ми ни мал но ра сто ја ње др ве ћа од иви це ка на ла је 4 m, а ми-

ни мал но ра сто ја ње ши бља од иви це ка на ла је 3 m. 
Зе ле не по вр ши не об у хва та ју: 
− по вр ши не бан ки на дуж тра се ауто-пу та обо стра но (пла ни-

ра но по ди за ње трав ња ка);
− по вр ши не сред њег раз дел ног по ја са (де ли мич но по ди за ње 

трав ња ка по што је раз дел на тра ка де лом тра се це лом ши ри ном из-
бе то ни ра на, по пло ча на, а де лом пред ви ђе на за по ди за ње трав ња ка); 

− по вр ши не шкар пи обо стра но дуж ауто-пу та (пла ни ра на 
сад ња сад ним ма те ри ја лом раз ли чи те ка те го ри је и по ди за ње трав-
ња ка);

− по вр ши не де ни ве ли са них укр шта ја (пла ни ра но по ди за ње 
трав ња ка). 

По треб но је при ме ни ти гру па ци је раз ли чи тих ка те го ри ја 
зе ле ни ла, са сад њом сад ни ца сред ње ви со ких и ни жих ли шћа ра, 
сред ње ви со ких че ти на ра, укра сног ши бља, по ле глих че ти на ра и 
трав ња ка, ко је ће за јед но да ти нео п ход но за сен че ње бу ду ћег ауто-
пу та. Ово ра сти ње тре ба да има из ра же ну спо соб ност ве зи ва ња 
те ре на као за шти та од еро зи је и фил тер ко ји ће за др жа ва ти че сти-
це пра ши не, ча ђи и де ли мич но те шке ме та ле.

Елек тро е нер гет ско снаб де ва ње у функ ци ји ауто-пу та

У екс пло а та ци о ном по ја су ауто-пу та, не по сред ном или ши-
рем по ја су за шти те ауто-пу та пре ви ђе но је под зем но по ла га ње 
(ка бли ра ње) ни ско на пон ских елек тро е нер гет ских во до ва и над-
зем них обје ка та у функ ци ји тра се и обје ка та, функ ци о нал них 
и пра те ћих са др жа ја ауто-пу та. Њи хо во по ла га ње од ви ја ће се 
на осно ву тех нич ке до ку мен та ци је за ауто-пут на ни воу сту ди је 
оправ да но сти са идеј ним про јек том и про јек та за гра ђе вин ску до-
зво лу и про јек та за из во ђе ње, у скла ду са ва же ћим про пи си ма и са 
мо гућ но шћу да се из во ђе ње ра до ва ре гу ли ше у скла ду са чла ном 
145. За ко на о пла ни ра њу и из град њи. 

Објек ти ко ји зах те ва ју на па ја ње елек трич ном енер ги јом на 
тра си ауто-пу та су: ту не ли, де ни ве ли са не рас кр сни це, од мо ри-
шта и услу жни цен три, на плат не рам пе и ба зе за одр жа ва ње. То су 
објек ти ко ји су нај зах тев ни ји у сми слу ан га жо ва не сна ге. Ду гач ки 
ту не ли (пре ко 400 m ) су нај ве ћи по тро ша чи елек трич не енер ги је и 
зах те ва ју основ но, ре зер вно и не пре кид но на па ја ње (до ми нант ни 
по тро ша чи вен ти ла ци ја и ра све та). У дру гу ка те го ри ју у сми слу 
по тро шње спа да ју крат ки ту не ли, де ни ве ли са не рас кр сни це, од-
мо ри шта и услу жни цен три, где као по тро шач до ми ни ра ра све та. 
По себ ну гру пу чи не на плат не рам пе и ба зе за одр жа ва ње где су 
по тро ша чи у објек ти ма. Нај ма њи кон зу мен ти елек трич не енер ги је 
су по тро ша чи рас по ре ђе ни дуж тра се, као што су ме тео ста ни це, 
са о бра ћај на сиг на ли за ци ја и SOS те ле фо ни.

Глав но на па ја ње свих обје ка та елек трич ном енер ги јом од ви-
ја ће се пре ко тран сфор ма тор ских ста ни ца 10/0,4 kV рас по ре ђе них 
дуж тра се ауто-пу та, и то при мар но уз ту не ле, де ни ве ли са не рас-
кр сни це, на плат не рам пе и ба зе за одр жа ва ње. Тран сфор ма тор ске 
ста ни це ће би ти стуб не, мон та жно-бе тон ске и у скло пу зи да них 
обје ка та, а у за ви сно сти од мак си мал не јед но вре ме не сна ге. На па-
ја ње тран сфор ма тор ских ста ни ца оба вља ће се пу тем ка блов ских 
во до ва или да ле ко во да. Да ља ди стри бу ци ја до по тро ша ча ће се 
оба вља ти на 1 kV на пон ском ни воу пре ко раз вод них ор ма на.

Ре зер вно на па ја ње елек трич ном енер ги јом би ће обез бе ђе но 
пре ко ди зел –  елек трич них агре га та, док ће бес пре кид но на па ја ње 
елек трич ном енер ги јом би ти обез бе ђе но пре ко UPS уре ђа ја.
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Елек трон ске ко му ни ка ци је у функ ци ји да љин ског над зо ра  
и упра вља ња ауто-пу тем

У екс пло а та ци о ном по ја су са де сне стра не ауто-пу та (у сме-
ру ра ста ста ци о на же) пре ви ђе но је по ла га ње оп тич ког ка бла у 
функ ци ји пут не оп тич ке ко му ни ка ци о не мре же уду ва ва њем у це ви 
ка блов ске ка на ли за ци је, са по преч ним ве за ма на сва ких је дан ки-
ло ме тар. 

Еле мен ти кон струк ци ја за за шти ту од бу ке

Из ра да и по ста вља ње кон струк ци ја за за шти ту од бу ке мо-
ра би ти у скла ду са стан дар ди ма SRPS EN 1793 i SRPS EN 1794 i 
SRPS EN 14388. 

Кон струк ци је за за шти ту од бу ке мо ра ју би ти из ве де не та ко 
да се при ли ком про ла ска бу ке ко ја на ста је од ви ја њем са о бра ћа ја 
кроз кон струк ци ју за за шти ту од бу ке (узи ма ју ћи у об зир све еле-
мен те кон струк ци је) она сма њу је за нај ма ње 25 dB(A).

Све еле мен те кон струк ци је за за шти ту од бу ке (дво слој ни 
или ви ше слој ни) ди мен зи о ни са ти у скла ду са пред ви ђе ним оп те-
ре ће њи ма, од но сно у скла ду са ста тич ким про ра чу ном.

Та бе ла 24.  Ми ни мал на уда ље ност ли ца кон струк ци је за за шти ту 
од бу ке од спољ не иви це ко ло во за ауто-пу та 

Ло ка ци ја кон струк ци је за за шти ту од 
бу ке

Про јек то ва на 
бр зи на V85 km/h

Ми ни мал на уда ље ност 
ли ца кон струк ци је од 
иви це (m)

Дуж са о бра ћај не тра ке:
Са за штит ном огра дом ≤ 90 1,60

> 90 1,80
Без за штит не огра де ≤ 50 1,50

60, 70 1,60
80, 90 1,80

100, 110 2,00
120 2,50

На ауто-пу ту:
Дуж за у став не тра ке - 1,60
На за штит ној огра ди ≤ 90 1,10

> 90 1,60
На иви ци објек та - 1,60

Дуж кон струк ци је за за шти ту од бу ке обез бе ди ти уз ду жно и 
по преч но од вод ња ва ње, та ко да сви еле мен ти кон струк ци је бу ду 
за шти ће ни од ути ца ја ат мос фер ских во да.

4.3.2. Пра ви ла уре ђе ња и гра ђе ња функ ци о нал них са др жа ја 
ауто-пу та

У за ви сно сти од на ме ње них ак тив но сти пред ви ђе них ба за 
за одр жа ва ње пу та од ре ди ће се њи хов ко на чан са др жај, при че-
му основ ни са др жај чи не: пор тир ни ца, управ на згра да са цен тром 
за упра вља ње и кон тро лу са о бра ћа ја, ма га цин со ли, по кри ве на 
скла ди шта, отво ре на скла ди шта, га ра же за раз не вр сте во зи ла, 
ре монт на ра ди о ни ца, ма га цин ре зер вних де ло ва, ва га, ко му нал ни 
објек ти, пум пе за го ри во, ци стер не за плин и ла ко са го ри во уље, 
скла ди ште за па љи вих ма те ри ја ла, тра фо ста ни ца, пар кинг во зи ла, 
при ступ ни пу те ви и др. По треб на по вр ши на за из град њу ба зе за 
одр жа ва ње пу та из но си око 2 ha.

По треб на по вр ши на за ЧНМ (че о но на плат но ме сто) из но си 
око 3 ha, а за БНС (боч но на плат но ме сто) око 0,3 ha. На ЧНМ 
и БНС би ће омо гу ћен и елек трон ски вид на пла те пу та ри не. Број 
на плат них рам пи на на плат ним ме сти ма из но си 7–11, раз дво је них 
раз дел ним остр ви ма.

