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Напомена: Предходни услови и сагласности прибављени су за потребе израде ПДР за изградњу 
аутопута Кузмин-Сремска Рача, на подручју Града Сремска Митровица и Општине Шид. 
 

 

1. МИНИСТАРСТВО СПОЉНИХ ПОСЛОВА, Република Србија, улица Кнеза Милоша бр. 24-

26, Београд, број: 32-2/19, датум: 19.02.2019.г. 
 

2. МИНИСТАРСТВО СПОЉНИХ ПОСЛОВА,  Сектор за билатералну сарадњу/ ГГр, 
Република Србија, улица Кнеза Милоша бр. 24-26, Београд, број: 32-3/19, датум: 
25.02.2019.г. 

 

3. МИНИСТАРСТВА УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА, Сектор за ванредне ситуације; Одељење за 
ванредне ситуације у Сремској Митровици; Одсек за превернтивну заштиту, 09/30/2 Број 
217-2539/19, дана 19.02.2019.год. 
 

4. Предузећа за одржавање улица и путева „Сирмијум пут“ д.о.о.  Сремска Митровица, број: 
123-1/2019, датум: 20.02.2019.год. 
 

5. МИНИСТРАРСТВО ОДБРАНЕ, Сектор за материјалне ресурсе, Управа за инфраструктуру, 
Београд, број: 3650-2, датум: 25.02.2019.год. 
 

6. ЕПС ДИСТРИБУЦИЈА Огранак Електродистрибуција Сремска Митровица, број: 89.1.0.0-Д-

07.06-54133/2-19, датум: 22.02.2019.год. 
 

7. РАТЕЛ - Регулаторна агенција за електронске комуникације и поштанске услуге, Београд, 
број: 1-01-3491-57/19-1, датум: 20.02.2019.год. 

 

8. VIP MOBILE d.о.о. Београд, датум: 27.02.2019.год. 
 

 

9. ЈКП Топлификације, Сремска Митровица, број: 346/19, датум: 18.02.2019.год. 
 

10. Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, Дирекција за водне путеве 

Београд, број: 11/10-2, датум: 25.02.2019.год. 
 

11. ЗАВОД ЗА ЗАШТИТУ СПОМЕНИКА КУЛТУРЕ Сремска Митровица, број: 84-07/19, 

датум: 26.02.2019.године. 
 

12. Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, Дирекција за водне путеве, 
Сектор за водни саобраћај и безбедност пловидбе, Београд, број: 11/10-2, датум: 
25.02.2019.год. 
 

13. ЈП СРЕМ-ГАС, Сремска Митровица,  број: 26-8-1/19, датум: 05.03.2019.год. 
 

14. ЈВП ВОДЕ ВОЈВОДИНЕ, Нови Сад, број: II-310/4-19, датум: 11.03.2019.год. 
 

15. ЈВП ВОДЕ ВОЈВОДИНЕ, Нови Сад, број: II-309/6-19, датум: 13.03.2019.год. 
 

16. Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство, Нови Сад, број: 
104-325-194/2019-04, датум: 06.03.2019.год. 

 

17. SBB Српске кабловске мреже, Београд, Сектор за мрежу. 
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18. ЈП СРБИЈАГАС, Нови Сад, број: 07-01-716/1, датум: март, 2019.год. 
 

19. АД Електромрежа Србије, Београд, број: 130-00-УТД-003-187/2019-002, датум: 
07.03.2019.год. 
 

20. ЈКП „КОМУНАЛИЈЕ“ Сремска Митровица број 970-1/2019, датум: 06.03.2019. године.  
 

21. ЈКП „ВОДОВОД“ Сремска Митровица број 316/2, датум: 11.03.2019. године.  
 

22. ЈП ПУТЕВИ СРБИЈЕ, Београд, број 953-4363/19-2, датум: 13.03.2019. године.  
 

23. АД „Инфраструктура железнице Србије“, за управљање јавном железничком 
инфраструктуром, Београд број 2/2019-343, датум: 13.03.2019. године.  
 

24. Покрајински завод за заштиту природе, Нови Сад, број 03-426/2, датум: 13.03.2019. године.  
 

25. Министарство трговине, туризма и телекомуникација, Београд, број 350-01-00001/2019-03, 

датум: 11.02.2019. године.  
 

26. Министарство заштите животне средине, Београд, број 350-01-019/2019-03, датум: 
13.03.2019. године.  

 

27. ТЕЛЕНОР д.о.о., Београд, број 211/50/19, датум: 19.02.2019. године.  
 

28. Јавна установа „Воде Српске“, Бијељина, Република Српска, број 12/8.04.1-977-1/19, датум: 
05.03.2019. године. 
 

29. ТЕЛЕКОМ Србија, предузеће за телекомуникације а.д., одељење за планирање и изградњу 
мреже Сремска Митровица, број А335-88129/1-2019, датум: 22.02.2019. године. 
 

30. Републички хидрометеоролошки завод, Београд, број 922-3-21/2019, датум:28.03.2019.г. 
 

31. Информација о локацији издата од стране Министарства грађевинарства, саобраћаја и 
инфраструктуре, Београд, бр: 350-01-1137/19-11, датум: 25.02.2019.год. 
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број текућег рачуна: 160-455395-39 
ПИБ: 109656210 матични број: 21218235 

   

 
Број:  Датум: 28.03.2019. год. 
 
 
 
 
 

РЕШЕЊЕ О ОДРЕЂИВАЊУ ОДГОВОРНОГ УРБАНИСТЕ 
 
 
 
 

На основу закона о планирању и изградњи („Службени гласник Републике 
Србије“ бр. 72/2009, 81/2009 – испр., 64/2010 – одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 – 
одлука УС, 50/2013 – одлука УС, 98/2013 – одлука УС, 132/2014, 145/2014 и 83 од 
29.10.2018.г.) за обављање послова на изради 

 
 

УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ СА АРХИТЕКТОНСКО – 
УРБАНИСТИЧКОМ РАЗРАДОМ ЛОКАЦИЈЕ ЗА ИЗГРАДЊУ 

МОСТА НА РЕЦИ САВИ У СРЕМСКОЈ РАЧИ  НА КАТАСТАРСКИМ 
ПАРЦЕЛАМА БР. 764, 982/10, 935, 936, 718/1, 718/2, 722/1, 722/3, 

982/2,982/8, 736/3 И 989 К.О. СРЕМСКА РАЧА 
 

ГРАД СРЕМСКА МИТРОВИЦА 
 
 
 
 
 

одређује се: 
одговорни урбаниста Данијела Карашићевић, дипл. инж. арх. број лиценце 200 0887 06. 

 

 
 
 
 

ДИРЕКТОР: 
 
Мирјана Вашут, дипл. прост. план. 





ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПОСЛОВЕ УРБАНИЗМА"УРБАНИЗАМ" СРЕМСКА МИТРОВИЦА 
 

   
 

II   ПРИЛОЗИ 
  



РЕПУБЛИКА СРБИЈА

РЕПУБЛИЧКИ ГЕОДЕТСКИ ЗАВОД

СЛУЖБА ЗА КАТАСТАР

НЕПОКРЕТНОСТИ

СРЕМСКА МИТРОВИЦА

Број: 956-01-097-195/2019

Датум: 05.03.2019. год.

Светог Димитрија 8

С р е м с к а   М и т р о в и ц а

КОПИЈА КАТАСТАРСКОГ ПЛАНА

И

КОПИЈА ПЛАНА

ПОДЗЕМНИХ ИНСТАЛАЦИЈА

у растерском облику

са стањем на дан 05.03.2019. године

на ДВ диску

 бр. N''g1E010150519D04

К.О. СРЕМСКА РАЧА

ДЛ 13, 14, 17, 18 и 21  Р 1:2500

За локацију

аутопута Кузмин-Сремска Рача
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На основу чланова од 60. до 64. Закона о планирању и изградњи („Сл. Гласник Републике Србије“ 
бр. 72/09, 81/09, 64/10,  24/11, 121/12, 42/13, 50/13, 98/13, 132/14 и 145/14 и 83/18) и члана 73. и 74. 
Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког 
планирања („Службени гласник РС“, број 64/2015) израђен је: 
 

 

УРБАНИСТИЧКИ  ПРОЈЕКАТ  СА 

УРБАНИСТИЧКО-АРХИТЕКТОНСКОМ  РАЗРАДОМ 

ЛОКАЦИЈЕ ЗА ИЗГРАДЊУ МОСТА НА РАЦИ САВИ У СРЕМСКОЈ РАЧИ 

НА КАТАСТАРСКИМ ПАРЦЕЛАМА БРОЈ 764, 982/10,  935, 936, 718/1, 718/2, 722/1, 

722/3, 982/2, 982/8, 736/3 и 989  К.О. СРЕМСКА РАЧА  -  ГРАД  СРЕМСКА 
МИТРОВИЦА 

 

 

 

У в о д 

 

Урбанистички пројекат је урађен као урбанистичко-архитектонска разрада локације за 

формиране грађевинске парцеле бр. 764, 982/10,  935, 936, 718/1, 718/2, 722/1, 722/3, 982/2, 

982/8, 736/3 и 989, К.О. Сремска Рача, у Сремској Рачи  и представља основу за исходовање 
Локацијских услова.  
 

Предмет овог Урбанистичког пројекта је изградња МОСТА на реци Сави,  на 
катастарских парцелама бр. 764, 982/10,  935, 936, 718/1, 718/2, 722/1, 722/3, 982/2, 982/8, 

736/3 и 989,  К.О. Сремска Рача, у Сремској Рачи, којим ће се ближе дефинисати услови за 
изградњу моста, услови прикључења на инфраструктуру као и уређење парцела које улазе у 
састав УП-а, а за потребе Инвеститора - Град Сремска Митровица. 

 

На предметним катастарским парцелама планира се реализација пројекта од значаја 
за Републику Србију, изградња моста у оквиру дела аутопута Београд-Сарајево. 
Деоница аутопута Кузмин – Сремска Рача (граница са Босном и Херцеговином) повезује 
територију Републике Србије и Републике Босне и Херцеговине, односно на територији 
Републике Србије , обухвата делове територије града Сремска Митровица и општине Шид. 
 

Урбанистички пројекат садржи : 
• Ситуационо решење, композициони план и партерно односно пејзажно 

решење, 
• Идејно урбанистичко и архитектонско решење објекта, 

• Приказ постојеће саобраћајне и комуналне инфраструктуре са предлозима 
прикључака на спољњу мрежу, 

• Опис, технички опис и објашњење решења из Урбанистичког пројекта. 
 

*Напомена: Катастарске парцеле бр. 764, 982/10,  935, 936, 718/1, 718/2, 722/1, 

722/3, 982/2, 982/8, 736/3), КО Сремска Рача ће се ЕЛАБОРАТОМ ГЕОДЕТСКИХ РАДОВА 
објединити у три парцеле. 
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1.    Пројектни задатак 

 

Пројектни задатак ће приказати могућу изградњу моста на парцелама бр. 764, 982/10,  935, 

936, 718/1, 718/2, 722/1, 722/3, 982/2, 982/8, 736/3 и 989, КО Сремска Рача, са пратећом 
мрежом интерне инфраструктуре: саобраћајне и манипулативне површине, као и неопходну 
инфраструктуру и заштитно зеленило. 
 

Деоница аутопута од Кузмина до Сремске Раче, дужине око 18км, пројектује се као део 
будућег аутопутног правца према Бијељини. Почетак саобраћајнице највишег путног ранга 
предвиђен је у близини постојеће денивелисане раскрснице Кузмин,(преко које је остварена 
веза са државним путем I Б реда бр.19 који иде кроз насеља Кузмин и Босут све до 
постојећег граничног прелаза код Сремске Раче). 
 

На предметим парцелама потребно је изградити и уредити следеће: 

- Главну конструкцију моста, 

- Прилазну конструкцију моста, 

- Саобраћајне површине у непосредој зони моста, 

- уређење заштитног појаса моста и 

- потребну инфраструктуру. 
 

Урбанистичким пројектом дефинисати геодетске, урбанистичке и архитектонске елементе 
за уређење и изградњу парцела и дати опис планираног решења. 
 

 

2. Правни и плански основ 

2.1. Правни основ 

Правни основ за реализацију пројекта од значаја за Републику Србију, изградња дела 
коридора аутопута Београд – Сарајево садржан је у следећим прописима, и то: 

- Закону о планирању и изградњи („Службени гласник РС”, број 72/09, 81/09, 64/10, 
24/11, 121/12, 42/13, 50/13, 98/13, 132/14,145/14 и 83/18); 

- Закону о путевима („Службени гласник РС“, број 41/18); 
- Закону о заштити животне средине („Службени гласник РС”, број 135/04, 36/09, 

36/09-др.закон, 72/09-др.закон, 43/11-одлука УС и 14/16); 
- Закону о стратешкој процени утицаја на животну средину („Службени гласник РС”, 

бр. 135/04 и 88/10); 
- Правилнику о условима које са аспекта безбедности саобраћаја морају да испуњавају 

путни објекти и други елементи јавног пута („Службени гласник РС”, број 50/11); 
- Правилнику о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и 

урбанистичког планирања („Службени гласник РС”, број 64/15) и 

- Одлуци о изради Плана детаљне регулације за изградњу аутопута Кузмин - Сремска 
Рача на подручју града Сремска Митровица и Општине Шид („Службени лист града 
Сремске Митровицеˮ, број 2/19). 

Одредбама чл. 60 и 63а Закона о планирању и изградњи, прописано је да се урбанистички 
пројекат израђује када је то предвиђено планским документом или на захтев инвеститора, 
односно да се урбанистички пројекат може израдити за потребе изградње објеката јавне 
намене, као и за потребе утврђивања јавног интереса. 
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2.2. Плански основ  

Плански основ за израду планске документације садржан је у: 
- Просторном плану Републике Србије  („Службени гласник РС”, број 88/10).  

 

2.3. Извод из Планске документације вишег реда 

 

2.3.1. Просторни план Републике Србије  („Службени гласник РСˮ, број 88/10) 
Просторним планом Републике Србије одређено је да се за успешну интеграцију територије 
Републике Србије и њене повезаности, како географски тако и друштвено-економски 
потребно обезбедити развијену мрежу транспортних система. Међудржавна интеграција 
простора, потпуном и усклађеном реализацијом саобраћајних система, подразумева знатно 
бољу услугу токовима људи и роба, који се тренутно одвијају транспортном мрежом. 
Постојећи капацитети свих видова инфраструктуре у ширем окружењу саобраћајних 
коридора, представљају значајан потенцијал развоја интермодалног транспорта и 
регионалног развоја Републике Србије на државном и међународном нивоу.  

 

Стога неопходно је придржавати се одређених принципа развоја транспортних система:  
- економске исплативости, друштвене оправданости и еколошке прихватљивости;  
- уравнотеженог развоја мреже са просторног, техничког и технолошког аспекта;  
- усмерености ка корисницима, обезбеђењу доступности и конкурентности;  
- интеграцији са окружењем и другим видовима саобраћаја;  
- усмерености ка заштити животне средине.  
 

Основни циљ развоја путног саобраћаја и путне инфраструктуре је: остваривање и развој 
саобраћајног система Републике Србије који омогућава одрживу мобилност становништва, 
пружа подршку убрзаном развоју Републике Србије и њеној конкурентности у региону и 
шире.  
 

Регионални развој - Децентрализација и регионални развој 
Kључни елемент развојне политике представљаће процес инфраструктурне интеграције 

(јаче повезивање удаљених крајева унутар земље или између држава). Регионално 
повезивање (интеграција), урбанизација и регионални развој три су сегмента на којима 
државе треба да инсистирају приликом разматрања могућности за економски раст. 

 

Просторни развој Републике Србије 2010 - 2014 - 2020. - Одрживи транспорт, мреже и 
објекти 

Могућности јачања свеобухватног привредног, културног и социјалног развоја Републике 
Србије у окружењу, огледа се у јачању инфрастуктурних веза (првенствено путне и 
железничке инфраструктуре). Коридор X остварује везе са Коридорима IV, V, VII и VIII и 
тиме представља везу Републике Србије са земљама чланицама ЕУ као и осталим државама 
кроз које Коридор X пролази. Подручјима кроз које пролази овај правац, омогућава се 
развој привредних делатности кроз оживљавање инвестиционих активности.  

 

Регионална приступачност 

Добра приступачност саобраћајној инфраструктури подразумева координисани развој 
саобраћајних система и предуслов је побољшања услова за равномеран економски и 
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социјални развој, остваривање уравнотеженог регионалног развоја и полицентричног 
система урбаних центара.  

Из тога следе следеће пропозиције: кроз политику регионалног просторног развоја тежити 
изградњи високо квалитетних транспортних инфраструктурних система допуњених 

секундарним мрежама како би се произвели већи степени доступности, а високо квалитетну 
инфраструктуру, аутопутеве, планирати тако да не доводе до одливања ресурса из слабије 
развијених, периферних области.  

 

Путна мрежа и објекти 

Аутопутске саобраћајнице на примарном европском путном коридору X, су делимично 
обновљене, али нису у потпуности изграђене, док је мрежа државних путева првог и другог 
реда, делимично реконструисана и рехабилитована, као и делови путне мреже са 

израженим учешћем објеката. 
 

Основна концепција развоја саобраћаја и транспорта, па тиме и путног, је она која види 
Републику Србију као велики саобраћајни и транспортни центар, а унутар тога неколико 
већих урбаних центара носилаца примарних функција овакве визије. Ова концепција се 
заснива на:  

- развоју путног саобраћаја и путне инфраструктуре као приоритета економског и 
социјалног развоја; 

- реализацији пројеката који стимулишу улогу Коридора X; 
- реализацији пројеката који стимулишу развој путне мреже ради повезивања са 

окружењем и повезивања унутар Републике Србије. 
 

Планска решења обухватају активности на путним правцима и путној инфраструктури које 
је регионалног (или више регионалног) значаја. 

 

Гранични прелази 

Планирана је модернизација постојећих путних граничних прелаза као што је предвиђена 
могућност отварања и других граничних прелаза у складу са потребама прекограничног 
саобраћаја преко надлежних министарстава. 

 

 

Табела Основни путни гранични прелази на територији Републике Србије 

Гранични 
прелаз 

Међународни статус 
државе са којом се 
остварује веза 

Доминантна кретања у 
односу на исходиште, 
циљ и пролаз 

Напомена 

Гранични 
прелази са Р. 
БиХ 

БиХ 

(потписан Споразум о 
стабилизацији и 
придруживању са ЕУ) 

Изворно-циљна 
кретања и делимично 
транзит 

На прелазима Рача и Бадовинци у 
току је изградња у складу са 
стандардима ЕУ, у плану је изградња 
осталих прелаза 
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2.3.2. Регионални просторни план Административне Покрајине Војводине  

(„Службени лист АП Војводинеˮ, број 22/11) 
 

Инфраструктурни системи - Транспортна инфраструктура  
 

Основни циљ: Повећање интеррегионалне и интрарегионалне приступачности АП 
Војводине, а нарочито смањење периферности неразвијених и пограничних подручја.  

 

Просторни развој саобраћаја и инфраструктурних система - Транспортна 
инфраструктура и логистика - Друмски-путни саобраћај  

 

Приликом израде планске документације ужег подручја неопходно је уважити следеће 
смернице: планирати заштитни појас и појас контролисане изградње, изградњу објеката у 
коридорима државних путева, повезивање постојећих и будућих садржаја, контролу 
приступа на државне путеве I и II реда, вршити координацију приликом израде планова 
детаљне урбанистичке разраде и придржавати се препоруке за прикључке у оквиру рубних 
зона.  

 

Приликом планирања, изградње и побољшања саобраћаја у зони државних путева потребно 
је предвидети контролу приступа и то: ритам прикључака на државним путевима 
предвидети у складу са рангом пута, саобраћајно-безбедносним карактеристикама и свим 
важећим прописима из области саобраћаја, са посебним освртом на рубне зоне у оквиру 
грађевинских реона. 

 

Саобраћајне прикључке на коловоз државних путева предвидети унутар грађевинских 
реона са максималним искоришћењем постојећих прикључака или евентуално 
новопланираних уз претходно прибављене услове и сагласност управљача јавног пута или 
уз обавезну израду планске документације детаљне урбанистичке разраде.  

 

Гранични прелази 

Уочљиво је да функционално опремање граничних прелаза није динамички у потпуности 
пратило формирање нових државних граница. Предвиђена је могућност отварања и других 
граничних прелаза у складу са потребама прекограничног саобраћаја преко надлежних 
министарстава. 
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Слика 1. Мрежа насеља и инфраструктурни системи 

 

Имплементација - Мере за подстицање регионалног развоја и равномерног територијалног 
развоја 

 

Равномерни регионални развој биће спроведен путем активирања регионалних центара од 
националног значаја, као центара у којима се припремају регионални развојни програми и 
регионалне организације. Ово ће захтевати неопходну инфраструктуру, на пример, 
транспортне и комуникационе везе.  

 

Због свог географског положаја имаће значајну улогу и у трансграничном регионалном 
повезивању: Суботица остварује сарадњу са Мађарском, Зрењанин, Кикинда и Вршац са 
Румунијом, Сомбор са Хрватском и Мађарском, Сремска Митровица са Босном и 
Херцеговином. 
 

2.3.3. Просторни план подручја посебне намене наводњавање Срема 

(„Службени лист АП Војводинеˮ, број 57/17) 
 

Правила уређења у оквиру подручја посебне намене по врстама земљишта - Саобраћајна 
инфраструктура 

Објекти јавне путне - друмске и железничке инфраструктуре (државни путеви у складу са 

Уредбом о категоризацији државних путева, постојећа и планирана железничка 
инфраструктура), као и пратећи садржаји уз путеве, неће се реконструисати/градити на 
основу услова из овог Просторног плана. 
За правила уређења и грађења потребно је преузети елементе из просторних и 
урбанистичких планова, уз поштовање законске и подзаконске регулативе и услова 

надлежног предузећа управљача над предметним јавним путевима. Реализацију 
изградње/реконструкције путне инфраструктуре извршити уз уважавање анализе 
постојећих и перспективних саобраћајних токова, експлоатационог стања коловозних 
површина као и осталих елемената предметних јавних путева. 
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Слика 2. Планирана намена простора 

 

 

 

2.3.4. Просторни план територије града Сремска Митровица 

(„Службени гласник града Сремска Митровицаˮ, број 9/09) 
 

Просторни развој саобраћаја и инфраструктурних система, повезивање са регионалним 
инфраструктурним мрежама - Саобраћај 

 

Постојеће стање саобраћајне инфраструктуре 

 

Развој саобраћаја општине Сремска Митровица има бројне повољне услове у готово свим 
видовима саобраћаја. Најважнија компонента је европски саобраћајни коридор X. Ова 
чињеница даје посебан квалитет и мултимодалност саобраћајних видова који дају додатну 
развојну шансу општини и региону. 
 

Деоница од Београда до границе са Хрватском представља део трансевропског аутопута на 
правцу север-југ и сегмент је Паневропског саобраћајног коридора X. Примарна функција 
овог коридора је обезбеђење путне саобраћајнице великог капацитета, а секундарна је 
непосредни подстицај развоја подручја и саобраћајно повезивање у зони утицаја. Путеви 
регионалног значаја допуњују саобраћајни потенцијал општине. 
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Слика 3. Мрежа инфраструктурних система 
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3. Обухват урбанистичког пројекта 

Граница Урбанистичког пројекта обухвата следеће катастарске парцеле 764, 982/10,  935, 

936, 718/1, 718/2, 722/1, 722/3, 982/2, 982/8, 736/3 и 989 у КО Сремска Рача, град Сремска 
Митровица. 

 
 

Укупна површина обухвата УП-а износи: 846.451,00 м2 (84,64 ха). 
Укупна површина детаљне разраде УП-а износи: 282.271,00м2 (28,22ха). 
 

Разлика у површини и обухвату ове две границе УП-а је у томе да су у укупној површини 
објекта узете у обзир целе парцеле за које се ради УП. У површини која се односи на 
детаљну разраду, изузети су делови парцела 718/1, 936 и 764 Ко Сремска Рача. 
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Табела 1: Подаци о постојећим парцелама 

Бр.парцеле Врста земљишта Начин коришћења земљишта Површина (м2
) 

764 Остало земљиште Канал 108.977,00 

982/10 Остало земљиште Земљиште под зградом и 
другим објектом 

90.514,00 

935 Шумско 
земљиште 

Шума 4.класе 24.234,00 

936 Пољопривредно 
земљиште 

Пашњак 5. класе 97.208,00 

989 Остало земљиште  Река 59.757,00 

718/1 Шумско 
земљиште 

Шума 4.класе 415.193,00 

718/2 Шумско 
земљиште 

Шума 4.класе 2.350,00 

722/3 Пољопривредно 
земљиште 

Њива 5.класе 3.849,00 

722/1 Земљиште у 
грађевинском 
подручју 

Земљиште под зградом и 
другим објектом 

40.448,00 

982/2 Остало земљиште Земљиште под зградом и 
другим објектом 

13,00 

982/8 Остало земљиште Земљиште под зградом и 
другим објектом 

2.037,00 

736/3 Земљиште у 
грађевинском 
подеручју 

Земљиште под зградом и 
другим објектом 

1.871,00 

  Укупно 846.451,00 

 

 

4. Постојеће стање 

На предметним катастарским парцелама планира се реализација пројекта од значаја за 
Републику Србију, изградње дела коридора аутопута Београд – Сарајево, односно изградња 

моста преко реке Саве.  
Деоница аутопута Кузмин - Сремска Рача (граница са Босном и Херцеговином) повезује 
територију Република Србије и Републике Босне и Херцеговине, односно на територији 
Републике Србије, обухвата делове територије града Сремска Митровица и општине Шид. 

Предметни правац планираног аутопутског коридора обухвата  изразито равничарски терен 
у распону кота од 75 до 99 mnm. Од морфолошких облика јасно се издвајају насип пруге 
Шид - Бијељина и одбрамбени насип од високих вода реке Саве.  

Све површинске воде гравитирају ка Сави.  

Као што се у приложеној табели бр.1 “Подаци о постојећим парцелама” види, у оквиру 
обухвата посматраног подручја заступљено је пољоприврено земљиште, у мањој мери 
шумско земљиште, као и део парцеле реке Саве. 
Постоји и већи број мелиорационих и дренажних канала. 
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Највећим делом коридор планираног аутопута пролази преко обрадивог пољопривредног 
земљишта пресецајући мрежу канала, локалне некатегорисане путеве као и делимично 
шумско земљиште у атару К.О. Сремска Рача. Грађевинска подручја (насеља и други 
антропогени терени у функцији насеља, радних зона и инфраструктуре) на посматраном 
простору су ван коридора планираног аутопута. 
У погледу геолошке грађе терена заступљени су насути материјали, као и различити 
генетски типови квартарних наслага углавном речног порекла. Насутим материјалима 
изграђени су труп пруге Шид - Бијељина, поједини постојећи путеви, као и гранични прелаз 
у Сремској Рачи.  
Осим насутих материјала, заступљени су и седименти квартарне старости који су 
представљени терасним и алувијалним седиментима. Терасни седименти представљени су 
шљунковима, песковима, прашинастим песковима и прашинастим глинама, док су 
алувијални седименати, настали наносима река Саве, Босута и Дрине. У зони коридора 
будућег аутопута, нису утврђени развијени савремени геодинамички процеси и појаве.  
 

Положај предметних парцела приказан је у графичком прилогу бр. 3 – Ситуационо 
решење, композициони план и партерно – пејзажно уређење. 
 

У обухвату УП-а има постојећих објеката породичног становања на парцелама бр. 736/3 и 
722/1 КО Сремска Рача који не сметају реализацији регулационог појаса планираног моста, 

јер се налазе у целини Заштитни појас планитаног моста. Овим УП-ом није планирано 
рушење тих објеката. Потребно је предвидети заштиту од буке због близине прилазне 
конструкције моста. 
 

 

5. Услови за изградњу планираних објеката  

5.1.    Просторна организација 

У обухвату УП-а се налази деоница ДП  I Б реда 19 веза са државним путем бр.12 - 

Нештин - Ердевик - Кузмин - државна граница са Босном и Херцеговином (гранични 
прелаз Сремска Рача). Границом УП-а обухваћена је и локална пруга Шид – Сремска Рача 
Нова- државна граница (Бијељина) у дужини од око 900 метара на територији 
Републике Србије од 25+150 до моста преко реке Саве (26+052 –државна граница).  
 

Урбанистички пројекат се ради упоредо са Планом детаљне регулације  за изградњу 
аутопута Кузмин – Сремска Рача на подручју града Сремска Митровица и општине Шид, 
чија је израда у току, (Одлука о изради Плана детаљне регулације за изградњу аутопута 
Кузмин - Сремска Рача на подручју града Сремска Митровица и општине Шид („Службени 
лист града Сремске Митровицеˮ, број 2/19)) 
 

Планиране површине (урбанистичке целине) обухвата УП-а 

Регулациони појас планираног моста...............................П=66.059,00м2 

Постојећи коридор путно-железничког моста.................П=96.220,47м2 

Заштитни појас планитаног моста (аутопута).................П=58.704,00м2 
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5.2. Регулациони појас планираног моста  

Траса будућег аутопута прелази реку Саву па је на потезу између насипа, на левој и десној 
обали, предвиђена изградња прилазних конструкција и главног друмског моста. Укупна 
дужина моста износи око L=850,5+2,0+400,0+2,0+462,5 = 1717,0m. 