4.3.3. Пра ви ла уре ђе ња и гра ђе ња пра те ћих са др жа ја  
за ко ри сни ке ауто-пу та

Утвр ђу ју се сле де ћа пра ви ла уре ђе ња и гра ђе ња пра те ћих са-
др жа ја за ко ри сни ке ауто-пу та на пла ни ра ним ло ка ци ја ма од мо ри-
шта и услу жног цен тра:

1. основ на на ме на
– ко мер ци јал не де лат но сти у функ ци ји пра те ћих са др жа ја за 

по тре бе ко ри сни ка ауто-пу та: бен зин ска ста ни ца, мо тел, 
– до зво ље не пра те ће на ме не: са о бра ћај не, пе шач ке и пар кинг 

по вр ши не, зе ле не и сло бод не по вр ши не и сл.,

– до зво ље ни пра те ћи са др жа ји: де лат но сти/услу ге (тр го ви на 
на ма ло, ре сто ран, про стор за кан це ла риј ско по сло ва ње), ин фо-
пункт, слу жба пр ве по мо ћи, ма га цин, то а ле ти, сер вис за оправ ку 
во зи ла и сл.,

– до зво ље на пра те ћа опре ма: над стре шни ца, лан тер на, под-
зем ни ре зер во а ри, то те ми, ре клам ни па нои, јар бо ли и др.;

2. усло ви за фор ми ра ње гра ђе вин ске пар це ле
– гра ђе вин ске пар це ле за пра те ће са др жа је ко ри сни ка ауто-

пу та фор ми ра не су овим пла ном, 
– ако то зах те ва функ ци о нал на или имо вин ско-прав на ор га-

ни за ци ја про сто ра, као и ди на ми ка из град ње, ур ба ни стич ким про-
јек том и про јек том пар це ла ци је је на ло ка ци ји пра те ћих са др жа ја 
до зво ље но фор ми ра ње ви ше гра ђе вин ских пар це ла, 

– ло ка ци ја пра те ћих са др жа ја мо же има ти са мо је дан при ступ 
ауто-пу ту ти па улив-из лив. У слу ча ју фор ми ра ња ви ше гра ђе вин-
ских пар це ла у ком плек су, гра ђе вин ске пар це ле оства ру ју при ступ 
до ули ва/из ли ва и сер ви сне са о бра ћај ни це по сред но пре ко ин тер-
не улич не мре же;

3. по ло жај обје ка та на пар це ли
– гра ђе вин ска ли ни ја обје ка та пре ма ауто-пу ту је на ра сто ја-

њу не ма њем од 40 m од спољ не иви це зе мљи шног по ја са др жав-
ног пу та,

– уда ље ње обје ка та од боч не и зад ње гра ни це пар це ле из но си 
ми ни мум јед ну ви си ну објек та (1h),

– до зво ље на је из град ња ви ше обје ка та на пар це ли, сви као 
сло бод но сто је ћи, 

– ми ни мал но уда ље ње објек та од су сед ног објек та не мо же 
би ти ма ње од јед не ви си не објек та (1h), 

– објек те, ре зер во а ре и дру ге под зем не објек те по ста ви ти у 
окви ру зо не гра ђе ња, 

–  до зво љен је пре спуст од 3,0 m за над стре шни цу ста ни це 
за снаб де ва ње го ри вом у од но су на гра ђе вин ску ли ни ју. Над стре-
шни цу и лан тер ну пла ни ра ти та ко да бу ду по ве за не са објек том и 
са њим чи не је дин стве ну це ли ну;

4. ин декс за у зе то сти
– на ло ка ци ја ма од мо ри шта мак си мал ни ин декс за у зе то сти је 

10%, 
– на ло ка ци ји услу жног цен тра мак си мал ни ин декс за у зе то-

сти је 15%;
5. ви си на вен ца објек та
– за објек те бен зин ских ста ни ца мак си мал на спрат ност је 

при зе мље, мак си мал на ви си на вен ца објек та је 5 m од ко те при-
ступ не са о бра ћај ни це, мак си мал на ви си на над стре шни це је 6 m, 

– за мо те ле и дру ге ко мер ци јал не објек те мак си мал на ви си на 
вен ца објек та је 16 m;

6. ко та при зе мља
– ко та при зе мља мо же би ти мак си мал но 0,2 m ви ша од ко те 

при ступ ног тро то а ра;
7. ар хи тек тон ско об ли ко ва ње
– са вре ме ним ар хи тек тон ским фор ма ма, атрак тив ним еле-

мен ти ма об ли ко ва ња и при ме ном ква ли тет них ма те ри ја ла за из-
град њу ове вр сте обје ка та, као и уво ђе њем еле ме на та ур ба ног 
ди зај на, тре ба до при не ти фор ми ра њу ви зу ел ног иден ти те та ком-
плек са;

8. усло ви за огра ђи ва ње пар це ле
– пар це ла мо ра би ти огра ђе на за штит ном тран спа рент ном 

огра дом мак си мал не ви си не до 2,0 m са зад ње и боч них гра ни ца 
пар це ле;

9. ре ше ње са о бра ћај них по вр ши на
– ин тер не са о бра ћај не по вр ши не у окви ру пар це ле пла ни ра-

ти та ко да омо гу ће не сме та ну де лат ност свих обје ка та на пар це ли 
и ме ђу соб ну не за ви сност по је ди них функ ци ја. Све са о бра ћај ни це 
пла ни ра ти за дво смер ни са о бра ћај са ми ни мал ном ши ри ном ко ло-
во за од 6 m,

– у ни ве ла ци о ном сми слу, по треб но је при ла го ди ти ко те но-
вих ин тер них са о бра ћај них по вр ши на са ко та ма улив но-из лив них 
при кљу ча ка на ауто-пут, 

– са о бра ћај ни це на де лу на ко ме се на ла зе мо тор на во зи ла за 
вре ме пу ње ња го ри вом про јек то ва ти са мак си мал ним на ги бом од 2%,

– пла ни ра ти опре ма ње од го ва ра ју ћом хо ри зон тал ном и вер-
ти кал ном сиг на ли за ци јом,

– за по тре бе кол ског при сту па за по сле них, ко му нал них во-
зи ла и во зи ла за хит не ин тер вен ци је са ло кал не са о бра ћај не мре-
же, пла ни ра ти по зи ци ју кон тро ли са ног ула за – кол ску ка пи ју. Овај 
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улаз се не мо же ко ри сти ти у дру ге свр хе осим за хит не ин тер вен-
ци је,

– стан дар де при сту пач но сти за ли ца са по себ ним по тре ба ма 
по треб но је при ме ни ти на пе шач ким по вр ши на ма и при ла зи ма до 
објек та,

– ко ло во зна кон струк ци ја се пла ни ра као флек си бил на са но-
се ћим сло је ви ма од ас фалт бе то на на де лу са о бра ћај них по вр ши на 
ван ме ста за ис та ка ње го ри ва и као кру та це мент но-бе тон ска кон-
струк ци ја на ма ни пу ла тив ним по вр ши на ма уз ме ста за ис та ка ње 
го ри ва,

– од вод ња ва ње са о бра ћај них по вр ши на пла ни ра се гра ви-
та ци о ним оти ца њем по вр шин ских во да у си стем за тво ре не ка на-
ли за ци о не мре же, уз по што ва ње ни ве ле те по сто је ћих улив но-из-
лив них рам пи. Ат мос фер ске во де са ма ни пу ла тив них по вр ши на у 
зо ни ауто ма та при хва ти ти по себ ном слив нич ком ре шет ком и од-
ве сти до се па ра то ра за пре чи шћа ва ње, а за тим ис пу сти ти у ре ци-
пи јент;

10. усло ви за сло бод не и зе ле не по вр ши не
– ми ни мал ни про це нат зе ле ни ла у ди рект ном кон так ту са 

тлом из но си 40%,
– нео п ход но је из вр ши ти вред но ва ње по сто је ћег ста ња ве ге-

та ци је, вред на ста бла са чу ва ти и укло пи ти у но во пеј за жно-ар хи-
тек тон ско ре ше ње,

– уну тра шњим обо дом пар це ле пла ни ра ти за штит ни зе ле ни 
по јас од ли шћар ских и че ти нар ских др ве на стих и жбу на стих вр ста,

– зе ле ну по вр ши ну ка ауто-пу ту озе ле не ти ви со ко ква ли тет-
ним де ко ра тив ним вр ста ма др ве ћа и жбу ња на трав ној под ло зи,

– на пар кинг про сто ри ма за пут нич ка во зи ла за са ди ти ли сто-
пад на др во ред на ста бла. Ко ри сти ти шко ло ва не сад ни це ли шћа ра 
(јед но ста бло на два до три пар кинг ме ста), мин. ви си не 3,5 m, 
ста бло чи сто од гра на до ви си не од 2,5 m и пр сног преч ни ка нај-
ма ње 15 cm,

– за озе ле ња ва ње ко ри сти ти аутох то не вр сте (ми ни мум 50% 
вр ста), при мар но ли сто пад не, гу сте и до бро раз ви је не кро шње, 
али и од ре ђен про це нат че ти нар ских вр ста, ко је тре ба да су при ла-
го дљи ве ло кал ним пе до ло шким и кли мат ским усло ви ма и от пор не 
на за га ђе ња од са о бра ћа ја,

– мо гу се ко ри сти ти и ег зо те за ко је је по твр ђе но да се до бро 
адап ти ра ју да тим усло ви ма сре ди не, при че му је за бра ње на при-
ме на ин ван зив них вр ста;

11. ин же њер ско-ге о ло шки усло ви
– код пла ни ра них са о бра ћај ни ца мо ра ју се по што ва ти стан-

дар ди и фа зност из град ње на си па, кон струк тив них сло је ва и ко ло-
во за. Про јек то ва ње и из град њу са о бра ћај них и пар кинг по вр ши на 
из во ди ти у скла ду са стан дар ди ма SRPS, пре ма ка те го ри ја ма са о-
бра ћај ни ца и под тла, ува жа ва ју ћи све нео п ход не усло ве ве за но за 
тло. Са о бра ћај не по вр ши не из во ди ти без ве ли ких за се ца ња те ре-
на, у на си пу без при су ства во де, 

– пла ни ра ну ин фра струк ту ру у окви ру ком плек са из ве сти у 
тех нич ком ро ву у ци љу спре ча ва ња не рав но мер них сле га ња,

– у да љој фа зи про јек то ва ња из ве сти де таљ на ге о ло шка ис-
тра жи ва ња у скла ду са За ко ном о ру дар ству и ге о ло шким ис тра-
жи ва њи ма („Слу жбе ни гла сник РС”, број 101/15);

12. ин фра струк тур ни објек ти
– пра те ћи са др жа ји за ко ри сни ке ауто-пу та се опре ма ју ин-

фра струк ту ром из ко ри до ра ауто-пу та или из мре жа ван ко ри до-
ра ауто-пу та. За по тре бе из ра де ур ба ни стич ког про јек та и да љих 
ак тив но сти на про јек то ва њу во до снаб де ва ња, од во ђе ња от пад них 
и ки шних во да, снаб де ва ња елек трич ном енер ги јом, то плот ном 
енер ги јом и др. при ба ви ти усло ве ЈП „Пу те ви Ср би је” и над ле-
жних јав них ко му нал них пред у зе ћа;

13. евaкуација от па да
– за ева ку а ци ју от па да ка са ста ва као кућ но сме ће пла ни ра но 

је по ста вља ње кон теј не ра за сме ће уну тар пар це ле. Кон теј нер по-
ста ви ти на из бе то ни ра ном пла тоу у по себ но из гра ђе ној ни ши или 
бе тон ском бок су уну тар ком плек са са ди рект ним и нео ме та ним 
при ла зом за ко му нал на во зи ла и рад ни ке;

14. усло ви и мо гућ но сти фа зне ре а ли за ци је
– до зво ље на је фа зна ре а ли за ци ја обје ка та у ком плек су и на 

пар це ли, уз услов да сва ка фа за пред ста вља функ ци о нал ну це ли ну.
По ред пра ви ла уре ђе ња и гра ђе ња за пра те ће са др жа је за ко-

ри сни ке ауто-пу та, утвр ђу ју се основ ни са др жа ји по ло ка ци ја ма, у 
за ви сно сти од вр сте и ти па пра те ћег са др жа ја, као и мо гућ но сти 
фа зне град ње. 

Основ ни са др жа ји пар ки ра ли шта (пр ва фа за):
(1) ори јен та ци о на по вр ши на 1,2 ha, зе ле но раз дел но остр во, 

ула зна и из ла зна ко ло во зна тра ка су оба ве зни;
(2) пар кинг пут нич ких ауто мо би ла са ми ни мум 20 ме ста 

(5x2,5 m ) (пар кинг ме ста за осо бе са ин ва ли ди те том 5%, а ми ни-
мум 1 пар кинг ме сто), пар кинг те рет них во зи ла са ми ни мум осам 
ме ста (22x3,5 m ) и ауто бу са са ми ни мум три ме ста (15x5 m, по 
мо гућ ству са над стре шни ца ма и се ни ци ма за за шти ту во зи ла од 
сун ца);

(3) јав на че сма, са ни тар ни чвор (ми ни мум 40 m² бру то);
(4) ме ста за од мор и се де ње за ми ни мум 50 осо ба, над стре-

шни це, те ле фон ска го вор ни ца и пеј за жно уре ђе на по вр ши на за од-
мор од 500 до 1.000 m²;

(5) та бла са на зи вом и пла ном пар ки ра ли шта на ула зу у пар-
ки ра ли ште (ин фор ма ци је о не по сред ном окру же њу и ње го вим мо-
ти ви ма) и та бла на из ла зу са пар ки ра ли шта са основ ним ин фор ма-
ци ја ма о да љем пу ту (о глав ним са о бра ћај ним скре та њи ма пре ма 
гра до ви ма, ба ња ма, ту ри стич ким де сти на ци ја ма, при род ним и 
кул тур ним до бри ма и др.); 

(6) оста ли функ ци о нал ни са др жа ји пут ног са о бра ћа ја.
До дат ни са др жа ји пар ки ра ли шта (дру га фа за):
(1) ма њи ка фе/ре сто ран, ма ња про дав ни ца, ма ње игра ли ште 

(за од бој ку или ко шар ку),
(2) ми ни-пи ја ца за про да ју ло кал них по љо при вред них и тра-

ди ци о нал них за нат ских про из во да са нат кри ве ним про сто ром са 
те зга ма и пра те ћим са ни тар ним уре ђа ји ма;

(3) мо гу ће ин фор ма тив но-ту ри стич ки пункт у функ ци ји про-
мо ци је ту ри зма (са јав ним и слу жбе ним те ле фо ном или упо тре бом 
мо бил ног те ле фо на и де таљ ни јим ин фор ма ци ја ма о не по сред ном 
окру же њу и са о бра ћај ним скре та њи ма пре ма ту ри стич ким мо ти-
ви ма и др.);

(4) про стор за при руч на сред ства пр ве по мо ћи и по мо ћи на 
пу ту за пут нич ке ауто мо би ле (мин. 30 m²); 

(5) по по тре би слу жбе ни обје кат за ну жни сме штај за по сле-
них на пар ки ра ли шту и свра ти ште ин спек ци је и по ли ци је.

Тип I бен зин ско-пут нич ке ста ни це мо же да има сле де ће са др-
жа је (у пр вој фа зи):

(1) зе ле но раз дел но остр во, ула зна и из ла зна ко ло во зна тра ка 
су оба ве зни;

(2) пумп на ста ни ца са ори јен та ци о но де сет то чи о них ме ста 
и то: осам за пут нич ка во зи ла (за бен зин, ди зел, теч ни нафт ни гас 
(ТНГ), ком при мо ва ни при род ни гас (КПГ), а у пер спек ти ви и за 
пу ње ње ауто мо би ла на елек трич ни по гон) и два за те рет на во зи ла 
(бен зин, ди зел, ТНГ и КПГ), са про да јом оста лих по тро шних ма-
те ри ја ла, сит них ре зер вних де ло ва за ауто мо би ле и др.;

(3) пар кинг за 40 и ви ше пут нич ких во зи ла (пар кинг ме ста 
за осо бе са ин ва ли ди те том ми ни мум 5%), за 16 и ви ше те рет них 
во зи ла и за че ти ри и ви ше ауто бу са, са по треб ним про ла зним тра-
ка ма;

(4) јав на че сма и јав ни мо кри чвор, по пра ви лу у окви ру бен-
зин ске ста ни це (му шки и жен ски, за осо бе са ин ва ли ди те том и 
ро ди те ље са ма лом де цом, ми ни мум 80 m² бру то) и при вре ме но 
днев но са би ра ли ште сме ћа са ста ни це (по вр ши на по про ра чу ну);

(5) та бла са на зи вом и пла ном бен зин ске ста ни це на ула зу у 
ста ни цу;

(6) ин фор ма тив но-ту ри стич ки пункт на из ла зу са ста ни це (са 
јав ним и слу жбе ним те ле фо ном и ин фор ма ци ја ма о не по сред ном 
окру же њу и ње го вим мо ти ви ма, о глав ним са о бра ћај ним скре та-
њи ма пре ма гра до ви ма, ба ња ма, ту ри стич ким де сти на ци ја ма, при-
род ним и кул тур ним до бри ма и др.);

(7) слу жба по мо ћи и ин фор ма ци ја, са слу жбе ним и јав ним те-
ле фо ном;

(8) ре сто ран са ку хи њом, отво ре ним и за тво ре ним про сто ром 
за го сте, као и про сто ром за игру и ани ма ци ју де це;

(9) про дав ни ца оп ште по тро шње: пи ће, хра на, ци га ре те, 
штам па и др.; 

(10) слу жбе ни сме штај осо бља ре сто ра на и пумп не ста ни це, 
са ста ја ли ште ин спек ци је, при пад ни ка Ми ни стар ства уну тра шњих 
по сло ва и дру гих, ну жан сме штај за по сле них са оста вом ма те ри-
ја ла, ала та и др.

Тип II бен зин ско-сер ви сна ста ни ца мо же да има сле де ће до-
дат не са др жа је у дру гој фа зи ре а ли за ци је (у од но су на тип I):

(1) про дав ни ца ре зер вних де ло ва и опре ме за нај за сту пље ни-
је мар ке ауто мо би ла (ми ни мум 100 m² бру то); 
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(2) сер вис за оправ ку во зи ла (одво је но за пут нич ка во зи ла од 
ка ми о на и ауто бу са, са шлеп-слу жбом, за кло ње ним пар кин гом за 
ха ва ри са на во зи ла и др.), ло ци ран на из ла зном де лу бен зин ске ста-
ни це.

Тип I стан дард ни мо тел мо же да има сле де ће са др жа је у 
функ ци ји са о бра ћа ја, тран зит не ре кре а ци је и ту ри зма на ауто-пу-
ту (мо гу ћа из град ња овог ти па мо те ла као пр ве фа зе у фор ми ра њу 
ком плек са мо те ла ти па II):

(1) зе ле но раз дел но остр во, ула зна и из ла зна ко ло во зна тра ка;
(2) по пра ви лу оквир но 50–100 ле жа је ва са: ре сто ра ном 

отво ре ног ти па од оквир но 80–160 ме ста у за тво ре ном про сто ру 
и оквир но 100–200 ме ста на те ра си, ку хи њом од го ва ра ју ћег ка па-
ци те та, про дав ни цом (су ве ни ра и др.) и мо крим чво ром. Обје кат 
ве ли чи не 1.500–4.000 m²;

(3) пар кинг за 50–100 пут нич ких во зи ла (пар кинг ме ста за 
осо бе са ин ва ли ди те том ми ни мум 5%), 20–40 те рет них во зи ла и 
5–10 ауто бу са, са по треб ним про ла зним тра ка ма;

(4) јав на че сма, за се бан јав ни мо кри чвор (жен ски и му шки, 
за осо бе са ин ва ли ди те том и ро ди те ље са ма лом де цом, 50–100 m² 
бру то) и при вре ме но днев но са би ра ли ште сме ћа са пунк та, по вр-
ши на по про ра чу ну;

(5) та бла са на зи вом мо те ла и пла ном мо тел ског ком плек са 
на ула зу у пункт;

(6) ту ри стич ко-ин фор ма тив ни са др жа ји;
(7) слу жбе ни сме штај осо бља мо те ла, ту ри стич ко-ин фор ма-

тив ног објек та и одр жа ва о ца пунк та, про сто ри је за по ли ци ју, свра-
ти ште за ин спек ци ју у са ста ву мо те ла;

(8) са др жа ји за од мор и ре лак са ци ју (над стре шни це, уре ђе не 
сло бод не зе ле не по вр ши не, као и са др жа ји за од мор – ста зе, клу-
пе и сто ло ви, се ди шта, кор пе за от пат ке и др.). По ред про сто ра за 
од мор и ре кре а ци ју, мо гу ће је уре ђе ње и опре ма ње од го ва ра ју ћих 
по вр ши на за кам по ва ње; 

(9) пеј за жно уре ђе не и одр жа ва не сло бод не по вр ши не (зе ле-
не, ре лак са ци о не и др).