 

Урбанистичко решење је дато у складу са захтевима Инвеститора, условљеностима из 
планова вишег реда, законском регулативом, захтевима саобраћаја , противпожарне 
заштите, конструктивним ограничењима и економској исплативости. Сви наведени 
елементи  определили су основни концепт урбанистичког решења. 
 

Опис главне мостовске конструкције 

Главна мостовска конструкција састоји се од једне дилатационе целине, статичког система 
континуалног носача на три поља, укупне дужине L= 125,0+150,0+125,0 = 400,0m. Распони 
новог моста усвојени су тако да прате стубове постојећег друмског и железничког моста  
који се налази око 70,0m узводно од новопројектоване трасе аутопута. За сваки смер 
аутопута пројектована је посебана мостовска конструкција.  
 

Предвиђено је да се главна конструкција изводи од челика. Главни носач је сандучастог 
попречног пресека. Ширина коловоза на мосту задовољава аутопутни профил. 
 

Опис друмских прилазних конструкција 

Прилазне друмске конструкције су АБ континуалне греде сандучастог попречног пресека 
које су преко лежишта ослоњене на стубове. Распони континуалних гредних носача су 
различити и крећу се од 32,5 - 60,0m.  

 

Укупна дужина друмских прилазних конструкција на страни ка Кузмину (лева и десна 
трака) износи L=215,0+1,5+215,0+1,5+170,0+1,5+246,0 = 850,5m, а на страни ка Сремској 
Рачи (лева и десна трака) L=215,0+1,5+246,0 = 462,5m. 

 

5.3. Постојећи коридор путно-железничког моста 

Просторним планом Републике Србије („Службени гласник РС“, број 88/10) предвиђена је 
ревитализација постојеће локалне једноколосечне железничке пруге Шид-Сремска Рача 
Нова-државна граница (Бјељина) у циљу бољег повезивања локалних центара и 
индустријских корисника железницом. 
Простор  постојећег коридора путно-железничког моста је резервисан за реализацију 
развојних програма железнице, односно ревитализацију постојеће железничке пруге Шид-

Сремска Рача Нова-државна граница. 
УП-ом је предвиђена изградња аутопута тако да се уведе у коридор железничке пруге Шид-

Сремска Рача Нова-државна граница око км 25+150 са леве стране. Могуће је планирати 
изградњу аутопута паралелно са железничком пругом, али тако да се размак између 
железничке пруге и аутопута буде толики да се између њих могу поставити сви уређаји и 
постројења потребни за обављање саобраћаја на прузи и путу, с тим да износи најмање 8м 
рачунајући управно на осовину најближег колосека до најближе тачке горњег строја 
аутопута. Уколико су и пруга и пут у насипу растојање између њихових ивица ножица 
насипа не сме бити мање од 1м, као ни мање од 2м од железничких подземних интслација 
(каблова). 
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Планирана саобраћајница не сме својом изградњом нити експлоатацијом угрозити 
безбедност одвијања железничког саобраћаја, као ни безбедност објеката железничке 
инфратсруктуре (пруге, мостова, пропуста,...). 
У инфраструктурном појасу не планирати постављање знакова, извора јаке светлости или 
било којих предмета и справа које бојом, обликом или светлошћу могу смањити видљивост 
железничких сигнала или који могу довести у забуну раднике у вези значења сигналних 
знакова. 
У инфраструктурном појасу пруге не планирати формирање депонија отпадних материјала, 

као ни трасе инсталација за одвођење површинских и отпадних вода тако да воде ка трупу 
железничке пруге.  
5.4. Заштитни појас планираног моста (аутопута) 
Предвиђен је  заштитни појас и појас контролисане градње, на основу члана 33. , 34. и 36. 
Закона о јавним путевима.  
 

Заштитни појас са сваке стране ДП IA реда (мост)износи 40,00 m, рачунајући на спољне 
ивице границе путног земљишта државног пута.  
 

Појас контролисане изградње износи 40,00 m мерено од граница заштитног појаса аутопута. 
Изградња објеката у појасу контролисане изградње биће дефинисана на основу усвојених 
планских докумената. 
 

Ограде, дрвеће и засади поред јавних путева подижу тако да не ометају захтевану 
прегледност јавних путева и не угрожавају безбедност саобраћаја, члан 37. Закона о 
јавним путевима.  
 

     

6.      Планирана регулација и нивелација 

Саобраћајница је пројектована  са по две возне саобраћајне траке ширине  3,75 m по сваком 
смеру, зауставним тракама ширине 2,50 m, ивичним тракама од 2 х (1,0 m +0,5 m), средњим 
разделним острвом ширине 4 m и обостраним банкинама ширине по 1,50 m. Укупна 
ширина нормалног попречног профила је 30,00 m. Гранични елементи плана и профила 
подразумевају прорачун минималних и максималних вредности за ситуацини план, 
подужни профил, попречни профил и прегледност у функцији рачунске брзине деонице Vr 
= 130 km/h. С тим у вези, примењени радијуси, како хоризонталних тако и вертикалних 
кривина, у потпуности су у складу са усвојеном рачунском брзином, као и пројектовани 
нагиби нивелете (у уздужном профилу). Посматрајући вертикалну пројекцију аутопута, 
треба напоменути да је нивелета аутопута пројектована тако да је аутопут углавном у 
насипу. Косине насипа пројектоване су у нагибу 1:2 код висина насипа до 3.0 m гледано од 
терена до постељице. За насипе веће висине косине су у нагибу 1:1.75 са ублажењем на 1:2 
при дну.  

Пројектоване висине насипа у потпуности омогућавају такав концепт одводњавања, 
који обухвата прикупљање и контролисано спровођење атмосферских вода са 
коловоза (путем система сливника и шахтова, и подужних и попречних цевних веза) 
аутопута до пројектованих сепаратора минералних уља, и након третмана њихово 
испуштање у најближи водоток. На тај начин би били испоштовани сви услови 
надлежних институција из области водопривреде и заштите животне средине. 
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Сви елементи планираног регулационог и нивелационог решења дефинисани су у 
графичком прилогу цртеж бр. 4 – план регулације и нивелације са приказом комуналне 
инфраструктуре, Р 1:2 500 укључујући и табеларни приказ планираних тачака објекта и 
саобраћаја у апсолутним координатама.  
 

Планиране грађевинске линије УП-а  

− Заштитни појас са сваке стране ДП IA реда (мост)износи 40,00 m, рачунајући на 
спољне ивице границе путног земљишта државног пута.  

− Појас контролисане изградње износи 40,00 m мерено од граница заштитног појаса 
аутопута. Изградња објеката у појасу контролисане изградње биће дефинисана на 
основу усвојених планских докумената. 

 

7. Нумерички показатељи 

Биланс површина 

 

м2 проценат 

Катастарске парцеле 764, 982/10,  935, 936, 718/1, 

718/2, 722/1, 722/3, 982/2, 982/8, 736/3 и 989 у КО 
Сремска Рача  

846.451,00 100% 

Регулациони појас планираног моста  66.059,00 23,40% 

Постојећи коридор путно-железничког моста  96.220,00 34,09% 

Заштитни појас планитаног моста (аутопута) 58.704,00 20,80% 

Река Сава 61.288,00 21,71% 

Све планиране површине су јавној намени. 
 

Општи подаци о објекту  
Тип  објеката: Путни мост преко реке Саве 

На аутопуту Кузмин – Сремска Рача 

Категорија објекта  Г 

Класификација појединих 

делова објекта: 
Учешће у укупној 
површини 

објекта %): 
 

Класификациона ознака:  

(100%)  214101 

Назив плана вишег реда  Просторни План територије Града Сремска Митровица до 
2028. („Сл.лист града Сремска Митровица“ бр. 8/2015.). 

место:  Сремска Рача 

број катастарске 
парцеле/списак катастарских 
парцела и катастарска 
општина: 

к.п. бр. 764, 982/10,  935, 936, 718/1, 718/2, 722/1, 722/3, 

982/2, 982/8, 736/3 и 989,КО Сремска Рача 

број катастарске 
парцеле/списак катастарских 
парцела и КО преко којих 
прелазе прикључци за 
инфраструктуру:  

Постојећа инфраструктура се демонтира и усклађује са 
пројектим решењем моста и одредницама из Плана детаљне 
регулације чија је израда у току. 
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8. Начин уређења зелених површина 

Пројектном документацијом морају се предвидети мере заштите од буке и осталих 
негативних утицаја на животну средину у односу на ободне парцеле планираног ДП IA реда 
-аутопута, у складу са Законом о путевима, Законом о заштити животне средине 
(''Сл.гласник РС'' бр. 135/2004-29, 36/2009-144, 36/2009-115 (др. закон), 72/2009-164 (др. 
закон), 43/2011-88 (УС), 14/2016-3, 76/2018-3, 95/2018-267 (др. закон)) и Законом о заштити 
од буке (''Сл.гласник РС'' бр. 36/09 и 88/10).  
 

Саобраћајно-техничких услови за израду плана засађивања: 

Због саобраћајно-техничких захтева (прегледност, видљивост, одржавање и сл.) је при 
озелењавању земљишног појаса потребно узети у обзир растојање вегетације од путног 
појаса и од постојећих и планираних инфратсруктурних водова и направа (подземних и 
надземних). Планирани засад мора обезбедити општу саобраћајну безбедност, од 
видљивости вертикалне сигнализације, видљивости и прегледности са унутрашње стране 
кривина. Истовремено, засади морају омогућити несметано одржавање пута и земљишног 
појаса.  
 

Забрањена je садња инвазивних врста у простору еколошког коридора. Ha подручју 

Панонског биогеографског региона сматрају се инвазивним следеће биљне врсте: циганско 
перје (Asclepias syriaca), јасенолисни јавор (Acer negundo), кисело дрво (Ailanthus 

glandulosa), багремац (Amorpha fruticosa), западни копривић (Celtis occidentalis), дафина 
(Eleagnus angustifolia), пенсилвански длакави јасен (Fraxinus pennsylvanica), трновац 
(Gledichia triachantos), жива ограда (Lycium halimifolium), петолисни бршљан 
(Parthenocissus inserta), касна сремза (Prunus serotina), јапанска фалопа (Reynouria syn. 

Fatlopia japonica), багрем (Robinia pseudoacacia), сибирски брест (Ulmus pumila). 

 

 

 

9.  Начин прикључења на инфраструктурну мрежу 

                    

9.1. Водна и комунална инфраструктура 

 

Водоводна мрежа 

 

Водоводна мрежа на територији Града Сремске Митровице је изведена у свим пројектом 
предвиђеним насељеним местима у оквиру грађевинског реона насеља.  
 

Водоснабдевање насеља Сремска Рача решено је као локално извориште са позицијом 
објеката водоснабдевања у близини центра насељеног места и разводном водоводном 
мрежом у оквиру зоне становања насеља.  
 

У оквиру к.о.Сремска Рача изведен је водоводни прикључак до објеката на граничном 
прелазу, тако да ће се тачно место евентуалног укрштања дефинисати на детаљнијим 
ситуацијама пројектне документације.  
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Мрежа фекалне канализације 

 

Фекална канализација није изведена у оквиру посматране зоне коридора аутопута. Обухват 
плана не налази се у непосредној зони санитарне заштите изворишта водовода у Сремској 
Митровици. Ниво подземних вода налази се на 1,50м-2,50м испод коте терена.  
 

9.2. Водопривредна инфраструктура 

 

Потрено је планирати таква техничка решења и технологију извођења радова којима се за 
време изградње и експлоатације моста и прилазних конструкција са свим пратећим 
објектима, ни на који начин неће реметитит могућност и услови одржавања као ни функција 
водних објеката. Не сме се нарушити  постојеће стање одбрамбеног насипа реке Саве и 
његова стабилност. 
 

Стубови будућег моста се могу позиционирати у правцу стубова постојећег моста, а који се 
налази непосрено узводно од планираног. 
 

Будућа конструкција стубова моста не сме да значајније умањи проходност леда на реци 
Сави. У оквиру конструкције стубова морају се предвидети делови стубова за што боље 
разбијање леда, а конструкцију моста димензионисати на меродавне утицаје који се могу 
јавити кретањем леда или стварањем ледене баријере. 
 

Могу се планирати навози будућег моста у инундационом подручју, с тим што треба 
проверити утицаје при течењу свих меродавних вода на стабилност навоза обале. 
 

Потребно је предвидети израду хидрауличке студије утицаја изградње моста на пропагацију 
великих вода реке Саве и одбрамбену линију од великих вода Саве. 
 

Потребно је прибавити податке Републичког хидрометереолошког завода, Београ о котама 
стогодишње велике воде и евентуално друге меродавне воде и величине реке Саве. 
 

Прибавити услове Дирекције за водне путеве „Пловпут“ , Београд и надлежне Лучке 
капетаније. 
 

У зони планираног моста кота круне одбрамбеног насипа је 85,00м.н.м. ширина круне 
насипа је 6м, а нагиб косина насипа је 1:3. 

 

Ни један елеменат предметног моста не сме задирати у тело насипа прве одбрамбене линије 
за одбрану од великих вода реке Саве. 
 

Услови за растојање доње конструкције моста (Д.И.К.-а) од круне су следећи: 
− Доња конструкција моста (Д.И.К.-а) се може поставити на коту круне насипа, стим 

што се део насипа испод конструкције моста мора обложити бетонском облогом или 
бетонским плочама са свих страна, 

− Ако се Д.И.К. моста поставља на растојању од 0м до 1,5м од коте круне насипа, 
простор између насипа и Д.И.К.-а је неопходно попунити материјалом, а насип и 
његову нову контуру испод конструкције моста треба обложити бетонском облогом  
или бетонским плочама са свих страна, 

− У случају техничког решења из предходне две тачке, треба обезбедити континуитет 
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радно-инспекционе стазе за одржавање насипа, те са обе стране коридора моста 
израдити силазно-узлазне рампе са брањене или небрањене стране насипа 
минималног нагиба 1:10, 

− Уколико планирана Д.И.К моста на растојању већем од 1,5м од постојеће круне 
насипа, треба усвојити такву коту Д.И.К.-а да се омогући пролаз по круни насипа 
који ће бити висине мин. 3,5 до Д.И.К.-а, 

− Уколико се планира изградња навоза будућег моста са брањене и са небрањене 
стране одбрамбеног насипа, немамо услове за растојање Д.И.К.-а изнад круне 
насипа, са тим да се овај међупростор мора попунити, обезбедити његова стабилност 
и обложити обе косине навоза моста у ширини ножица насипа бетонском облогом 
или бетонским плочама. 

 

Распоред носећих стубова прилазних конструкција моста у зони насипа прве одбрамбене 
линије треба да је такав да је стуб са небрањене стране ( у инундацији Саве) удаљен 
минимално 10м од небрањене ножице насипа, а стуб са брањене стране удаљен минимално 
50м од брањене ножице насипа. Уколико се ова условљена растојања из техничких разлога 
не могу испоштовати, будућом техничком документацијом је потребно доказати да њиховом 
изградњом неће бити угрожена статичка и филтрациона стабилност насипа. 
 

При будућој изградњи моста Инвеститор је дужан да евентуална оштећења водних објеката 
насталих као последица изведених радова, несагледавање проблема или некопатибилних 
решења надокнади, а сва оштећења отклони о свом трошку у најкраћем могућем року, уз 
надзор стручне службе ЈВП Воде Војводине, Нови Сад. 
 

Границе и намене водног земљишта које је у јавној својини Републике Србије, не могу се 
мењати без сагласности ЈВП Воде Војводине, Нови Сад. 
 

 

9.3. Електроенергетска инфраструктура 

 

На планираној траси будућег аутопута на територији огранка Електродистрибуције 
Сремска Митровица, постоје електроенергетски објекти ( у даљем тексту ЕЕО) који се 
укрштају или паралелно воде са будућом трасом саобраћајнице а власништво су огранка 
Електродистрибуције Сремска Митровица: 

− Далековод 20 kV за село Вишњићево, 
− Далековод 20 kV за ТС „Црпна станица“ 

− Далековод  и кабловски вод 20 kV за село Сремска Рача, 
приказано на одговарајућем графичком прилогу број 4. „План регулације и нивелације са 
приказом комуналне инфраструктуре“.  
 

Инвеститор је у обавези да поштује следеће: 
− Кроз насељена места и у близини насељених места (на обилазницама) потребно је 

обезбедити коридор (трасу) за електроенергетске водове у оквиру путног земљишта. 
У близини раскрсница (петљи) потребно је обезбедити кабловске прелазе од 2xПВЦ 
Φ125 испод свих кракова раскрсница. У оквиру путних објеката (моста, надвожњака, 
натпутњака, вијадукта и пропуста) обезбедити прелаз за кабловске водове у виду 
резервне кабловске канализације од 2xПВЦ Φ125 кроз пешачку (ревизиону) стазу 
или преко конзолних носача испод пешачке стазе. Додатно, текстом документа 
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обезбедити могућност укрштања ЕЕО и саобраћајнице (целом трасом саобраћајнице) 
према потреби, 

− На местима укрштања са постојећим водовима предвидети израду кабловске 
канализације за 20 kV кабловске водове од ПВЦ цеви унутрашњег пречника Φ125. 

На местима укрштања обезбедити 100% резерву у цевима. На већим скретањима 
кабловске канализације, као и на правим трасама дужим од 40 m, потребно је 
правити ревизионе шахтове, 

− При укрштању, минимално вертикално одстојање од горње ивице кабловске 
канализације је: 

o 0,8 m од коте коловоза; 
o 0,4 m од дна путног канала.  

Кабловску канализацију правити континуално испод пута и припадајућих путних 
елемената тако да се заврши на мин 1 m од последње косине попречног профила 
пута (ивица косине насипа, ивица путног канал, итд.). Угао укрштања треба да је по 
правилу 90°, 

− При параленом вођењу и приближавању, минимално хоризонтално растојање трасе 
кабла од путних објеката је следеће: 

o 5 m од пута за паралелно вођење и најмање 3 m од пута за приближавање, 
o 1 m од последње ивице путног канала/насипа, 
o 0,5 m од путне ограде, ограде од буке, темеља вертикалне саобраћајне 

сигнализације, потпорних зидова и слично. 
− У току радова, ископи за путне елементе морају бити удаљени најмање 1 m од 

темеља далеководног стуба, односно 1 m од уземљивача стуба или 
трансформаторске станице, уз услов да статичка стабилност не сме бити угрожена. 
Такође, забрањује се постављање привремених објеката и депоновање материјала на 
трасу кабловског вода. 

 

При измештању и заштити постојећих ЕЕО потребно је поштовати одредбе „Правилника о 
техничким нормативима за електроенергетска постројења називног напона изнад 1000 V‟ 
објављеног у "Сл. Лист СФРЈ", бр. 4/74 и 13/78, „Правилника о техничким нормативима за 
изградњу нисконапонских надземних водова‟ објављеног у "Сл. Лист СФРЈ", бр. 6/92 и 
„Правилника о техничким нормативима за изградњу надземних електроенергетских водова 
напона од 1 kV до 400 kV" објављеног у "Сл. Лист СФРЈ" број 65/88 и "Сл. Лист СРЈ" број 
18/92, као и остале прописе везане за предметну област. 
 

Уколико настану промене које се односе на достављену ситуацију трасе и локације 
планираних објеката у служби пута, Инвеститор је у обавези да промене пријави и затражи 
издавање нових услова. 
 

 

9.4. Електронска комуникациона инфраструктура 

 

На одговарајућем графичком прилогу број 4. „План регулације и нивелације са приказом 
комуналне инфраструктуре“, Р 1:2 500 приказана је оријентациона траса постојеће 
подземне оптичке телекомуникационе инфраструктуре. 
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На предметном коридору за сада нема активних и планираних базних станица Телекома 
Србија- систем за мобилну телефонију. 
Планираним радовима не сме доћи до угрожавања механичке стабилности и техничких 
карактеристика постојећих подземних и надземних објеката мреже електронских 
комуникација „Телеком Србија“, ни до угрожавања нормалног функционисања 
телекомуникационог саобраћаја, и мора увек бити обезбеђен адекватан приступ постојећим 
објектима „Телеком Србија“,.  
 

Пројектант, односно извођач радова је у обавези да поштује важеће техничке прописе у 
вези са дозвољеним растојањима планираног објекта од постојећих објеката електронских 
комуникација. 
 

Унутар заштитног појаса није дозвољена изградња и постављање објеката 
(инфраструктурних инсталација) других комуналних предузећа изнад и испод постојећих 
подземних каблова или кабловске канализације електронске комуникационе мреже, осим на 
местима укрштања, као ни извођења радова који могу да угрозе функционисање 
електронских комуникација. 
 

Заштиту и обезбеђивање постојећих објеката „Телекома Србије“ треба извршити пре 
почетка било каквих грађевинских радова и преузети све потребне и одговорајуће мере 
предострожности како не би, на било који начин, дошло до угрожавања механичке 
стабилности и техничке исправности предметних објеката. 
 

Грађевинске радове у непосредној близини постојећих објеката „Телекома Србије“ вршити 

искључиво ручним путем, без употребе механизације и уз предузимање свих потребних 
мера заштите (обезбеђења од слегања, пробни ископи и сл.). 
 

 

9.5. Тремоенергетска инфраструктура 

 

Гасна инфраструктура 

 

У обухвату УП-а  не постоји  изграђена полиетиленска дистрибутивна гасна мрежа МОП≤ 4 
bар као ни дистрибутивни  гасовод  средњег притиска 4 bар <МОП≤ 10 bар.  
 

Планираним  развојем гасне инфраструктуре за насеља у западном делу територије Града, 
Кузмин, Мартинци, Босут и Сремска Рача,  ЈП „Срем-гас“ је 2018. године исходовао у 
Општини Шид и Граду Сремска Митровица грађевинске дозволе за дистрибутивни гасовод 
средњег притиска до 10бар  од планиране главне мерно регулационе станице "Кукујевци" 
до планиране мерно регулационе станице "Кузмин",  у појасу државног пута II А-120  

Кукујевци-Кузмин.  Даље активности на изградњи предметног гасовода су заустављене јер 
Град Сремска Митровица је у децембру 2018. године усвојио Програм гасификације насеља 
Града Сремска Митровица и започео преговоре са ЈП „Србијагас“ око реализације 
Програма  што подразумева и пројектовање и изградњу гасовода за насеља у западном делу 
територије Града. 
 

Такође је ЈП „Срем-гас“ током 2018. године започео израду идејног решења за 
пројектовање и изградњу полиетиленских дистрибутивних гасних мрежа и разводних 
гасовода МОП≤ 4 bар за насеља Кузмин, Мартинци, Босут и Сремску Рачу. Планирано је да 
се  разводни гасоводи између насеља пројектују у појасу државних путева I А-120  Кузмин-
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Ср. Митровица  и   I Б-19  Кузмин-граница са БиХ/Сремска Рача. Даљи наставак  израде 
идејног решења и пројекта дистрибутивних гасних мрежа као и њихова изградња, прелази у 
надлежност Града Сремска Митровица као носиоца активноси на гасификацији територије 
Града. 
 

Планирани разводни гасовод МОП≤ 4 између насеља Босут-Сремска Рача према  
концепције идејног решење, налази у оквиру границе обухвата плана детаљне регулације,  
код насеља Сремска Рача.  
  
Укрштање планираног гасовода и планираног аутопута извести на следећи начин: 
1) Укрштању гасовода и аутопута извести  да угао осе укрштања гасовода према аутопуту по 
правилу мора да износи 90° а ако је то технички оправдано дозвољено је смањити на минимално 
60°;  

2) Минимална дубина укопавања челичних и ПЕ гасовода, мерена од горње ивице цеви до горње 
коте коловозне конструкције аутопута је 135 cm;  

3) Обезбедити заштитни појас за ПЕ и челичне гасоводе МОП ≤ 4bar - по 1 m од осе гасовода на обе 
стране;     
4) Ако се гасовод поставља испод аутопута прокопавањем, он се поставља и полаже без заштитне 
цеви, са двоструком антикорозивном изолацијом која се изводи у дужини од најмање 10 m са обе 
стране земљишног појаса; 
5) У рову испод аутопута, гасовод без заштитне цеви мора бити положен у постељицу од ситног 
песка у слоју од 15 cm око цеви, збијеног водом или неком другом одговарајућом методом. 
Дебљина зида цеви испод аутопута мора бити прорачуната тако да се узму у обзир утицаји свих 
спољњих сила на гасовод. 

 

 
10. Инжењерско-геолошки услови 

На основу укупних резултата до сада спроведених истраживања и анализа извршена је 
рејонизација истражног простора према повољности терена у погледу оводњености и 
носивости. Тако се простор истраживања, који је предмет израде Плана, сврстава највећим 
делом у условно повољне до повољне и мањим делом у неповољне.  
 

Разнолик је и утицај површинских и подземних вода на понашање стенских маса – тла у 
простору и времену тј. на њихова физичко-механичка својства или на њихов хемизам. Сви 
наведени чиниоци намећу доста сложене услове за оптимизацију намене простора и 
утврђивање оптималних услова градње. 
 

Основна анализа је изведена пре свега у односу на природна својства тла, уз прогнозу 
интеракцијског односа терен-објекат и то:  

- Условно повољни до повољни простор су делови терена изграђени од седимената 
речне терасе t1 и алувијалних седимената: алувијално-плавних седимената (ap), 

лесно-барских (lb) и седименти корита.  
- Неповољни простор су делови терена који су изграђени од барских седимената (b) и 

фација мртваја (am). 

 

По литолошком саставу материјали који граде неповољни простор су претежно слабо 
консолидовани и деформабилни. Мало до средње или знатно су пластични. Мале су 
носивости, знатне до средње стишљивости.  
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Усеке, засеке, подземне радове, као и друге активности у овим теренима није дозвољено 
изводити без претходних одговарајућих мера заштите. Фундирање објеката је искључиво 
дубоко (на шиповима), уз евентуалне додатне мере заштите. 
 

Завршна оцена повољности ових терена, добиће се тек на основу детаљнијих истраживања 

кроз више фазе пројектовања. 
 

Сви наведени чиниоци намећу одговарајуће услове за оптимизацију намене простора и 
утврђивање оптималних услова градње.  

 

11. Мере и заштита животне средине 

Дефинисање мера заштите има за циљ да се поједини утицаји на животну средину сведу у 
границе прихватљивости, односно допринесу спречавању, смањењу или отклањању сваког 
значајнијег штетног утицаја на животну средину. 
 

Скупштина града Сремска Митровица („Службени лист Града сремска Митровицаˮ, број 
2/19) донела је Решење о приступању израде Извештаја о стратешкој процени утицаја 
Плана детаљне регулације за изградњу аутопута Кузмин - Сремска Рача на подручју Града 
Сремска Митровица на животну средину. У поменутим елаборатима обрађиваће се 
постојећа ситуација, тренутно стање животне средине, приказ решења, утицај 
Плана/Пројекта на животну средину. Планирају се мере заштите животне средине у току 
изградње и редовног коришћења, као и у случају удеса, и то нарочито у домену заштите 
здравља становништва, квалитета ваздуха, воде и земљишта, нивоа буке и интензитета 
вибрација. 
 

Опште мере заштите животне средине обухватају мере заштите из Просторног плана Града 
Сремска Митровица, где су утврђени критеријуми заштите уз саобраћајнице.  
 

Мере предвиђене законским и подзаконским актима обухватају одредбе којима се регулише 
област заштите животне средине. Приликом израде ове документације, у току извођења 
радова, као и у фази експлоатације аутопута, морају се поштовати закони, правилници, 
прописи и стандарди за ову врсту инфраструктурног објекта. 
 

Општи услови заштите животне средине обезбеђују се придржавањем одредби:  

• Закона о заштити животне средине ("Службени гласник РС" број 135/04, 36/2009, 
72/2009, 43/2011 – одлука УС и 14/2016);  

• Закона о стратешкој процени утицаја на животну средину ("Сл. гласник РС", број 
135/04, 88/2010.);  

• Закона о процени утицаја на животну средину ("Сл. гласник РС" бр. 135/04. 
35/2009.); 

• Закон о водама (''Службени гласник Р Србије'', број 93/2012); 

• Закон о управљању отпадом (''Службени гласник Р Србије'', број 36/09, 88/10 и 
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14/16); 

• Уредба о граничним вредностима загађујућих материја у површинским и подземним 
водамаи сегменту и роковима за њихово достизање („Службени гласник РС“, број 
50/12); 

• Уредба о граничним вредностима емисије загађујућих материја у воде и роковима за 
њихово достизање („Службени гласник РС“, број 67/12 и 01/16); 

• Уредба о граничним вредностима приоритетних хазардних супстанци које загађују 
површинске и роковима за њихово достизање („Службени гласник РС“, број 24/14); 

• Уредба о класификацији вода („Службени гласник СРС“, број 5/68); 

• Правилник о опасним материјама у водама („Службени гласник СРС“, број 31/82); 

• Правилник о начину одређивања и одржавања зона и појасева санитарне заштите 
објеката за снабдевање водом за пиће (''Сл.гласник СРС''бр. 92/2008 ). 

 

Мере заштите од буке друмског саобраћаја 

 

Да би се смањили негативни утицаји саобраћајне буке на животну средину и становништво 
потребно је планирати и спровести мере заштите. Ово је потребно урадити свуда где су 
утврђена прекорачења законски дозвољених нивоа буке. 
 