Тип II (мо тел у ту ри стич ко-ре кре а тив ном ком плек су) мо же 
да има сле де ће са др жа је у функ ци ји са о бра ћа ја, тран зит не ре кре а-
ци је и ту ри зма на ауто-пу ту:

(1) зе ле но раз дел но остр во, ула зна и из ла зна ко ло во зна тра ка;
(2) ви ше од 100 ле жа је ва са: ре сто ра ном у за тво ре ном про-

сто ру и на те ра си, ку хи њом од го ва ра ју ћег ка па ци те та, мо гућ је и 
фри-шоп и про дав ни ца (ет но-за нат ских про из во да и су ве ни ра и 
др), мо крим чво ром (са жен ским и му шким де лом, за осо бе са ин-
ва ли ди те том и ро ди те ље са ма лом де цом);

(3) пар кинг за ви ше од 100 пут нич ких, 40 те рет них во зи ла и 
де сет ауто бу са, са по треб ним про ла зним тра ка ма (за ви ше од 560 
јед но вре ме них ко ри сни ка);

(4) за се бан обје кат (објек ти) ре сто ра на и ка феа;
(5) јав не че сме и јав ни мо кри чво ро ви (са жен ским и му шким 

де лом, за осо бе са ин ва ли ди те том и ро ди те ље са ма лом де цом, за 
ко ри сни ке ко ји ни су об у хва ће ни мо крим чво ро ви ма у мо те лу и по-
себ ним уго сти тељ ским објек ти ма) и при вре ме на днев на са би ра-
ли шта сме ћа са ком плек са, по вр ши не по про ра чу ну;

(6) та бла са на зи вом и пла ном мо тел ског ком плек са на ула зу 
у ком плекс;

(7) ту ри стич ко-ин фор ма тив ни и про мо тив но-про па ганд ни 
са др жа ји (ту ри стич ки би ро, ту ри стич ка из ло жба, ви део про јек ци је 
и др, са јав ним и слу жбе ним те ле фо ни ма и ин фор ма ци ја ма о окру-
же њу ком плек са, глав ним са о бра ћај ним скре та њи ма пре ма гра до-
ви ма, ба ња ма, ту ри стич ким де сти на ци ја ма, при род ним и кул тур-
ним до бри ма и др.);

(8) по ли циј ска ста ни ца;
(9) по шта и фи ли ја ла бан ке са ме њач ни цом;
(10) про стор за слу жбе ни сме штај осо бља мо те ла, ту ри стич-

ко-ин фор ма тив них са др жа ја и др. (по пра ви лу за 1/2 осо бља сме-
не), као и слу жбе не про сто ри је за ин спек ци је и др.; 

(11) за тво ре ни објек ти за спорт ску ре кре а ци ју (те ре та на, сто-
ни те нис, сквош, ку гла на, стре ља штво из ва зду шног оруж ја и др.);

(12) отво ре ни спорт ско-ре кре а тив ни те ре ни (те нис, од бој ка, 
ко шар ка, ма ли фуд бал, ма ла трим-ста за и др.);

(13) за тво ре ни објек ти за ре лак са ци ју и за ба ву (са у на, ма са-
жа, би ли јар, шах, фли пе ри, ком пју тер ске игре и др.);

(14) спе ци јал ни за тво ре ни и отво ре ни ре кре а тив ни са др жа ји, 
за ви сно од при род но ту ри стич ких ре сур са (тер мо-аква тич ки са др-
жа ји са тер мал ним ба зе ни ма и др.);

(15) са др жа ји за од мор и ре лак са ци ју у ет но-ам би јен ту (отво-
ре ни па ви љо ни, над стре шни це, за кло ни од ве тра, ва три шта, уре-
ђе не сло бод не зе ле не по вр ши не, са са др жа ји ма за од мор - ста зе, 
клу пе, сто ло ви, кор пе за от пат ке. По ред про сто ра за од мор и ре-
кре а ци ју, оба ве зно је уре ђе ње и опре ма ње од го ва ра ју ћих по вр ши-
на за кам по ва ње; 

(16) пеј за жно уре ђе не и одр жа ва не сло бод не по вр ши не (зе ле-
не, ре кре а тив не, ре лак са ци о не, камп и др.).

4.4. ПРА ВИ ЛА УКР ШТА ЊА КО РИ ДО РА АУТО-ПУ ТА  
СА ДРУ ГИМ СА О БРА ЋАЈ НИМ И ИН ФРА СТРУК ТУР НИМ  

СИ СТЕ МИ МА

4.4.1. Пра ви ла па ра лел ног во ђе ња и укр шта ња ауто-пу та  
са же ле знич ком ин фра струк ту ром

Пра ви ла па ра лел ног во ђе ња и укр шта ња ауто-пу та и же ле-
знич ке пру ге су:

1) при ли ком па ра лел ног во ђе ња пла ни ра ног ауто-пу та у од-
но су на по сто је ћу же ле знич ку пру гу, ра сто ја ње из ме ђу нај бли же 
тач ке гор њег стро ја пу та и осе ко ло се ка пред мет не пру ге не сме да 
бу де ма ње од 8 m;

2) од вод ња ва ње по вр шин ских во да за вре ме и на кон из град-
ње ауто-пу та мо ра би ти кон тро ли са но и ре ше но та ко да во ди на 
су прот ну стра ну од тру па же ле знич ке пру ге;

3) у не по сред ном по ја су за шти те пру ге не мо гу да се по ста-
вља ју зна ко ви, из во ри ја ке све тло сти или би ло ко јих пред ме та и 
спра ве ко је бо јом, об ли ком или све тло шћу мо гу сма њи ти ви дљи-
вост же ле знич ких сиг на ла или ко ји мо гу до ве сти у за бу ну рад ни ке 
у ве зи зна че ња сиг нал них зна ко ва;

4) у не по сред ном по ја су за шти те пру ге мо гу за по тре бе тра се 
и обје ка та, пра те ћих са др жа ја ауто-пу та да се по ста вља ју ка бло ви, 
елек трич ни во до ви ни ског на по на за осве тље ње, те ле граф ске и те-
ле фон ске ва зду шне ли ни је и во до ви, кон такт ни во до ви и по стро-
је ња, ка на ли за ци је и це во во ди и дру ги во до ви и слич ни објек ти и 
по стро је ња на осно ву из да те са гла сно сти упра вља ча же ле знич ке 
ин фра струк ту ре;

5) у слу ча ју уре ђе ња зе ле них по вр ши на у ко ри до ру ауто-пу та 
и пру ге мо ра се ис по што ва ти услов да ви со ко ра сти ње мо ра би ти 
на ра сто ја њу ве ћем од 10 m у од но су на осу ко ло се ка по сто је ће 
же ле знич ке пру ге;

6) сва укр шта ња ауто-пу та са же ле знич ком ин фра струк ту ром 
мо ра ју да бу ду де ни ве ли са на уз по што ва ње све тлог про фи ла пру-
ге, у скла ду са Пра вил ни ком о на чи ну укр шта ња же ле знич ке пру ге 
и пу та, пе шач ке и би ци кли стич ке ста зе, ме сту на ко јем се мо же 
из ве сти укр шта ње и ме ра ма за оси гу ра ње без бед ног са о бра ћа ја 
(„Слу жбе ни гла сник РС”, број 89/16). 

Пра ви ла за по зи ци о ни ра ње обје ка та у скло пу услу жних цен-
та ра, ко ји су пра те ћи са др жа ји за ко ри сни ке ауто-пу та, у од но су на 
же ле знич ку пру гу су: 

1) бен зин ске ста ни це за снаб де ва ње го ри вом мо тор них во зи ла 
– нео п ход но је да зо на III бу де на уда ље но сти од ми ни мум 20 m од 
осе крај њег ко ло се ка пред мет не пру ге, то јест да ми ни мал на од сто-
ја ња од осо ви не пру жног ко ло се ка бу ду:

– 28 m до ок на ула зног отво ра под зем ног ре зер во а ра, 
– 26 m до отво ра за пу ње ње по гон ских ре зер во а ра мо тор них 

во зи ла,
– 27,5 m до ауто ма та за ис та ка ње го ри ва, од но сно отво ра за 

ис та ка ње ауто ци стер не;
2) сер ви сни и ко мер ци јал ни објек ти (про дај ни објек ти) – мо-

ра ју се на ла зи ти на ра сто ја њу од нај ма ње 25 m од осе крај њег ко ло-
се ка же ле знич ке пру ге, тј. ван не по сред ног по ја са за шти те пру ге.