Мере заштите потребно је планирати и спроводити само за објекте у којима живе и бораве 
људи, односно објекте који су осетљиви на буку као што су дечији вртићи, основне и 
средње школе, факултети, домови здравља и болнице. Код објеката који су осетљиви на 
буку приликом планирања и спровођења мера заштите треба водити рачуна о њиховом 
радном времену.  

 

Прорачун индикатора буке извршен је на мрежи тачака 10x10m и висини од 2,25m изнад 
тла. Мерне тачке за одређивање нивоа буке на фасадама стамбених и других објеката биле 
су постављене на 0,5m испред њих. Прорачун индикатора буке спроведен је коришћењем 
првог степена рефлексије, осим за мерне тачке на фасадама за које није разматрана 
рефлексија од посматраног објекта. Приликом прорачуна посматран је коридор од 250m 

лево и десно у односу на осовину дела новопланираног аутопута Кузмин - Сремска Рача - 
гранични прелаз Републике Србије са Републиком Босном и Херцеговином.  
 

На основу података о перспективном обиму друмског саобраћаја, карактеристика новог 
аутопута, као и 3Д модела терена извршен је прелиминарни прорачун индикатора нивоа 
буке. 
 

Прелиминармим акустичким прорачунима нису утврђена прекорачења законски 
дозвољених нивоа буке, самим тим није потребно планирати посебне мере заштите од 
негативног утцаја буке на становништво.  
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Заштита од експлозије и пожара 

 

Приликом израде овог УП прибављени су услови за заштиту од пожара ( МУП, Сектор за 
ванредне ситуације, Одељење за ванредне ситуације у Сремској Митровици, Одсек за 
превентивну заштиту, број 217-2539/19 од дана 19.02.2019.год., који у складу са одредбама 
чл.29 Закона о заштити од пожара („Службени гласник СРС“, број 111/09 и 20/15) прописује 
следеће: 
- Овај орган нема посебних услова у погледу мера заштите од пожара. 

 

12. Мере заштите непокретних културних и природних добара 

 

12.1. Мере заштите непокретних културних добара 

У обухвату Урбанистичког пројекта нису констатовани археолошки локалитети нити 

материјал са археолошким садржајем. 
 

Инвеститор је у обавези да приликом извођења земљаних радова на изградњи објеката или 
инфраструктурних прикључака тражи услове надлежног Завода ради археолошког надзора 
дате локације. 
 

Услови заштите археолошког наслеђа 

- Обавезна су заштитна археолошка ископавања и истраживања на подрчју обухваћен 
Планом на потесима који су поредељени као археолошки локалитети: „РОНЂОНОВ 
ВРТЛОГ“ у Кузмину, као и „ОГРАДЕ“ и „НАКЛА“ у Вишњићеву, који уживај 
устатус евидентираног добра под претходном заштитом; 

- Посебним програмом и мерама техничке заштите Завод за заштиту споменика 
културе у Сремској Митровици утврђује начин обављања радова на археолошким 
локалитетима који ће доставити Инвеститору; 

- Време, почетак и обим радова и трошкови за заштитна археолошка истраживања 
утврђују се уговором; 

- На преосталом делу планиране деонице од Кузмина до Сремске Раче обавезан је 
стални археолошки надзор стручњака Завода за заштиту споменика културе 
Сремска Митровица; 

- Ако у току извођења грађевинских и других радова наиђе на археолошка налазишта 
или археолошке предмете извођач радова је дужан да одмах, без одлагања прекине 
радове и о томе обавести Завод за заштиту споменика културе у Сремској 
Митровици,  као и да предузме мере да се налаз не уништи и не оштети и да се 
дачува на месту и у положају у коме је откривен, а све у складу са чланом 109. став 
1. Закона о културним добрима; 

- Инвеститор је у обавези да обустави радове уколико наиђе на археолошка 
налазишта или археолошке предмете од изузетног значаја, ради истраживања 
локације; 

- Инвеститор је дужан да обезбеди средства за праћење, истраживање, заштиту и 
чување пронађених остатака који уживају претходну заштиту; 

- Обавеза је пријава почетка земљаних радова 90 дана пре њиховог извођења Заводу 
за заштиту споменика културе у Сремској Митровици.       
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12.2. Заштита природних добара 

У обухвату УП-а налазе се следеће просторне целине од значаја за очување биолошке 
разноврсности:  

− станишта заштићених и строго заштићених дивљих врста од националног значаја,  
− еколошки коридора - реке Саве,  

 

За очување еколошког интегритета, природних вредности, пејзажних карактеристика, 
еклошких својстава водотока као станишта и еколошких коридора потребно је спровести 
следеће мере заштите природних добара: 

- У свим фазама коришћења и уређења простора треба применити решења која 
обезбеђују максимално очување постојеће вегетације на означеним стаништима 
строго заштићених врста и еколошких коридора; 

- Изван простора планираног граничног прелаза, забрањена је изградња 
паркиралишта на просторима станишта/коридора и на удаљености мањој од 50m од 
назначених еколошких коридора или станишта. У складу са могућностима, 
надвожњаке и друге осветљене објекте планирати на удаљености већој од 50m од 
назначених еколошких коридора; 

- Забрањено је отварање позајмишта, одлагање отпадног материјала и постављање 
било каквих привремених објеката/материјала за потребе радова, ван трасе пута на 
природним стаништима заштићеног добра, регистрованих станишта еколошке 
мреже и еколошких коридора, као и у зони непосредног хидролошког утицаја 
(200m) на њих; 

- Водотоци и канали са улогом еколошких коридора не могу да служе као 
пријемници непречишћених/недовољно пречишћених отпадних вода. Све отпадне 
воде, укључујући и атмосферске отпадне воде (процедне воде) са саобраћајнице 
морају бити прикупљане и третиране у складу са важећом законском регулативом, 
односно квалитет пречишћеног ефлуента мора задовољавати прописане 
критеријуме за упуштање у крајњи реципијент; 

- У највећој могућој мери очувати морфологију приобаља и обалног појаса. На 
деоницама где не постоје алтернативна решења и неопходно је извршити регулацију 
водотока/канала или премештање деонице тока, треба применити техничка и 
биотехничка решења, којима се обезбеђују карактеристике потока; 

- Није дозвољено зацевљење водотока/канала који су назначени као еколошки 
коридори, односно који повезују станишта са еколошким коридорима; 

- Потребно је формирати појас вегетације уз обалу, као предуслов функционалности 
коридора. Минимална вегетација обале је травни појас ширине 5m, а на деоницама 
где је ширина обалног појаса већа од 8m, треба обезбедити појасеве високог 
зеленила; 

- Код свих хидротехничких објеката који стварају баријеру за кретање животиња 
коритом или обалом (нпр. стрме вештачке површине) треба обезбедити техничка 
решења (нпр.храпаве површине) које обезбеђују безбедно кретање малим 
животињама унутар корита, односно омогућују излазак из корита; 

- Аутопут као саобраћајница високог ранга мора бити ограђен заштитном жичаном 
оградом. Ограда служи да заштити учеснике у саобраћају на аутопуту од 
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непредвидивих излетања животиња или људи на коловоз што у условима великих 
брзина на путу овог ранга може да буде погубно и по путнике и по евентуално 
залутале пешаке или животиње. На подручју назначених станишта доњи део ограде 
до 60cm висине, треба да има отворе (окца) до 0,5cm. Ограда треба да усмерава 
кретање дивљачи према уређеним пролазима за животиње, као и према мостовима и 
пропустима за воду као потенцијалним пролазима; 

- Спречавање доспевања ситних водоземаца на аутопут може се постићи подизањем 
комбиноване ограде која се састоји од вертикалне баријере глатке површине за 
заштиту ситних животиња (од бетона или метала висине 0,5m) на коју се наставља 
жичана ограда (у висини још 1,5m) односно укупне висине 2m. Комбиновану ограду 
(слика 1) треба подићи:  

-  у дужини од најмање 50m уз пут са обе стране водотока/канала са улогом, 
еколошких коридора; 

-  у дужини од најмање 50m уз пут са обе стране водотока/канала који 
(директно или преко каналске мреже) повезују означена станишта са плавним 
подручјем Саве; 

-  на другим локалитетима на којима процена утицаја доказује повећану 
фреквенцу кретања водоземаца или других заштићених и строго заштићених 
врста малих димензија. 

- На подручјима станишта осветљење аутопута и пратећих објеката планирати у 
складу са потребама заштите дивљих врста које су активне ноћу; 

- Функционалну повезаност станишта и проходност еколошких коридора који се 
пресецају саобраћајницом, обезбедити применом техничких решења која обезбеђују 
проходност обале испод постојећих и планираних мостова/пропуста: 

-  Обезбедити безбедно кретање дивљачи испод планираних мостова преко 
Саве, Босута и Грчанског канала (адекватним уређењем простора: индекс 
слободног простора испод моста једнак или већи од 1,5; природна подлога на 
што већој површини обале, смањени утицаји осветљења). На локацијама где 
не постоји могућност изградње комбинованог пролаза уз водоток/канал, 
потребно је изградити прелаз(е) за дивљач; 

-  За животиње малих и средњих димензија које се крећу уз водотокове треба 
обезбедити проходност обале испод мостова који прелазе преко свих 
означених еколошких коридора. Минимална ширина трака за кретање 
животиња је 1m; 

-  За животиње малих димензија (првенствено водоземце) потребно је 
обезбедити проходност код свих еколошких коридора и код пресецања 
канала који повезују означена станишта са еколошким коридорима. 
Минимална ширина трака за кретање животиња је 0,5m. Користити 
специјалне материјале и техничка решења у складу са прихваћеним 
међународним стандардима (нпр. бетон посебних хидролошких особина). 
Обезбедити осветљеност и проветравање. Обезбедити редовно чишћење и 
одржавање пролаза. 
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- Током израде техничке документације пролазе за животиње унутар мостова и 
пропуста испројектовати по општим правилима датим у Решењу о условима 
заштите природе за предметни план; 

- Код планирања високог зеленила у зони утицаја издвојених станишта и еколошких 
коридора (удаљеност од 500m) забрањена је садња инвазивних врста (списак врста 
је дат у Образложењу Решења о условима заштите природе за предметни План). 

 

Слика 5. Пример изгледа комбиноване ограде за заштиту дивљачи и ситних животиња  
(посебно водоземаца) 
 

 

 

13. Мере заштите од елементарних непогода и ратних дејстава 

13.1.Мере заштите од елементарних непогода 

При пројектовању и извођењу грађевинских објеката и осталих садржаја у границама 
Плана, а у циљу њихове заштите потребно је узети у обзир све меродавне податке и 
параметре, који се односе на заштиту од елементарних непогода (врста и количина 
атмосферских падавина, денљина снежног покривача, јачина верта, погодност терена за 
изградњу, висина подземних вода и слично). 
 

Мере заштите од елементарних непогода обухватају превентивне мере за спречавање 
непогода или ублажавање њиховог дејства, мере које се предузимају у случају непосредне 
опасности од елементарних непогода, мере заштите када наступе непогоде и мере 
ублажавања и отклањања непосредних последица насталих дејством непогода или удеса. 
 
Мере заштите од земљотреса  
 

Према карти сеизмичког хазарда за повратни период од 475 година у обухвату Плана, 
према подацима Републичког сеизмолошког завода утврђени су VI-VII односно VII степен 
сеизмичког интензитета према Европској макросеизмичкој скали (ЕМС-98). У ширем 
подручју утврђен је земљотрес јачине VII степени.  
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У односу на структуру и тип објеката, дефинисане су класе повредивости, односно 
очекиване деформације. У смислу интензитета и очекиваних последица сматра се да ће се 
за VI степен манифестовати „врло јак земљотрес“, а за VII степен „силан земљотрес“.  
 

При пројектовању и утврђивању врсте материјала за изградњу или реконструкцију објеката, 
обавезно је уважити могуће ефекте за наведене степене сеизмичког интензитета према 
Европској макросеизмичкој скали, како би се максимално предупредиле могуће 
деформације објеката под сеизмичким дејством. 
  

13.2.Мере заштите од ратних дејстава 

Према процени угрожености од ратних разарања, предметно подручје обухваћено 
границама Плана, нема посебних услова и захтева  за прилагођавање потребама одбране 
земље. 
 

14. Технички опис планираних објеката 

Технички опис објекта  

Као што је већ речено, веза две државе биће омогућена изградњом моста преко реке Саве. 
Укупна дужина моста износи око 1717m. Дужина прилазних конструкција на српској 
страни износи L= 215,0+1,5+215,0+1,5+170,0+1,5+246,0 = 850,5m а на страни Републике 
Српске  L= 215,0+1,5+246,0 = 462,5m. Главна мостовска конструкција је укупне дужине L= 

125,0+150,0+125,0 = 400,0m па је укупна дужина моста L= 850,5+2,0+400,0+2,0+462,5 = 

1717,0m. 

Главна мостовска конструкција састоји се од једне дилатационе целине, статичког 
система континуалног носача на три поља. Распони новог моста усвојени су тако да 
прате стубове постојећег друмског и железничког моста  који се налази око 70,0m 

узводно од новопројектоване трасе аутопута а самим тим и обезбеди габарит пловног 
пута.  

За сваки смер аутопута пројектована је по једна мостовска конструкција на међусобном 
растојању од 15,50m. Укупна ширина коловоза на једној мостовској конструкцији износи 
11,50m (две коловозне траке ширине 3,75m, једна зауставна трака од 2,50m и ивичне траке 
1,0+0,5m). Са спољашње стране аутопута предвиђена је службена стаза ширине 0,75m. 

Ширина једне мостовске конструкције износи 14,75m укључујући и одбојне и пешачке 
ограде, па је укупна ширина моста ∑B= 14,75+1,50+14,75 = 31,0m.   

Предвиђено је да се главна конструкција изводи од челика. Главни носач је једноћелијског 
трапезног попречног пресека константне висине око 5,5m.  

Прилазне конструкције се изводе као преднапрегнуте бетонске конструкције, система 
континуалног носача. Сандучасти носач је двоћелијског трапезног попречног пресека 
константне висине око 2,9m. Распони континуалних гредних носача су различити и 
уклопљени у прескакање одбрамбеног насипа и пута са српске стране и пута са стране 
Републике Српске. 
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Предвиђено је да се фундирање моста, обзиром на квалитет материјала у приобалном 
подручју реке Саве,  изводи на шиповима. 

Треба напоменути да укупна дужина моста (над реком Савом са прилазним 
конструкцијама), као и сви горе поменути параметри везани за мост подлежу променама 
све док не буду добијени сви локацијски услови и постигнут коначан договор две државе 
око постојећих граничних прелаза. Наиме, предлог је да постојећи гранични прелаз на 
страни Босне и Херцеговине у будућности буде заједнички, и то само за малогранична 
кретања. У том случају, конструкција пројектованог моста би се продужила са обе стране, 
како би се распонима прешло изнад постојећих саобраћајницама које повезују оба, 
постојећа гранична прелаза. 