4.4.2. Пра ви ла па ра лел ног во ђе ња и укр шта ња ауто-пу та  
са во до при вред ном ин фра струк ту ром

Пра ви ла па ра лел ног во ђе ња и укр шта ња ауто-пу та и во до-
при вред не ин фра струк ту ре су:

1) при ли ком па ра лел ног во ђе ња, кра ци ма ги страл ног це во во-
да то плич ког под си сте ма за снаб де ва ње во дом на се ља, во до вод не 
и ка на ли за ци о не це ви мо ра ју би ти по ста вље не, од но сно из ме ште-
не ван за штит не огра де, тј. ван екс пло а та ци о ног по ја са ауто-пу та;

2) укр шта ње кра ко ва ма ги страл ног це во во да то плич ког под-
си сте ма за снаб де ва ње во дом на се ља, во до вод них и ка на ли за ци-
о них це ви са ауто-пу тем пред ви ђа се ис кљу чи во ме ха нич ким 
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ути ски ва њем или под бу ши ва њем ис под тру па пу та, под аде кват-
ним углом пред ви ђе ним за во до при вред ну ин фра струк ту ру и у 
про пи са ној за штит ној це ви, с тим да:

– за штит на цев мо ра да бу де по ста вље на на це лој ду жи ни из-
ме ђу за штит не огра де са обе стра не ауто-пу та, 

– ми ни мал на ду би на це во во да и за штит не це ви од нај ни же 
ко те ко ло во за ауто-пу та до гор ње ко те за штит не це ви из но си 1,5–
2,0 m;

3) не до зво ља ва се во ђе ње кра ка ма ги страл ног це во во да то-
плич ког под си сте ма за снаб де ва ње во дом на се ља, во до вод них и 
ка на ли за ци о них це ви на ло ка ци ја ма у не по сред ном по ја су за шти-
те ауто-пу та ко је мо гу би ти ини ци јал не за по кре та ње кли зи шта, 
од ро на, од ва ла и слич них ге о ди на мич ких ха зар да.

Сва укр шта ња ауто-пу та са во до то ци ма обез бе ђу ју се мо сто-
ви ма и по треб ним ре гу ла ци о ним гра ђе ви на ма на во до то ци ма. 

4.4.3. Пра ви ла па ра лел ног во ђе ња и укр шта ња ауто-пу та  
са енер гет ском ин фра струк ту ром

4.4.3.1. Пра ви ла па ра лел ног во ђе ња и укр шта ња ауто-пу та  
са елек тро е нер гет ском ин фра струк ту ром

Пра ви ла па ра лел ног во ђе ња и укр шта ња ауто-пу та и елек-
тро е нер гет ске ин фра струк ту ре су:

1) при ли ком па ра лел ног во ђе ња ауто-пу та и елек тро е нер гет-
ских во до ва на ду жи ни ве ћој од 5 km, елек тро е нер гет ски во до ви 
мо ра ју да бу ду уда ље ни, од но сно из ме ште ни, нај ма ње 100 m од 
гра ни це екс пло а та ци о ног по ја са ауто-пу та;

2) пре по ру чу је се под зем но во ђе ње (ка бли ра ње) елек тро е-
нер гет ских во до ва на ме сти ма њи хо вог укр шта ња са ауто-пу тем, 
ис кљу чи во ме ха нич ким ути ски ва њем ис под тру па пу та, под аде-
кват ним углом пред ви ђе ним за елек тро е нер гет ску ин фра струк ту-
ру и у про пи са ној за штит ној це ви, с тим да:

– за штит на цев мо ра да бу де по ста вље на на це лој ду жи ни из-
ме ђу за штит не огра де са обе стра не ауто-пу та, 

– ми ни мал на ду би на це во во да и за штит не це ви од нај ни же 
ко те ко ло во за ауто-пу та до гор ње ко те за штит не це ви из но си 1,5 
– 2,0 m;

3) укр шта ње елек тро е нер гет ских во до ва 35–400 kV са ауто-
пу тем мо же да бу де ва зду шно, с тим да:

– угао укр шта ња бу де по мо гућ ству 90º, од но сно ми ни мум 30º,
– нај ма ња ви си на од гор ње иви це ни ве ле те ко ло во за до нај-

ни жег про вод ни ка из но си 12 m,
– ми ни мал на уда ље ност сту ба да ле ко во да од огра де ауто-пу-

та из но си 40 m,
– ка да је ви си на сту ба да ле ко во да ве ћа од 25 m по ста вља се, 

од но сно из ме шта, на ра сто ја њу од за штит не огра де ауто-пу та ко је 
не мо же би ти ма ње од ви си не сту ба да ле ко во да.

4.4.3.2. Пра ви ла па ра лел ног во ђе ња и укр шта ња ауто-пу та  
са га со вод ном ин фра струк ту ром

Пра ви ла па ра лел ног во ђе ња и укр шта ња ауто-пу та и га со вод-
не ин фра струк ту ре (MOP 55 bar, преч ни ка 150 < DN ≤ 500) су:

1) при ли ком па ра лел ног во ђе ња ауто-пу та и тран спорт ног/раз-
вод ног га со во да објек ти га со во да мо ра ју да бу ду ван за штит не огра-
де ауто-пу та та ко да је од гра ни це екс пло а та ци о ног по ја са ауто-пу та 
це во вод га со во да уда љен нај ма ње 20 m, а ГМРС нај ма ње 30 m;

2) укр шта ње тран спорт ног/раз вод ног га со во да са ауто-пу тем 
пред ви ђа се ис кљу чи во ме ха нич ким ути ски ва њем ис под тру па пу-
та у про пи са ној за штит ној це ви, с тим да:

– за штит на цев мо ра да бу де по ста вље на на це лој ду жи ни из-
ме ђу за штит не огра де са обе стра не ауто-пу та, 

– угао укр шта ња це во во да по пра ви лу је 90º,
– ми ни мал на ду би на це во во да и за штит не це ви од нај ни же ко те 

ко ло во за ауто-пу та до гор ње ко те за штит не це ви из но си 1,5–2,0 m.

4.4.4. Пра ви ла па ра лел ног во ђе ња и укр шта ња ауто-пу та  
са елек трон ском ин фра струк ту ром

Пра ви ла па ра лел ног во ђе ња и укр шта ња ауто-пу та и елек-
трон ских ко му ни ка ци о них во до ва су:

1) при ли ком па ра лел ног во ђе ња ауто-пу та и елек трон ског 
ко му ни ка ци о ног во да, не за шти ће ни вод мо ра да бу ду уда љен, 

од но сно из ме штен, нај ма ње 5 m од гра ни це екс пло а та ци о ног по-
ја са ауто-пу та;

2) из ме шта ње де о ни ца по сто је ћих оп тич ких ТК ка бло ва тре-
ба пред ви де ти у ду жи ни од око 2 km;

3) укр шта ње елек трон ског ко му ни ка ци о ног во да са ауто-пу-
тем пред ви ђа се ис кљу чи во ме ха нич ким под бу ши ва њем или ути-
ски ва њем ис под тру па пу та, у про пи са ној за штит ној це ви, с тим да:

– за штит на цев мо ра да бу де по ста вље на на це лој ду жи ни из-
ме ђу за штит не огра де са обе стра не ауто-пу та,

– угао укр шта ња је 90º,
– ми ни мал на ду би на елек трон ског ко му ни ка ци о ног во да и 

за штит не це ви од нај ни же ко те ко ло во за ауто-пу та до гор ње ко те 
за штит не це ви из но си 1,5–2,0 m;

4) на ме сти ма на ко ји ма је на бли ском ра сто ја њу ви ше при-
ступ них ТК ка бло ва, укр шта ња са ауто-пу тем се обез бе ђу је на јед-
ном ме сту, а нај ви ше на два ме ста, ТК ка блов ском ка на ли за ци јом 
са бро јем це ви пре ма усло ви ма вла сни ка ТК ка бло ва. 

5. ИМ ПЛЕ МЕН ТА ЦИ ЈА

5.1. ИН СТИ ТУ ЦИ О НАЛ НИ ОКВИР ИМ ПЛЕ МЕН ТА ЦИ ЈЕ  
И УЧЕ СНИ ЦИ У ИМ ПЛЕ МЕН ТА ЦИ ЈИ

Кључ ни уче сни ци у им пле мен та ци ји Про стор ног пла на, ко ји 
ће ди рект но им пле мен ти ра ти кон цеп ци ју и план ска ре ше ња за из-
град њу ауто-пу та и раз вој са о бра ћај них и оста лих ин фра струк тур-
них си сте ма на под руч ју по себ не на ме не је су:

– Ми ни стар ство гра ђе ви нар ства, са о бра ћа ја и ин фра струк ту-
ре кроз кон тро лу да љих ак тив но сти на из ра ди план ске и тех нич-
ке до ку мен та ци је, управ ног по ступ ка из да ва ња по треб них до зво-
ла и одо бре ња, ин спек циј ски над зор, као и оце њи ва ње по тре бе и 
оправ да но сти из ме не и до пу не по је ди них ре ше ња овог про стор-
ног пла на; 

– Ми ни стар ство гра ђе ви нар ства, са о бра ћа ја и ин фра струк-
ту ре и ЈП „Пу те ви Ср би је” кроз да љу раз ра ду тех нич ке до ку мен-
та ци је, при пре му и спро во ђе ње ин ве сти ци о них ак тив но сти за из-
град њу пла ни ра ног ауто-пу та;

– над ле жна ми ни стар ства са упра вља чи ма и опе ра те ри ма ин-
фра струк тур них си сте ма кроз ускла ђи ва ње раз во ја си сте ма и ак-
тив но сти на из град њи и ре кон струк ци ји обје ка та оста лих ин фра-
струк тур них си сте ма са ак тив но сти ма на ре а ли за ци ји пла ни ра ног 
ауто-пу та; 

– над ле жна ми ни стар ства са од го ва ра ју ћим ди рек ци ја ма и 
упра ва ма за по сло ве во до при вре де, шу мар ства, за шти те жи вот не 
сре ди не, при ро де и спо ме ни ка кул ту ре кроз ускла ђи ва ње сек тор-
ских план ских до ку ме на та и ак тив но сти са ак тив но сти ма на ре а-
ли за ци ји пла ни ра ног ауто-пу та; 

– упра ве је ди ни ца ло кал не са мо у пра ве (град Ниш, оп шти-
не Ме ро ши на, Про ку пље и Кур шу мли ја) са ди рек ци ја ма за ур ба-
ни зам и јав ним ко му нал ним пред у зе ћи ма, кроз кон тро лу да љих 
ак тив но сти на из ра ди план ске и тех нич ке до ку мен та ци је на ло-
кал ном ни воу, кон тро лу управ ног по ступ ка из да ва ња по треб них 
до зво ла и одо бре ња, и ин спек циј ски над зор за објек те у об у хва ту 
ко ри до ра ауто-пу та и ко ри до ри ма оста лих ин фра струк тур них си-
сте ма ко је је мо гу ће гра ди ти у скла ду са пра ви ли ма овог про стор-
ног пла на и др.