НАПОМЕНА: КОНСТРУКЦИЈА САМОГ МОСТА БИЋЕ ТАЧНО ДЕФИНИСАНА 
ИЗРАДОМ ОДГОВАРАЈУЋЕ ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ. 
 

 

15. Смернице за спровођење 

Подручје урбанистичког пројекта је подељено у 3 функционалних целине, ради лакшег 
описа сваког дела УП-а: 

• Регулациони појас планираног моста 

• Постојећи коридор путно-железничког моста 

• Заштитни појас планираног моста (аутопута) 
 

Урбанистичким пројектом формиран је регулациони појас планираног моста који је 
усклађен са планираном трасом аутопута са северне стране односно са делом аутопута на 
територији Републике Србије, и са другим делом конструкције моста која се налази на 
територији Босне и Херцеговине.  
 

 

 
 

 

 

Одговорни урбаниста:  
Данијела Карашићевић, дипл.инг.арх.   
број лиценце 200 0887 06  
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НАРУЧИЛАЦ ПЛАНА:
                 ГРАД СРЕМСКА МИТРОВИЦА

                 РУКОВОДИЛАЦ ИЗРАДЕ:
                 Мирјана Вашут, дипломирани просторни планер

  НАМЕНА ПРОСТОРА

РАЗМЕРА  1 : 50000
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Сремска Митровица, 2014. година
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СРЕМСКА МИТРОВИЦА НАРУЧИЛАЦ:

ОБРАЂИВАЧ:

ДИРЕКТОР:

ОДГОВОРНИ УРБАНИСТА:

ДАТУМ:

Е-БРОЈ:

Мирјана Вашут, дипл. прост. план.

Јавно предузеће за
урбанистичке послове
"Урбанизам"

Сремска Митровица
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ГРАД СРЕМСКА МИТРОВИЦА
април

2019. год.

                             УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ СА
АРХИТЕКТОНСКО-УРБАНИСТИЧКОМ РАЗРАДОМ ЛОКАЦИЈЕ ЗА

ИЗГРАДЊУ  МОСТА НА РЕЦИ САВИ У СРЕМСКОЈ РАЧИ НА
КАТАСТАРСКИМ ПАРЦЕЛАМА БРОЈ: 764, 982/10, 935, 936, 718/1,

718/2, 722/1, 722/3, 982/2, 982/8, 736/3 И 989 К.О. СРЕМСКА РАЧА
ГРАД СРЕМСКА МИТРОВИЦА

шире окружење (ситуација)

ПОСТОЈЕЋИ МОСТ НА РЕЦИ САВИ

ЛЕГЕНДА:
ГРАНИЦА ОБУХВАТА УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА

ПОСТОЈЕЋА ГРАНИЦА ПАРЦЕЛА У ОБУХВАТУ

ГРАНИЦА ПОДРУЧЈА К.О. СРЕМСКА РАЧА

ДРЖАВНА ГРАНИЦА НА РЕЦИ САВИ

ПОСТОЈЕЋИ СТАМБЕНИ ОБЈЕКТИ

ПОСТОЈЕЋИ ПОМОЋНИ ОБЈЕКТИ

ПОСТОЈЕЋИ СТУБ НАДЗЕМНЕ ЕЕ МРЕЖЕ

725/1 БРОЈ СУСЕДНЕ ГРАЂЕВИНСКЕ ПАРЦЕЛА ВАН ГРАНИЦЕ ОБУХВАТА

САРАДНИЦИ:

Милица Хрустић, дипл. инж. арх.
Обрад Вученовић, дипл. инж. саоб.

Данијела Карашићевић, д.и.арх.
бр. лиценце: 200 0887 06

ГРАНИЦА ДЕТАЉНЕ РАЗРАДЕ УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА

ПОСТОЈЕЋА ПАРЦЕЛА......................................................................П=108.977,00м2764  -----

ПОСТОЈЕЋА ПАРЦЕЛА......................................................................П=90.514,00м2982/10  -----

ПОСТОЈЕЋА ПАРЦЕЛА......................................................................П=24.234,00м2935  -----

ДЕО ПОСТОЈЕЋЕ ПАРЦЕЛЕ  - река Сава........................................П=59.757,00м2

ПРЕДМЕТНЕ ПАРЦЕЛЕ ОБУХВАТА УП-а

ПОСТОЈЕЋA ПАРЦЕЛA......................................................................П=415.193,00м2

ПОСТОЈЕЋА ПАРЦЕЛА......................................................................П=97.208,00м2936  -----

989  -----

718/1  -----

ПОСТОЈЕЋА ПАРЦЕЛА......................................................................П=2.350,00м2718/2  -----

ПОСТОЈЕЋА ПАРЦЕЛА......................................................................П=3.849,00м2722/3  -----

ПОСТОЈЕЋА ПАРЦЕЛА......................................................................П=40.448,00м2722/1  -----

ПОСТОЈЕЋА ПАРЦЕЛА - зграда железничког саобраћаја..............П=13,00м2982/2  -----

ПОСТОЈЕЋА ПАРЦЕЛА......................................................................П=2.037,00м2982/8  -----

736/3  ----- ПОСТОЈЕЋА ПАРЦЕЛА......................................................................П=1.871,00м2

УКУПНО.............................П  846.451,00м2 84,64ha)

ПОСТОЈЕЋA ПРУГA

НАПОМЕНА: Катастарске парцеле бр. 982/10, 718/2, 722/1, 722/3, 982/2, 982/8, 736/3 и део парцела бр.764, 935,
936 и 718/1 ће се Eлаборатом геодетских  радова објединити у три нове парцеле.
 ПОВРШИНА ОБУХВАТА УП-а (детаљне разраде урбанистичког пројекта), П = 282.271,00м2 (28,22ha)

УП 164/2

РЕКА САВА (део реке у обухвата УП-а)
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1:2500 2

НАЗИВ ПЛАНА:
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0 >1 >61 km/h>5 >12 >19 >28 >38 >50

Обрад Вученовић, дипл. инж. саоб.

ГРАД СРЕМСКА МИТРОВИЦА
април

2019. год.

катастарско-топографска карта са границом
обухвата

Данијела Карашићевић, д.и.арх.
бр. лиценце: 200 0887 06

                             УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ СА
АРХИТЕКТОНСКО-УРБАНИСТИЧКОМ РАЗРАДОМ ЛОКАЦИЈЕ ЗА

ИЗГРАДЊУ  МОСТА НА РЕЦИ САВИ У СРЕМСКОЈ РАЧИ НА
КАТАСТАРСКИМ ПАРЦЕЛАМА БРОЈ: 764, 982/10, 935, 936, 718/1,

718/2, 722/1, 722/3, 982/2, 982/8, 736/3 И 989 К.О. СРЕМСКА РАЧА
ГРАД СРЕМСКА МИТРОВИЦА

ПОСТОЈЕЋА ПАРЦЕЛА......................................................................П=108.977,00м2764  -----

ПОСТОЈЕЋА ПАРЦЕЛА......................................................................П=90.514,00м2982/10  -----

ПОСТОЈЕЋА ПАРЦЕЛА......................................................................П=24.234,00м2935  -----

ДЕО ПОСТОЈЕЋЕ ПАРЦЕЛЕ  - река Сава........................................П=59.757,00м2

ПРЕДМЕТНЕ ПАРЦЕЛЕ ОБУХВАТА УП-а

ПОСТОЈЕЋA ПАРЦЕЛA......................................................................П=415.193,00м2

ПОСТОЈЕЋА ПАРЦЕЛА......................................................................П=97.208,00м2936  -----

989  -----

718/1  -----

ПОСТОЈЕЋА ПАРЦЕЛА......................................................................П=2.350,00м2718/2  -----

ПОСТОЈЕЋА ПАРЦЕЛА......................................................................П=3.849,00м2722/3  -----

ПОСТОЈЕЋА ПАРЦЕЛА......................................................................П=40.448,00м2722/1  -----

ПОСТОЈЕЋА ПАРЦЕЛА - зграда железничког саобраћаја..............П=13,00м2982/2  -----

ПОСТОЈЕЋА ПАРЦЕЛА......................................................................П=2.037,00м2982/8  -----

736/3  ----- ПОСТОЈЕЋА ПАРЦЕЛА......................................................................П=1.871,00м2

УКУПНО.............................П  846.451,00м2 84,64ha)

НАПОМЕНА: Катастарске парцеле бр. 982/10, 718/2, 722/1, 722/3, 982/2, 982/8, 736/3 и део парцела бр.764, 935,
936 и 718/1 ће се Eлаборатом геодетских  радова објединити у три нове парцеле.
 ПОВРШИНА ОБУХВАТА УП-а (детаљне разраде урбанистичког пројекта), П = 282.271,00м2 (28,22ha)

УП 164/2

ПОСТОЈЕЋИ МОСТ НА РЕЦИ САВИ

ЛЕГЕНДА:
ГРАНИЦА ОБУХВАТА УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА

ПОСТОЈЕЋА ГРАНИЦА ПАРЦЕЛА У ОБУХВАТУ

ГРАНИЦА ПОДРУЧЈА К.О. СРЕМСКА РАЧА

ДРЖАВНА ГРАНИЦА НА РЕЦИ САВИ

ПОСТОЈЕЋИ СТАМБЕНИ ОБЈЕКТИ

ПОСТОЈЕЋИ ПОМОЋНИ ОБЈЕКТИ

ПОСТОЈЕЋИ СТУБ НАДЗЕМНЕ ЕЕ МРЕЖЕ

725/1 БРОЈ СУСЕДНЕ ГРАЂЕВИНСКЕ ПАРЦЕЛА ВАН ГРАНИЦЕ ОБУХВАТА

ГРАНИЦА ДЕТАЉНЕ РАЗРАДЕ УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА

ПОСТОЈЕЋA ПРУГA

РЕКА САВА (део реке у обухвата УП-а)



Река Сава

насеље Сремска Рача

насеље Сремска Рача

Сремска Рача (царина)

Гранични прелаз (постојећи)

ПОЧЕТАК ГЛАВНЕ КОНСТРУКЦИЈЕ

СРЕМСКА РАЧА

720/1

КРАЈ ГЛАВНЕ КОНСТРУКЦИЈЕ

КРАЈ ПРИЛАЗНЕ КОНСТРУКЦИЈЕ

БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА

РЕПУБЛИКА СРПСКА

Општина Бијељина

К.О. Доњи Бродац

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ГРАД СРЕМСКА МИТРОВИЦА

К.О. Сремска Рача

БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА
РЕПУБЛИКА СРПСКА
Општина БијељинаК.О. Доњи Бродац

Река Сава

Река Сава

граница подручја К.О. Сремска Рача
државна граница
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547
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Гранични прелаз (постојећи) 

722/2

Државни пут IБ реда

СРЕМСКА МИТРОВИЦА НАРУЧИЛАЦ:

ОБРАЂИВАЧ:

ДИРЕКТОР:

САРАДНИЦИ:

ОДГОВОРНИ УРБАНИСТА:

ДАТУМ:

Е-БРОЈ:

Мирјана Вашут, дипл. прост. план.

Милица Хрустић, дипл. инж. арх.
Јавно предузеће за
урбанистичке послове
"Урбанизам"

Сремска Митровица

1:2500 3

НАЗИВ ПЛАНА:
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0 >1 >61 km/h>5 >12 >19 >28 >38 >50

Обрад Вученовић, дипл. инж. саоб.

ГРАД СРЕМСКА МИТРОВИЦА
април

2019. год.

ПОСТОЈЕЋИ МОСТ НА РЕЦИ САВИ

ПЛАНИРАНИ МОСТ НА РЕЦИ САВИ

ЛЕГЕНДА:

ПОСТОЈЕЋА ГРАНИЦА ПАРЦЕЛА У ОБУХВАТУ

ГРАНИЦА ПОДРУЧЈА К.О. СРЕМСКА РАЧА

ДРЖАВНА ГРАНИЦА НА РЕЦИ САВИ

ПОСТОЈЕЋA ПРУГA

725/1 БРОЈ СУСЕДНЕ ГРАЂЕВИНСКЕ ПАРЦЕЛА ВАН ГРАНИЦЕ ОБУХВАТА

ПОСТОЈЕЋИ СТУБ НАДЗЕМНЕ ЕЕ МРЕЖЕ

Данијела Карашићевић, д.и.арх.
бр. лиценце: 200 0887 06

ГРАНИЦА ОБУХВАТА УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА

ГРАНИЦА ДЕТАЉНЕ РАЗРАДЕ УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА

ПЛАНИРАНА РЕГУЛАЦИОНА ЛИНИЈА

ситуационо решење, композициони план и
партерно-пејсажно уређење

                             УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ СА
АРХИТЕКТОНСКО-УРБАНИСТИЧКОМ РАЗРАДОМ ЛОКАЦИЈЕ ЗА

ИЗГРАДЊУ  МОСТА НА РЕЦИ САВИ У СРЕМСКОЈ РАЧИ НА
КАТАСТАРСКИМ ПАРЦЕЛАМА БРОЈ: 764, 982/10, 935, 936, 718/1,

718/2, 722/1, 722/3, 982/2, 982/8, 736/3 И 989 К.О. СРЕМСКА РАЧА
ГРАД СРЕМСКА МИТРОВИЦА

ПОСТОЈЕЋА ПАРЦЕЛА......................................................................П=108.977,00м2764  -----

ПОСТОЈЕЋА ПАРЦЕЛА......................................................................П=90.514,00м2982/10  -----

ПОСТОЈЕЋА ПАРЦЕЛА......................................................................П=24.234,00м2935  -----

ДЕО ПОСТОЈЕЋЕ ПАРЦЕЛЕ  - река Сава........................................П=59.757,00м2

ПРЕДМЕТНЕ ПАРЦЕЛЕ ОБУХВАТА УП-а

ПОСТОЈЕЋA ПАРЦЕЛA......................................................................П=415.193,00м2

ПОСТОЈЕЋА ПАРЦЕЛА......................................................................П=97.208,00м2936  -----

989  -----

718/1  -----

ПОСТОЈЕЋА ПАРЦЕЛА......................................................................П=2.350,00м2718/2  -----

ПОСТОЈЕЋА ПАРЦЕЛА......................................................................П=3.849,00м2722/3  -----

ПОСТОЈЕЋА ПАРЦЕЛА......................................................................П=40.448,00м2722/1  -----

ПОСТОЈЕЋА ПАРЦЕЛА - зграда железничког саобраћаја..............П=13,00м2982/2  -----

ПОСТОЈЕЋА ПАРЦЕЛА......................................................................П=2.037,00м2982/8  -----

736/3  ----- ПОСТОЈЕЋА ПАРЦЕЛА......................................................................П=1.871,00м2

УКУПНО.............................П  846.451,00м2 84,64ha)

РЕГУЛАЦИОНИ ПОЈАС ПЛАНИРАНОГ МОСТА............66.059,00м21

ПОСТОЈЕЋИ КОРИДОР ПУТНО-ЖЕЛЕЗНИЧКОГ
МОСТА..............................................................................96.220,00м2

ЗЕЛЕНА ПОВРШИНА - заштитни појас планираног
МОСТА (аутопута)............................................................58.704,00м2

ПЛАНИРАНИ ПОВРШИНЕ ОБУХВАТА УП-а (детаљне разраде урбанистичког пројекта), П = 282.271,00м2 (28,22ha)

НАПОМЕНА: Катастарске парцеле бр. 982/10, 718/2, 722/1, 722/3, 982/2, 982/8, 736/3 и део парцела бр.764, 935,
936 и 718/1 ће се Eлаборатом геодетских  радова објединити у три нове парцеле.