Ин сти ту ци о нал ни оквир им пле мен та ци је, у ши рем сми слу, 
чи не све ин сти ту ци је и ор га ни ко ји ће по сред но уче ство ва ти у им-
пле мен та ци ји план ских ре ше ња, и то: 1) у обла сти за шти те и ко-
ри шће ња при род них ре сур са – ми ни стар ства над ле жна за по сло ве 
по љо при вре де, шу мар ства, во до при вре де и ру дар ства, ЈП „Ср би-
ја шу ме”, ЈВП „Ср би ја во де”, удру же ња по љо при вред ни ка, ло кал-
на јав на ко му нал на пред у зе ћа, не вла ди не ор га ни за ци је и др.; 2) 
у обла сти раз во ја при вре де – ми ни стар ства над ле жна за по сло ве 
ту ри зма, ин ду стри је и др; ло кал не ту ри стич ке ор га ни за ци је, ту ри-
стич ки кла сте ри, удру же ња при вред ни ка и пред у зет ни ка и дру га 
прав на ли ца; 3) у обла сти раз во ја са о бра ћа ја и ин фра струк тур-
них си сте ма – ми ни стар ства над ле жна за по сло ве са о бра ћа ја, ин-
фра струк ту ре, енер ге ти ке, те ле ко му ни ка ци ја и во до при вре де; ЈП 
„Пу те ви Ср би је”, „Ин фра струк ту ра же ле зни це Ср би је” а.д., ЈП 
„Елек тро при вре да Ср би је”, Ак ци о нар ско дру штво „Елек тро мре жа 
Ср би је” Бе о град, ЈП „Ср би ја гас”, ЈBП „Ср би ја во де”; „МТС”, Те-
ле нор, „VIP Mo bi le” и дру ги опе ра те ри; ло кал на јав на ко му нал на 
пред у зе ћа, ди стри бу те ри елек трич не енер ги је и др.; 4) у обла сти 
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за шти те жи вот не сре ди не, при род них и не по крет них кул тур них 
до ба ра – ми ни стар ства над ле жна за по сло ве жи вот не сре ди не и 
кул ту ре; За вод за за шти ту при ро де Ср би је; Ре пу блич ки за вод за 
за шти ту спо ме ни ка кул ту ре и ме сно над ле жни за во ди за за шти ту 
спо ме ни ка кул ту ре, ло кал ни му зе ји, не вла ди не ор га ни за ци је и др.

5.2. СМЕР НИ ЦЕ ЗА СПРО ВО ЂЕ ЊЕ ПЛА НА

Про стор ни план се спро во ди, у скла ду са од ред ба ма За ко на о 
пла ни ра њу и из град њи, на сле де ћи на чин:

1. ди рект но (не по сред но), за део Про стор ног пла на са раз-
ра дом на ни воу де таљ не ре гу ла ци је (Сек тор 1), у об у хва ту по ја са 
ауто-пу та (зе мљи шта јав не на ме не): 

(1) из да ва њем ло ка циј ских усло ва за објек те ауто-пу та и 
функ ци о нал не пра те ће са др жа је; 

(2) из ра дом ур ба ни стич ког про јек та и из да ва њем ло ка циј-
ских усло ва за пра те ће са др жа је за по тре бе ко ри сни ка ауто-пу та.

2. ин ди рект но, за део Про стор ног пла на са раз ра дом на ни-
воу де таљ не ре гу ла ци је (Сек тор 1) у об у хва ту за штит ног по ја са и 
по ја са кон тро ли са не из град ње, као и за део Про стор ног пла на без 
раз ра де на ни воу де таљ не ре гу ла ци је (Сек тор 2):

(1) при ме ном и раз ра дом план ских ре ше ња Про стор ног пла на 
у дру гим план ским до ку мен ти ма за ин фра струк тур не си сте ме ко ји 
се на ла зе у ко ри до ру или се укр шта ју са ко ри до ром ауто-пу та;

(2) при ме ном и раз ра дом план ских ре ше ња Про стор ног пла-
на у план ским до ку мен ти ма је ди ни ца ло кал не са мо у пра ве. 

Кроз из ме ну и до пу ну овог про стор ног пла на де фи ни са ће се 
де таљ на ре гу ла ци ја за Сек тор 2 Де о ни цу 6 ко ри до ра ауто-пу та (од 
km 39+419 до km 77+000), укљу чу ју ћи и ода бир ко нач ног ре ше ња 
за ко ри дор ауто-пу та код на се ља Кур шу мли ја (при ка зан у две ва-
ри јан те у овом про стор ном пла ну). У на ред ним фа за ма пла ни ра ња 
и про јек то ва ња за Сек тор 2 Де о ни цу 6 ко ри до ра ауто-пу та, ко ри-
дор ауто-пу та пла ни ра ти што је ви ше мо гу ће ван по сто је ћег гра ђе-
вин ског зе мљи шта, као и на на чин да не угро зи по сто је ћа се о ска 
гро бља, цр кве и цр кви шта, при че му је по себ но по треб но има ти у 
ви ду на се ље Мер да ре и евен ту ал ну за шти ту нео лит ског на се ља и 
се о ског гро бља.

5.2.1. Ди рект но спро во ђе ње Про стор ног пла на

Про стор ни план се спро во ди ди рект но (не по сред но) за део 
Про стор ног пла на са раз ра дом на ни воу де таљ не ре гу ла ци је (Сек-
тор 1), у об у хва ту по ја са ауто-пу та (зе мљи шта јав не на ме не), и то:

1. из да ва њем ло ка циј ских усло ва за:
– це ло куп ну тра су ауто-пу та са мо сто ви ма, ту не ли ма и дру-

гим објек ти ма, 
– пе тље и де ни ве ли са на укр шта ња, 
– функ ци о нал не пра те ће са др жа је: ба за за одр жа ва ње пу та 

„Про ку пље–за пад”, објек ти кон тро ле и упра вља ња, објек ти на пла-
те пу та ри не,

– при ступ не про тив по жар не пу те ве до по је ди них обје ка та 
ауто-пу та, 

– за штит не објек те и ра до ве на ме сти ма укр шта ња ауто-пу та 
са оста лим ин фра струк тур ним си сте ми ма и во до то ци ма,

– елек тро е нер гет ску и елек трон ску ин фра струк ту ру у функ-
ци ји ауто-пу та,

– пеј за жно уре ђе ње зе ле них по вр ши на у по ја су ауто-пу та,
– пар ки ра ли шта;
2. из ра дом ур ба ни стич ког про јек та и из да ва њем ло ка циј ских 

усло ва за:
– од мо ри шта,
– услу жни цен тар.
Про стор ни план пред ста вља основ за утвр ђи ва ње јав ног 

ин те ре са за екс про при ја ци ју, од но сно ад ми ни стра тив ни пре нос 
не по крет но сти. Пот пу ном екс про при ја ци јом, од но сно ад ми ни-
стра тив ним пре но сом не по крет но сти, обез бе ђу је се про стор за 
фор ми ра ње гра ђе вин ских пар це ла обје ка та ко ји су са став ни де ло-
ви ауто-пу та и гра ђе вин ских пар це ла пра те ћих са др жа ја ауто-пу-
та. Пот пу ном екс про при ја ци јом се трај но ме ња по сто је ћа на ме на 
и вла сни штво над об у хва ће ним не по крет но сти ма.

Ре ше њем о утвр ђи ва њу јав ног ин те ре са, од ре ђу је се ко ри-
сник екс про при ја ци је, од но сно ад ми ни стра тив ног пре но са не по-
крет но сти. Ко ри сник екс про при ја ци је пре у зи ма сва пра ва, оба ве зе 
и од го вор но сти пред ви ђе не За ко ном о екс про при ја ци ји („Слу жбе-
ни гла сник РС”, бр. 53/95 и 23/01 – СУС, „Слу жбе ни лист СРЈ”, 
број 16/01 –  СУС и „Слу жбе ни гла сник РС”, бр. 20/09 , 55/13 – УС 
и 106/16 – аутен тич но ту ма че ње).

У де лу Про стор ног пла на са раз ра дом на ни воу де таљ не ре-
гу ла ци је, по вр ши не ко је су пред мет утвр ђи ва ња јав ног ин те ре са 
од ре ђе не су гра фич ки са еле мен ти ма за ге о дет ско обе ле жа ва ње и 
по пи сом об у хва ће них ка та стар ских пар це ла.

У слу ча ју ме ђу соб ног не сла га ња тек сту ал них и гра фич ких 
по да та ка или не сла га ња због на кнад них про ме на на ста лих одр жа-
ва њем ка та стра не по крет но сти, ме ро дав на је си ту а ци ја на Те мат-
ској кар ти број 1 (ли сто ви 1–10).

5.2.2. Смер ни це за спро во ђе ње Про стор ног пла на у дру гим 
про стор ним и ур ба ни стич ким пла но ви ма

Ва же ћи план ски до ку мен ти до не ти до да на сту па ња на сна гу 
овог про стор ног пла на, при ме њу ју се на сле де ћи на чин:

1. не при ме њу ју се план ски до ку мен ти у де лу по ја са ауто-пу-
та (зе мљи шта јав не на ме не) утвр ђе ног овим про стор ним пла ном 
(Сек тор 1, Те мат ска кар та број 1 „Де таљ на ре гу ла ци ја са еле мен-
ти ма спро во ђе ња” ли сто ви 1–10);

2. при ме њу ју се, у де лу и на на чин ко ји ни је у су прот но сти 
са овим про стор ним пла ном, план ски до ку мен ти у де лу за штит ног 
по ја са и по ја са кон тро ли са не из град ње (Сек тор 1, Те мат ска кар та 
број 1 „Де таљ на ре гу ла ци ја са еле мен ти ма спро во ђе ња” ли сто ви 
1–10), на ро чи то у по гле ду ре жи ма ко ри шће ња, уре ђе ња и за шти те 
про сто ра;

3. при ме њу ју се, у де лу и на на чин ко ји ни је у су прот но сти са 
овим про стор ним пла ном, план ски до ку мен ти до не ти за под руч ја 
за ко ја овим про стор ним пла ном ни је утвр ђе на де таљ на ре гу ла ци ја 
(Сек тор 2), на ро чи то у по гле ду спре ча ва ња ши ре ња гра ђе вин ског 
под руч ја и ре зер ви са ња про сто ра за пла ни ра ни ко ри дор ауто-пу та.

Над ле жни ор га ни је ди ни ца ло кал не са мо у пра ве, чи ји су де-
ло ви те ри то ри је у об у хва ту овог про стор ног пла на – Сек то ра 1, 
до не ће од лу ку и по кре ну ти по сту пак уса гла ша ва ња (из ме не и до-
пу не) до не тих план ских до ку ме на та са овим про стор ним пла ном, 
у ро ку ко ји не мо же би ти ду жи од две го ди не од да на до но ше ња 
овог план ског до ку мен та. 
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До уса гла ша ва ња ва же ћих план ских до ку ме на та је ди ни ца ло кал них са мо у пра ва са овим про стор ним пла ном, при ме њу ју се на прет-

ход но де фи ни са ни на чин сле де ћа план ска ре ше ња утвр ђе на план ским до ку мен ти ма:
1) про стор ним пла но ви ма је ди ни ца ло кал не са мо у пра ве:
(1) Про стор ним пла ном оп шти не Ме ро ши на – ше мат ски при ка зи уре ђе ња на се ља за Ар ба на сце и Југ Бог да но вац;

(2) Про стор ним пла ном оп шти не Про ку пље – пла ни ра но про ши ре ње гра ђе вин ског под руч ја на се ља По то чић, Ма ла Пла на, Дре но-
вац, Бе ло љин и До ња Ко њу ша; 
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(3) Про стор ним пла ном оп шти не Кур шу мли ја – 1) ше мат ски при каз уре ђе ња на се ља (ШП): ШП 1 – 01 Бар ло во; ШП 1 – 02 Гра бов-
ни ца; ШП 1 – 08 Ра ча; ШП 2 – 01 Бар ло во, за на се ља До ње То ча не, Бо гу је вац и Но во Се ло; ШП 2 – 02 Гра бов ни ца, за на се ље Крч ма ре; 
ШП 2 – 07 Кур шу мли ја, на на се ље Пе пе ље вац, Ка страт и Ви со ка; ШП 2 – 12 Ра ча, за на се ље Ма ла Ко са ни ца и Де ши шка; 2) ше мат ски 
при ка зи уре ђе ња на се ља за Ру да ре (ШП 1 – 09) и Мер да ре (ШП 1 – 07).
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2) пла но ви ма ге не рал не ре гу ла ци је, 
(1) Пла ном ге не рал не ре гу ла ци је Ме ро ши не – пла ни ра не но ве по вр ши не и на ме не у се вер ном де лу про стор не це ли не „II” око бу ду-

ће пе тље „Ме ро ши на – ис ток”;

(2) Пла ном ге не рал не ре гу ла ци је Про ку пља (ПГРП) – пла ни ра не но ве по вр ши не и на ме не у руб ним де ло ви ма гра ђе вин ског под руч-
ја це ли на „Б” и „В1” на се вер ном де лу под руч ја у об у хва ту ПГРП и у ју жним руб ним де ло ви ма гра ђе вин ског под руч ја це ли на „Б” и „В5” 
на ју го за пад ном де лу под руч ја у об у хва ту ПГРП;
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(3) Пла ном ге не рал не ре гу ла ци је Кур шу мли је.

Про стор ни пла но ви под руч ја по себ не на ме не ко ји у свом об-
у хва ту са др же де ло ве ад ми ни стра тив них под руч ја оп шти на Про-
ку пље, Ме ро ши на и Кур шу мли ја при ме њи ва ће се у де лу и на на-
чин ко ји ни је у су прот но сти са овим про стор ним пла ном, од но сно 
не ће се при ме њи ва ти на по вр ши не ре зер ви са не за ко ри дор ауто-
пу та Е-80, као и на по вр ши не пла ни ра не за ре кон струк ци ју по сто-
је ће пе тље „Ме ро ши на” на ко ри до ру ауто-пу та Е-75.

По утвр ђи ва њу овог про стор ног пла на и сту па ња на сна гу 
Уред бе о про гла ше њу Пар ка при ро де Ра дан („Слу жбе ни гла сник 
РС”, број 91/17), утвр ди ће се из ме не и до пу не Од лу ке о из ра ди 
Про стор ног пла на под руч ја по себ не на ме не Ра дан пла ни не („Слу-
жбе ни гла сник РС”, број 34/10), у ци љу уса гла ша ва ња и де фи ни-
са ња но вог об у хва та Пар ка при ро де Ра дан и зо на I, II и III сте пе на 
за шти те.

5.2.3. Спро во ђе ње Про стор ног пла на у сек тор ским пла но ви ма 
и про гра ми ма

Спро во ђе ње и уса гла ша ва ње план ских кон цеп ци ја, ре ше ња 
и про по зи ци ја утвр ђе них овим про стор ним пла ном у сек тор ским 
пла но ви ма и про гра ми ма у скла ду са за ко ном, обез бе ђу ју:

− ми ни стар ство над ле жно за во до при вре ду, од но сно Ре пу-
блич ка ди рек ци ја за во де и ЈВП „Ср би ја во де”, у са рад њи са Ми ни-
стар ством за европ ске ин те гра ци је и ло кал ним јав ним ко му нал ним 
пред у зе ћи ма, ускла ђи ва њем и ре а ли за ци јом пла ни ра них ра до ва на 
ре ци То пли ци и при то ци Ко са ни ци за за шти ће но под руч је „Кур-
шу мли ја–Про ку пље–Жи то ра ђа–До ље вац: То пли ца” пред ви ђе них 
Уред бом о утвр ђи ва њу Про гра ма им пле мен та ци је Про стор ног 
пла на Ре пу бли ке Ср би је за пе ри од од 2016. до 2020. го ди не („Слу-
жбе ни гла сник РС”, број 104/16);

− Ми ни стар ство гра ђе ви нар ства, са о бра ћа ја и ин фра струк-
ту ре и „Ин фра струк ту ра же ле зни це Ср би је” а.д. ускла ђи ва њем и 
ре а ли за ци јом про гра ма из град ње и ре кон струк ци је же ле знич ке 
ин фра струк ту ре;

− ми ни стар ство над ле жно за енер ге ти ку и ЈП „Ср би ја гас” 
ускла ђи ва њем и ре а ли за ци јом ра до ва на пла ни ра ном тран спорт-
ном га со во ду Ниш (До ље вац) –  При шти на у скло пу га сне ин тер-
ко нек ци је Ре пу бли ка Ср би ја – Цр на Го ра пред ви ђе них Уред бом о 
утвр ђи ва њу Про гра ма им пле мен та ци је Про стор ног пла на Ре пу-
бли ке Ср би је за пе ри од од 2016. до 2020. го ди не;

− ми ни стар ство над ле жно за енер ге ти ку и Ак ци о нар ско дру-
штво „Елек тро мре жа Ср би је” Бе о град, ускла ђи ва њем и ре а ли за ци-
јом пла ни ра них ра до ва на елек тро е нер гет ској мре жи и објек ти ма;

− опе ра то ри мо бил не те ле фо ни је „МТС”, „Те ле нор” и „VIP 
Mo bi le” ускла ђи ва њем сво јих про гра ма раз во ја мо бил не те ле фо-
ни је;

− ор га ни ло кал не са мо у пра ве и оп штин ска јав на ко му нал на 
пред у зе ћа ускла ђи ва њем про гра ма раз во ја во до вод не и ка на ли за-
ци о не ин фра струк ту ре; 

− ор га ни ло кал не са мо у пра ве и оп штин ска јав на пред у зе ћа 
над ле жна за из град њу и одр жа ва ње пу те ва, ускла ђи ва њем про гра-
ма раз во ја оп штин ских јав них пу те ва;

− ор га ни ло кал не са мо у пра ве у са рад њи с ми ни стар ством 
над ле жним за за шти ту жи вот не сре ди не, ускла ђи ва њем и ре а ли-
за ци јом ло кал них пла но ва и про гра ма за шти те жи вот не сре ди не 
(сред њо роч них пла но ва за шти те од бу ке, про гра ма и пла но ва мо-
ни то рин га жи вот не сре ди не).

5.3. ПРИ О РИ ТЕТ НА ПЛАН СКА РЕ ШЕ ЊА И ПРО ЈЕК ТИ

Про стор ним пла ном je пред ви ђе на фа зна им пле мен та ци ја, 
од но сно фа зна из град ња пла ни ра ног ауто-пу та Е-80. 

Пр ва фа за им пле мен та ци је Про стор ног пла на об у хва та из-
град њу пет де о ни ца Сек то ра 1, овим пла ном де фи ни са ним де таљ-
ном ре гу ла ци јом (од km 0+000 до km 39+419). Дру га фа за им пле-
мен та ци је Про стор ног пла на од но си се на, прет ход но де фи ни са ње 
де таљ не ре гу ла ци је, а за тим и из град њу Сек то ра 2, ше сте де о ни-
це ауто-пу та (од km 39+419 до km 77+000), ко ја ће се утвр ди ти у 
скло пу из ме на и до пу на овог про стор ног пла на.