РЕКА САВА (део реке у обухвата УП-а)........................61.288,00м2

2

3

УП 164/25



Река Сава

насеље Сремска Рача

насеље Сремска Рача

Сремска Рача (царина)

ПОЧЕТАК ГЛАВНЕ КОНСТРУКЦИЈЕ

СРЕМСКА РАЧА

720/1

КРАЈ ГЛАВНЕ КОНСТРУКЦИЈЕ

БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА

РЕПУБЛИКА СРПСКА

Општина Бијељина

К.О. Доњи Бродац

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ГРАД СРЕМСКА МИТРОВИЦА

К.О. Сремска Рача

БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА
РЕПУБЛИКА СРПСКА
Општина БијељинаК.О. Доњи Бродац

Река Сава

Река Сава

граница подручја К.О. Сремска Рача
државна граница

982/9

546/1

547
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725/1
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СРЕМСКА МИТРОВИЦА НАРУЧИЛАЦ:

ОБРАЂИВАЧ:

ДИРЕКТОР:

САРАДНИЦИ:

ОДГОВОРНИ УРБАНИСТА:

ДАТУМ:

Е-БРОЈ:

Мирјана Вашут, дипл. прост. план.

Милица Хрустић, дипл. инж. арх.
Јавно предузеће за
урбанистичке послове
"Урбанизам"

Сремска Митровица

1:2500 4
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0 >1 >61 km/h>5 >12 >19 >28 >38 >50

Обрад Вученовић, дипл. инж. саоб.

ГРАД СРЕМСКА МИТРОВИЦА
април

2019. год.

ПОСТОЈЕЋИ МОСТ НА РЕЦИ САВИ

ПЛАНИРАНИ МОСТ НА РЕЦИ САВИ

ЛЕГЕНДА:

ПОСТОЈЕЋА ГРАНИЦА ПАРЦЕЛА У ОБУХВАТУ

ГРАНИЦА ПОДРУЧЈА К.О. СРЕМСКА РАЧА

ДРЖАВНА ГРАНИЦА НА РЕЦИ САВИ

ПОСТОЈЕЋA ПРУГA

725/1 БРОЈ СУСЕДНЕ ГРАЂЕВИНСКЕ ПАРЦЕЛА ВАН ГРАНИЦЕ ОБУХВАТА

ПОСТОЈЕЋИ СТУБ НАДЗЕМНЕ ЕЕ МРЕЖЕ

Данијела Карашићевић, д.и.арх.
бр. лиценце: 200 0887 06

ГРАНИЦА ОБУХВАТА УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА

ГРАНИЦА ДЕТАЉНЕ РАЗРАДЕ УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА

ПЛАНИРАНА РЕГУЛАЦИОНА ЛИНИЈА

                             УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ СА
АРХИТЕКТОНСКО-УРБАНИСТИЧКОМ РАЗРАДОМ ЛОКАЦИЈЕ ЗА

ИЗГРАДЊУ  МОСТА НА РЕЦИ САВИ У СРЕМСКОЈ РАЧИ НА
КАТАСТАРСКИМ ПАРЦЕЛАМА БРОЈ: 764, 982/10, 935, 936, 718/1,

718/2, 722/1, 722/3, 982/2, 982/8, 736/3 И 989 К.О. СРЕМСКА РАЧА
ГРАД СРЕМСКА МИТРОВИЦА

план регулације и нивелације са

ПОСТОЈЕЋА ПАРЦЕЛА......................................................................П=108.977,00м2764  -----

ПОСТОЈЕЋА ПАРЦЕЛА......................................................................П=90.514,00м2982/10  -----

ПОСТОЈЕЋА ПАРЦЕЛА......................................................................П=24.234,00м2935  -----

ДЕО ПОСТОЈЕЋЕ ПАРЦЕЛЕ  - река Сава........................................П=59.757,00м2

ПРЕДМЕТНЕ ПАРЦЕЛЕ ОБУХВАТА УП-а

ПОСТОЈЕЋA ПАРЦЕЛA......................................................................П=415.193,00м2

ПОСТОЈЕЋА ПАРЦЕЛА......................................................................П=97.208,00м2936  -----

989  -----

718/1  -----

ПОСТОЈЕЋА ПАРЦЕЛА......................................................................П=2.350,00м2718/2  -----

ПОСТОЈЕЋА ПАРЦЕЛА......................................................................П=3.849,00м2722/3  -----

ПОСТОЈЕЋА ПАРЦЕЛА......................................................................П=40.448,00м2722/1  -----

ПОСТОЈЕЋА ПАРЦЕЛА - зграда железничког саобраћаја..............П=13,00м2982/2  -----

ПОСТОЈЕЋА ПАРЦЕЛА......................................................................П=2.037,00м2982/8  -----

736/3  ----- ПОСТОЈЕЋА ПАРЦЕЛА......................................................................П=1.871,00м2

РЕГУЛАЦИОНИ ПОЈАС ПЛАНИРАНОГ МОСТА1

ПОСТОЈЕЋИ КОРИДОР ПУТНО-ЖЕЛЕЗНИЧКОГ МОСТА

ЗЕЛЕНА ПОВРШИНА - заштитни појас планираног  МОСТА (аутопута)

ПЛАНИРАНИ ПОВРШИНЕ ОБУХВАТА УП-а (детаљне разраде урбанистичког пројекта), П = 282.271,00м2 (28,22ha)

НАПОМЕНА: Катастарске парцеле бр. 982/10, 718/2, 722/1, 722/3, 982/2, 982/8, 736/3 и део парцела бр.764, 935,
936 и 718/1 ће се Eлаборатом геодетских  радова објединити у три нове парцеле.

РЕКА САВА (део реке у обухвата УП-а)

2

3

12 ПЛАНИРАНА ТАЧКА РЕГУЛАЦИЈЕ

приказом комуналне инфраструктуре

ПОСТОЈЕЋИ ПОДЗЕМНА ОПТИЧКА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНА ИНФРАСТРУКТУРА

ПОСТОЈЕЋЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ ВОДОВОДА

ПОСТОЈЕЋИ НН ПОДЗЕМНИ КАБЛ

ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКА ИНФРАСТРУКТУРА

УКУПНО.............................П  846.451,00м2 84,64ha)

98,58 ПЛАНИРАНА ВИСИНСКА КОТА

ПЛАНИРАНИ ЗАШТИТНИ ПОЈАС АУТОПУТА

ПЛАНИРАНИ ПОЈАС КОНТРОЛИСАНЕ ИЗГРАДЊЕ

1Е1

ПОСТОЈЕЋИ ПОДЗЕМНИ ВОД 20kV
1Е20

ПОСТОЈЕЋИ НАДЗЕМНИ ВОД 20kV

УП 164/25

ПЛАНИРАНИ ДИСТРИБУТИВНИ ГАСОВОД СРЕДЊЕГ ПРИТИСКА ДО 10bar

ЕЛЕКТРОНСКА КОМУНИКАЦИОНА ИНФРАСТРУКТУРА

ТЕРМОЕНЕРГЕТСКА ИНФРАСТРУКТУРА

ХИДРОТЕХНИЧКА ИНФРАСТРУКТУРА



Река Сава

насеље Сремска Рача

насеље Сремска Рача

Сремска Рача (царина)

Гранични прелаз (постојећи) 

ПОЧЕТАК ГЛАВНЕ КОНСТРУКЦИЈЕ

СРЕМСКА РАЧА

720/1

КРАЈ ГЛАВНЕ КОНСТРУКЦИЈЕ

БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА

РЕПУБЛИКА СРПСКА

Општина Бијељина

К.О. Доњи Бродац

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ГРАД СРЕМСКА МИТРОВИЦА

К.О. Сремска Рача

БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА
РЕПУБЛИКА СРПСКА
Општина БијељинаК.О. Доњи Бродац

Река Сава

Река Сава

граница подручја К.О. Сремска Рача
државна граница

982/9

546/1

547

725/2

725/1

723/2

723/1

765/3

765/2

723/3

548/1

548/2

549/3

549/5

549/2

938/1

937

542

932

933

934

720/4

545

ПОЧЕТАК ПРИЛАЗНЕ КОНСТРУКЦИЈЕ

изохипсе

изохипсе

718/1

722/3

718/2

722/1

982/10

982/8

764

935

936

989

736/3

982/2

2
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722/2

Државни пут IБ реда

СРЕМСКА МИТРОВИЦА НАРУЧИЛАЦ:

ОБРАЂИВАЧ:

ДИРЕКТОР:

САРАДНИЦИ:

ОДГОВОРНИ УРБАНИСТА:

ДАТУМ:

Е-БРОЈ:

Мирјана Вашут, дипл. прост. план.

Милица Хрустић, дипл. инж. арх.
Јавно предузеће за
урбанистичке послове
"Урбанизам"

Сремска Митровица

1:2500 5

НАЗИВ ПЛАНА:

НАЗИВ ЦРТЕЖА: РАЗМЕРА: БР. ЦРТЕЖА:

N
NNW

1000

NW

750

WNW
500

250

W 0

NE

NNE

ENE

E

WSW ESE

SW SE

SSW SSE

S

0 >1 >61 km/h>5 >12 >19 >28 >38 >50

Обрад Вученовић, дипл. инж. саоб.

ГРАД СРЕМСКА МИТРОВИЦА
април

2019. год.

ПОСТОЈЕЋИ МОСТ НА РЕЦИ САВИ

ПЛАНИРАНИ МОСТ НА РЕЦИ САВИ

ЛЕГЕНДА:

ПОСТОЈЕЋА ГРАНИЦА ПАРЦЕЛА У ОБУХВАТУ

ГРАНИЦА ПОДРУЧЈА К.О. СРЕМСКА РАЧА

ДРЖАВНА ГРАНИЦА НА РЕЦИ САВИ

ПОСТОЈЕЋA ПРУГA

725/1 БРОЈ СУСЕДНЕ ГРАЂЕВИНСКЕ ПАРЦЕЛА ВАН ГРАНИЦЕ ОБУХВАТА

Данијела Карашићевић, д.и.арх.
бр. лиценце: 200 0887 06

ГРАНИЦА ОБУХВАТА УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА

ГРАНИЦА ДЕТАЉНЕ РАЗРАДЕ УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА

ПЛАНИРАНА РЕГУЛАЦИОНА ЛИНИЈА

                             УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ СА
АРХИТЕКТОНСКО-УРБАНИСТИЧКОМ РАЗРАДОМ ЛОКАЦИЈЕ ЗА

ИЗГРАДЊУ  МОСТА НА РЕЦИ САВИ У СРЕМСКОЈ РАЧИ НА
КАТАСТАРСКИМ ПАРЦЕЛАМА БРОЈ: 764, 982/10, 935, 936, 718/1,

718/2, 722/1, 722/3, 982/2, 982/8, 736/3 И 989 К.О. СРЕМСКА РАЧА
ГРАД СРЕМСКА МИТРОВИЦА

планирана парцелација

ПОСТОЈЕЋА ПАРЦЕЛА......................................................................П=108.977,00м2764  -----

ПОСТОЈЕЋА ПАРЦЕЛА......................................................................П=90.514,00м2982/10  -----

ПОСТОЈЕЋА ПАРЦЕЛА......................................................................П=24.234,00м2935  -----

ПОСТОЈЕЋA ПАРЦЕЛA......................................................................П=415.193,00м2
ПОСТОЈЕЋА ПАРЦЕЛА......................................................................П=97.208,00м2936  -----

718/1  -----

ПОСТОЈЕЋА ПАРЦЕЛА......................................................................П=2.350,00м2718/2  -----

ПОСТОЈЕЋА ПАРЦЕЛА......................................................................П=3.849,00м2722/3  -----

ПОСТОЈЕЋА ПАРЦЕЛА......................................................................П=40.448,00м2722/1  -----

ПОСТОЈЕЋА ПАРЦЕЛА - зграда железничког саобраћаја..............П=13,00м2982/2  -----

ПОСТОЈЕЋА ПАРЦЕЛА......................................................................П=2.037,00м2982/8  -----

736/3  ----- ПОСТОЈЕЋА ПАРЦЕЛА......................................................................П=1.871,00м2

НАПОМЕНА: Катастарске парцеле бр. 982/10, 718/2, 722/1, 722/3, 982/2, 982/8, 736/3 и део парцела бр.764, 935,
936 и 718/1 ће се Eлаборатом геодетских  радова објединити у три нове парцеле.

РЕКА САВА (део реке у обухвата УП-а)

ПРЕДЛОГ ПАРЦЕЛАЦИЈЕ

НОВОФОРМИРАНА ПАРЦЕЛА1

ГРАНИЦА ПАРЦЕЛЕ КОЈА ЋЕ СЕ УКЛОНИТИ ПРОЈЕКТОМ ПАРЦЕЛАЦИЈЕ

НОВА ГРАНИЦА ПАРЦЕЛЕ (на планираној регулацији)

ПОСТОЈЕЋЕ ПАРЦЕЛЕ КОЈЕ СЕ БРИШУ:

УП 164/25
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4.00
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10.87

01

Пројектант:

02

03

Главни пројектант:

1

Драгослав Драги еви , дипл.ин .гра .

Реви иони лок:
Број Датум Опис

Тел: 011 1 -1 4  акс: 011 1 - 24
Нема ина  11000 Београд  Ср ија

САОБРА АЈНИ ИНСТИТУТ ЦИП, д.о.о.

web site: www.sicip.co.rs

Органи ациона јединица:САОБРА АЈНИЦЕ
Одговорни пројектант за трасу Аутопута :

лиценца број: 315 1151 03

Руководилац организационе јединице:

мр Новица Стеванови  дипл.ин .гра .

Инвеститор пројекта:
ЈП ПУТЕВИ СРБИЈЕ
Булевар Кра а Александра 2 2, Београд

Наручилац пројекта:

Део пројекта:
ГРАЂЕВИНСКИ ПРОЈЕКАТ

Цртеж:

Ситуациони план 1:1000

Размера:

2019.