Из град ња пла ни ра ног ауто-пу та мо же да се ре а ли зу је:
− фа зно по де о ни ца ма утвр ђе ним овим про стор ним пла ном 

и/или
− фа зно у по гле ду из град ње ауто-пу та у по преч ном про фи лу 

– из град ња по лу а у то-пу та (у по лу про фи лу) као пр ве фа зе и ауто-
пу та у пу ном про фи лу као дру ге и ко нач не фа зе;

При о ри те ти у им пле мен та ци ји Про стор ног пла на до кра ја 
2020. го ди не су:

– из ра да и ре ви зи ја тех нич ке до ку мен та ци је на ни воу сту ди је 
оправ да но сти са идеј ним про јек том за свих шест де о ни ца ауто-пу та;

– из ра да и тех нич ка кон тро ла про јек та за гра ђе вин ску до зво-
лу и из ра да про јек та за из во ђе ње за пет де о ни ца ауто-пу та (Сек тор 
1) за ко је је де фи ни са на де таљ на ре гу ла ци ја у овом про стор ном 
пла ну;

– ре ша ва ње имо вин ско прав них од но са за пет де о ни ца ауто-
пу та (Сек тор 1) за ко је је де фи ни са на де таљ на ре гу ла ци ја у овом 
про стор ном пла ну;

– ре кон струк ци ја по сто је ће пе тље „Ме ро ши на” на ауто-пу ту 
Е-75;

– из град ња де о ни ца ауто-пу та, у скла ду са ди на ми ком ко ју 
опре де љу ју ми ни стар ство над ле жно за са о бра ћај и ин фра струк ту-
ру и ЈП „Пу те ви Ср би је”. 
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5.4. МЕ РЕ И ИН СТРУ МЕН ТИ ЗА ИМ ПЛЕ МЕН ТА ЦИ ЈУ

Основ не ме ре и ин стру мен ти за им пле мен та ци ју план ских 
ре ше ња и смер ни ца овог про стор ног пла на су:

1. План ско-про грам ске ме ре и ин стру мен ти
− из ра да сту ди је оправ да но сти са идеј ним про јек том за свих 

шест де о ни ца ауто-пу та по при о ри те ти ма (Сек тор 1 де о ни це 1–5, 
Сек тор 2 Де о ни ца 6),

− из ра да про јек та за гра ђе вин ску до зво лу и про јек та за из во-
ђе ње за свих шест де о ни ца ауто-пу та по при о ри те ти ма (Сек тор 1 
де о ни це 1–5, Сек тор 2 Де о ни ца 6),

− из ра да по по тре би про је ка та пар це ла ци је и пре пар це ла ци-
је, из ра да про је ка та ге о дет ског обе ле жа ва ња и из ра да ела бо ра та за 
екс про при ја ци ју не по крет но сти, по фа за ма и др.;

2. Ор га ни за ци о не ме ре и ин стру мен ти
− обез бе ђе ње ме ра по ја ча ног над зо ра ур ба ни стич ке и гра ђе-

вин ске ин спек ци је ра ди кон тро ле ко ри шће ња, спре ча ва ња из град-
ње но вих и оза ко ње ња по сто је ћих обје ка та на про сто ру ре зер ви-
са ном за ко ри дор ауто-пу та, до ње го вог при во ђе ња пла ни ра ној 
на ме ни,

− над ле жно Јав но пред у зе ће „Пу те ви Ср би је” утвр ди ће и 
оба ве сти ти над ле жне оп штин ске слу жбе о кри те ри ју ми ма за фи-
нан сиј ско и ма те ри јал но обе ште ће ње код пре у зи ма ња не по крет-
но сти, огра ни че ња пра ва сво ји не и ште та на ста лих при из во ђе њу 
ра до ва на из град њи тра се и обје ка та ауто-пу та,

− струч не слу жбе над ле жних је ди ни ца ло кал не са мо у пра ве 
ин фор ми са ће, пу тем огла ша ва ња у сред стви ма јав ног ин фор ми са-
ња, ло кал ну за јед ни цу о до не тим про гра ми ма из али не је дру ге ове 
тач ке, да ва ти упут ства о пра ви ма и оба ве за ма вла сни ка и ко ри сни-
ка об у хва ће них не по крет но сти и дру га по треб на оба ве ште ња у ве-
зи са спро во ђе њем Про стор ног пла на,

− над ле жно Јав но пред у зе ће „Пу те ви Ср би је” обез бе ди ће мо-
ни то ринг жи вот не сре ди не и бу ке у ко ри до ру ауто-пу та и др.

СПИ САК СКРА ЋЕ НИ ЦА

РС – Ре пу бли ка Ср би ја,
АП – ауто ном на по кра ји на,
ЈЛС – је ди ни ца ло кал не са мо у пра ве,
КО – ка та стар ска оп шти на,
КП – ка та стар ска пар це ла,
SE E TO – So uth East Euro pe Tran sport Ob ser va tory – Ју го и сточ-

на европ ска тран спорт на оп сер ва то ри ја,
УИЦ – Ме ђу на род на же ле знич ка уни ја,
ТС – тра фо ста ни ца,
БС – Ба зна ста ни ца,
ДВ – да ле ко вод,
ГРЧ – глав ни раз дел ни чвор,
ГМРС – глав на мер но-ре гу ла ци о на ста ни ца,
ТК – те ле ко му ни ка ци је,
РР ко ри дор – ра дио-ре леј ни ко ри дор,
МГ – мре жна гру па,
ДП – др жав ни пут,
ME GA – европ ска ме тро по ли тен ска под руч ја ра ста/раз во ја,
ТИР – ин тер на ци о нал ни пут ни тран спорт – кар го пар кинг 

цен тар,
ЧМН – че о но на плат но ме сто,
БНС – боч на на плат на ста ни ца, 
ЕЗП – еко ло шки зна чај но под руч је,
ПИО – пре део из у зет них од ли ка,
PBA – Pri me But terfly Are as - ода бра но под руч је за днев не 

леп ти ре,
IPA –In stru ment for Pre-ac ces sion As si stan ce – ин стру мент за 

прет при ступ ну по моћ,
СО – скуп шти на оп шти не,
НКД – не по крет но кул тур но до бро,
ГП – глав ни пра вац,
СП – спо ред ни пра вац,
ТНГ – теч ни нафт ни гас,
КПГ – ком при мо ва ни при род ни гас,
ЈП – јав но пред у зе ће,
ЈВП – јав но во до при вред но пред у зе ће,
ШП – ше мат ски при каз.
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На осно ву чла на 8. За ко на о бу џе ту Ре пу бли ке Ср би је за 

2017. го ди ну („Слу жбе ни гла сник РС”, број 99/16) и чла на 42. став 
1. За ко на о Вла ди („Слу жбе ни гла сник РС”, бр. 55/05, 71/05 – ис-
прав ка, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – УС, 72/12, 7/14 – УС и 44/14),

Вла да до но си

У Р Е Д  БУ

o из ме на ма Уред бе о утвр ђи ва њу Про гра ма под сти ца ња 
ре ги о нал ног и ло кал ног раз во ја у 2017. го ди ни 

Члан 1.
У Уред би о утвр ђи ва њу Програмa под сти ца ња ре ги о нал-

ног и ло кал ног раз во ја у 2017. го ди ни („Слу жбе ни гла сник РС”, 
број 5/17), у Про гра му под сти ца ња ре ги о нал ног и ло кал ног раз-
во ја у 2017. го ди ни, у де лу I. УВОД НИ ДЕО, став 2. тачкa 1) број: 
„140.000.000,00” за ме њу је се бро јем: „131.429.481,08”.

У тач ки 2) број: „20.000.000,00” за ме њу је се бро јем: 
„28.570.518,92”.

Члан 2.
Ова уред ба сту па на сна гу на ред ног да на од да на об ја вљи ва-

ња у „Слу жбе ном гла сни ку Ре пу бли ке Ср би је”.

05 број 110-11127/2017
У Бе о гра ду, 15. но вем бра 2017. го ди не 

Вла да
Пред сед ник, 

Ана Бр на бић, с.р.

4297
На осно ву чла на 33. ст. 2. и 3. За ко на о Вла ди („Слу жбе-

ни гла сник РС”, бр. 55/05, 71/05 – ис прав ка, 101/07, 65/08, 16/11, 
68/12 – УС, 72/12, 7/14 – УС и 44/14),

Вла да до но си

ОД  Л У  КУ

о из ме ни Од лу ке о обра зо ва њу Са ве та за ма ла и сред ња 
пред у зе ћа, пред у зет ни штво и кон ку рент ност

1. У Од лу ци о обра зо ва њу Са ве та за ма ла и сред ња пред у-
зе ћа, пред у зет ни штво и кон ку рент ност („Слу жбе ни гла сник РС”, 
број 9/17), тач ка 3. ме ња се и гла си:

„3. У Са вет се име ну ју:
– за пред сед ни ка:
Ка та ри на Об ра до вић Јо ва но вић, по моћ ник ми ни стра при вре де;
– за чла но ве:
1) Са ша Мо гић, по моћ ник ми ни стра др жав не упра ве и ло кал-

не са мо у пра ве,
2) проф. др Ири ни Ре љин, вр ши лац ду жно сти по моћ ни ка ми-

ни стра тр го ви не, ту ри зма и те ле ко му ни ка ци ја,
3) Ђор ђе Ми лић, по моћ ник ми ни стра гра ђе ви нар ства, са о-

бра ћа ја и ин фра струк ту ре,
4) Алек сан дар Ја њу ше вић, шеф од се ка у Сек то ру за фи нан-

сиј ски си стем у Ми ни стар ству фи нан си ја,
5) Га бри је ла Гру јић, са вет ник ми ни стра про све те, на у ке и 

тех но ло шког раз во ја,
6) Бо ја на Ста нић, вр ши лац ду жно сти по моћ ни ка ми ни стра за 

рад, за по шља ва ње, бо рач ка и со ци јал на пи та ња,
7) Алек сан дар Во штић, шеф Од се ка за стра те шке, нор ма-

тив не, прав не и опе ра тив но-ана ли тич ке по сло ве у Ми ни стар ству 
омла ди не и спор та,

8) Ни но слав Ке кић, вр ши лац ду жно сти по моћ ни ка ди рек то ра 
Ре пу блич ког се кре та ри ја та за јав не по ли ти ке,

9) Дра га на Ра до ји чић Фил ко вић, шеф од се ка у Ми ни стар ству 
за европ ске ин те гра ци је,
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