Цртеж бр.датум:Врста тех.док.:

IDR

Објекат:
АУТОПУТ : КУЗМИН-СРЕМСКА РАЧА 

Драгослав Драги еви , дипл.ин .гра .

SAOBRA A NI IN TIT T
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Тел: 011 1 -1 4  акс: 011 1 - 24    : . . .
Нема ина р.  11000 Београд  Ср ија
САОБРА АЈНИ ИНСТИТУТ ЦИП д.о.о.

ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА: ЗАВОД ЗА КОНСТРУКЦИЈЕ

03

02

Број

01 00.00.2012

Датум Опис

Текст измене

Реви иони лок

Одговорни пројектант за челичне конструкције:

Руководилац организационе јединице:
и ана Мишкови , дипл.гра .ин .

Главни пројектант:
Драгослав Драги еви , дипл.гра .ин .

Наручилац пројекта:

Врста техн.док. Датум: Цртеж број:

22019.ИДР

Размера:
1:200

Објекат:

(ГРАНИЦА СА РЕПУБЛИКОМ СРПСКОМ)
АУТОПУТ КУЗМИН - СРЕМСКА РАЧА

Цртеж:

ОСНОВА, ПОДУЖНИ И ПОПРЕЧНИ ПРЕСЕЦИ
ДИСПОЗИЦИЈА МОСТА ПРЕКО РЕКЕ САВЕ

Део пројекта:

Бр. лиценце ИКС: 310 9110 04
Би ана Чоли , дипл.ин .гра .

Сарадници:
Предраг Луки , гра .те .

Одговорни пројектант за бетонске конструкције:
Бр. лиценце ИКС: 310 С386 05

у омир Влаисав еви , дипл.гра .ин .

1:2000
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01

Пројектант:

02

03

Главни пројектант:

3

Драгослав Драги еви , дипл.ин .гра .

Реви иони лок:
Број Датум Опис

Тел: 011 1 -1 4  акс: 011 1 - 24
Нема ина  11000 Београд  Ср ија

САОБРА АЈНИ ИНСТИТУТ ЦИП, д.о.о.

web site: www.sicip.co.rs

Органи ациона јединица:САОБРА АЈНИЦЕ
Одговорни пројектант за трасу Аутопута :

лиценца број: 315 1151 03

Руководилац организационе јединице:

мр Новица Стеванови  дипл.ин .гра .

Инвеститор пројекта:
ЈП ПУТЕВИ СРБИЈЕ
Булевар Кра а Александра 2 2, Београд

Наручилац пројекта:

Део пројекта:
ГРАЂЕВИНСКИ ПРОЈЕКАТ

Цртеж:
 поду ни про ил

1:1000
1:100/1000

Размера:

2019.

Цртеж бр.датум:Врста тех.док.:

IDR

Објекат:
АУТОПУТ : КУЗМИН-СРЕМСКА РАЧА 

Драгослав Драги еви , дипл.ин .гра .
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V    ПРЕДХОДНИ УСЛОВИ И САГЛАСНОСТИ 
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Hpeicropa 

fflynaja 

3ABOA 3A 3AIIITHTY 

CHOMEHHKA KYJITYPE 

Epoj: 84-07/19 

Anym: 26.02.2019. ro,m4He 

CPEMCKA METPOBHIIA 

C ; "41bAT&A.Mill 	WTYT 
af‘, 1  Q A 

imikW".".."]Th 

eipipme.cy 

Q3 

CAOBPATIAJHH HHCTHTYT 

BEOFPAA 

Hemandma 6poj 6/IV 

IIpeAmeT: Aocrasa ycnosa 

Y Hpan[ory Aoiallca a y He3H Bamer 3axTera 6poj 4-26/19 oA 

14.02.2019. ropIrme AocTaarbamo BaM YcnoHe qyHalba, oApwaHalba H 

KopHuiherba H Mepe 3 aurrine 3a 143pmy lillaHa ,r_kerrarbHe pery.11aurije 3a 

H3rpa,ruby ayTonyra Ky3mHH-Cpemcica Paqa Ha no,r(pyqjy FpaRa CpemcKa 

MHTp0BHHa H OnniTHHe LLIHR 6poj 84-07/19-3 o,Ek 26.02.2019. roAHHe. 

C HomToBamem, 

AOCTaBFITH: 

-1-10AHOCHOHy; 

-JII "llyrerm Cp6Hje" 143 BeorpaAa, EyneHap 

Kpama AnexcaHApa 6poj 282; 

-apxHHH. 



3ABOA 3A 3ALLITHTY 

CHOMEHHKA KYJITYPE 

Bpoj: 84-07/19-3 

AaTym: 26.02.2019. ronnile 

CPEMCKA MHTPOBHHA 

3aBon 3a 3annIrry cnomennxa KynType CpemcKa MllTpoBnua, Ha 

OCHOBy 1.1.aana 107. CTaB 1. 3aKOHa 0 KynTypnllm no6pnma ("Cny)K6enn 

rnacnnx PC" 6poj 71/94, 24/2001 H 99/2011), no 3axTeBy 6poj 4-26/19 on 

14.02.2019. ronlme Cao6pahajnor HHCTI4TyTa "UHII" 	H3 Beorpana, 

Hemaffilma 6poj 6/IV, y nme Hapytmoua rinana JII "HyTeBn Cp6nje" H3 

BeorpaAa, ByneBap Kpama Anexcaxnpa 6poj 282, 3a n3naBalbe ycnoBa 3a 

143paAy finana „r(eTanilie perynaunje 3a H3rpaxby ayTonyTa Ky3MHH-CpemcKa 

Paqa xa nonpyqjy Fpana CpemcKa Mifrposnua H OninTnne LLInn, ymphyje 

cnenehe: 

YCJIOBE IlYBAILoA, OAP5KABAlbA H KOPHILIRElbA H MEPE 

3AIIITHTE 3A H3PA,ELY IIJIAHA ALETAJbHE PEFYJIALIHJE 3a 

H3TPAA1bY AYTOHYTA KY3MHH-CPEMCKA PAIIA HA 

110APYLIJY FPAAA CPEMCKA MHTPOBHIIA H OIIIIITHHE 11114,Ell 

Ho,npygje o6yxBahexo IThanom cnTynpaxo je y y nepn(Depnom neny 

nacen,a Ky3MHH, Bliniffinheso H CpemcKa Paqa. 3emnAlinTe y oKBnpy 

11.11aHCKOF nonpytija Linne niymcico 3emnAnnTe, noibonpnBpenno 3CMJbHIIITe H 

neKaTeropllcam4 aTapcm4 nyTeBn. HyT ce ca ceBepne cTane npnichygyje Ha 

ayTonyT E-70, a ca jymale xa MOCT npeico peice CaBe y CpemcKoj Pain4. 

,Ryzoma. ayTonyTa H3HOCH OKO 17 KnnomeTapa. 

Ha OCHOBy ymilna y rpacD1411K11 npmnor K0i14 je ,LkOCaTaB.JbeH y3 

npeAmenin 3axTeB, momcemo KOHCTaTOBaTH na ce Ha Tpacn nyTa, Hame Tpn 

apxeononnca noKanHTeTa Koja yx(nBajy cTaTyc npeTxo,nne 3anunTe H TO: 

1. .110KaJIHTeT "POHBOHOB BPTHOF" y Ky3mnny, nanam ce OKO 3 KM 

jyro3ananHo 	LiexTpa cena (npaBocnama upicBa) y Ba3nynioj JIHHHill, Ha 

napuenama 6poj 3892, 3893/1, 3893/2, 3894/1  H 3894/2 y K.O. Ky3MHH 

2. JIoKannTeT "OFPAAE" y BHHH-hHheBy, Hafla3H ce OKO 5,5 KM 

jyrollcToimo OR ilexTpa cena y Ba3nymiloj JIHHHiH, xa napuenama 6poj 1751, 

1750, 1749, 1748, 1747, 1746, 1745 H 1744-jymun4 ,I1W.TIOBH, 1752, 1743/1 H 

1743/1-ceBepnll ,E(e.110BH y K.0.13pllmbllheBo H 

3. HoicanllTeT "HAKJIA" Orpane y IinunbilheBy, nana3ll ce 5.250 M 

jyroncTotmo o,n uenTpa cena, y Ba3nynmoj nniljn, Ha napuenama 6poj 1760, 

1759, 1758, 1757, 1756 H 1755 y K.O. BnimbnheBo. 

3a nonpygje o6yxBaherio IInanom Baxce cne,nehn yCJI0B14 H mepe 

3aurrllTe: 

-o6aBe3Ha cy 3anrrnma apxeonomxa FicKonaBall,a H ncTpawmalba Ha 

no,npyqjy o6yxBaheinim IInanom Ha noTecHma KOjn cy onpenemenn KaO 

apxeonouncli noicannTeTH: "POHBOHOB BPTHOF" y Ky3mmly, Kao H 



AOCTaBl4T14: 

II0,aHOCHOLIy; 

moxymeHTaullj14; 

apxllBll. 

B. A. ):_npeicropa 

ina Illymaja 

"OFPAAE" H "HAKJIA" y BllunbllheBy, xojll picllBajy craTyc eBHAeHTllpaHor 

mo6pa nom npemomHom 3aIIITHTOM; 

-noce6Hllm nporpamom H mepama TexHllince 3aurrrrre 3aBo,a 3a 3am-1141y 

cnomeHifica Kyrrrype y Cpemcxoj MI3IVOBHUI4 yrsphyje 	o6aRrhaffla 

paAosa Ha apXe0J10111KIIM JI0KaJIHTCTFIMa KOjI3 he AOCTaBHTI4 HHBecTllTopy; 

-BpeMe, nomeTax H O6HM paRoBa H TponwoBll 3a 3aurrllTHa 

apxeomounca lleTpamcllBaffla ymphyjy ce yroBopoM; 

-Ha npeocTamom memy AeoHllHe ornirrmicicor nyTa om Ky3mllHa ,mo 

Cpemcice Pame o6aBe3aH je cTamill apxeomouncll Ham3op crprmaxa 3aBoRa 3a 

3aluTirry cnomeHllica xymType Cpemexa MllTpoBllua; 

-axo ce y Toxy ll3Boheffla rpahem4Hcxllx H mpyrlix parkoBa Hallhe Ha 

apxeomounca HamlnuTa 141IH apxeomonnce npeAmeTe ll3Boham pamoBa je myxcaH 

Aa ommax, 6e3 oAmaratba npeicrme pamoBe H o TOMe o6aBecTll 3aBoA 3a 

3aruTHTy cnomemuca xymType y Cpemcicoj MFITpOBVIIIH, icao H 	ripeAy3me 

mepe ,r_ka ce Hama3 He y1114111TH H He OIIITeT14 Fl Aa ce camyBa Ha mecTy H y 

nommajy y xome je OTKpHBeH, a cse y cxmamy ca mmaHom 109. cTaB 1. 3alcoHa 

O icymlypHllm mo6pllma; 
-HHBeCTFITOp je y o6aBe3H Aa o6ycTaBll pamoBe yKOJIHKO Hallhe Ha 

apxeonounca Hama3Hurra HJIH apxeomonixe npemmeTe 	ll3y3eTHor 3Hamaja, 

pa,r_u4 lleTpaxcriBaffla moicaullje; 

-HHBecTrrrop je myxcaH Aa o6e36emll cpemcTBa 3a ripaheffle, 

llcTpamcllBaffle, 3amTmly Hmysaffle ripoHaheiffix ocTaTaxa icojll ymcllBajy 

ripeTxo,r4Hy 3aiunny; 

-o6aBe3Ha je uplljaBa nomenca 3em.ThaHllx pamoBa 90 ,Taria ripe 1b14X0BOT 

ll3Boheffla 3aBomy 3a 3amTHTy cnomeHrwa xyaType y Cpemcicoj 

HaupT flnaHa meTam,He perymaullje ripe ycBajama AOCTaBl4T14 3aBoAy 3a 

3amTllTy cnomeHnica icymType Cpemexa MllTpoBllua Ha mlluuberbe. 
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Seorpag

llpeguer : Ycnoeh 3a r3paAy nraHa AeraIbHe perynaqnje

Y aesil Bauer saxreea 6poj 4-28119 oA14.02.2019, rogrHe 3a il3pagy nnaHcKe r rexHilqKe goxyueHraqrje sa

il3rpagFby ayronyra Kysrrltr,tn-CpeN4cra Pa,ta, J[1 ,,Cpeu-rac" Kao oneparop gr,tcrprt6yrr,tBHor cilcreMa Bac

o6aaeuraaa ga y o6yxeary nnaHa l-l[P na nogpyvjy t-paga Cpenacra Mrarpoarqa r OnurrHe [JJr4 He nocrojr

rsrpaflena nonilerilreHcxa gracrpr,t6]rrilBHa racHa Mpexa MOI-l< 4 bap xao Hra gr,tcrpr6yrllBHLl racoBoA cpeAFber

npilTr4cKa 4 bap <MOl-l< 10 bap.

llnaHrpannu paeaojenr racne rrQpacrpyKrype 3a Hacerba y 3anaAHoM Aeny rep]4Topuje [paga, Ky3uttH,

MaprrHqr, Socyr r Cpevcxa Pava, J[1 ,,Cpeu-rac" je 2018, ro4rHe ilcxoAoBao y OnurrHr [I]rA r l-paRy

Cpenrcra MrrpoaNqa rpaleemucre Ao3Bone sa gncrplt6yl4BHr/ racoBoA cpegber nprrilcKa Ro 106ap oA

nnaHfipaHe maBHe MepHo perynaquoHe craHilqe "Kyryjeeqr" Ao nlraHilpaHe MepHo perynaL{iloHe craHilqe

"Ky3M[,IH", y nojacy ApxaBHor nyra ll A-'120 Kyxyjeeqr-Ky3Mr4H. flarue aKThBHocrkr Ha fi3rpa4tu[ npe4MerHor

racoBoga cy 3aycraBrbeHe jep l-pag Cpervrcra Mrrrpoarrqa je y geqerrr6py 2018. ro4rHe yceojro flporpau

racrQraraqrje Hacerua l-paga Cperr,rcra Mrrpoarqa il 3anoqeo nperoBope ca J[1 ,,Cp6rjarac" oro peanrsaquje

[lporpanra uro no4pa3yMeBa r,r npojeraoeabe ]4 il3rpagby racoBoga 3a Hacelba y 3anaAHoM 4eny repnroprje

l-pa4a.

Taxole je J[1 ,,Cpeu-rac" ToKoM 2018, rognHe 3anoqeo r3pagy rgejHor peueba aa npojemoBalbe il il3rpaAby

nonrerilfleHcKr4x Ar4crpr46yrreHnx TacHilx Mpexa r pa3BoAHr4x racoBoAa MOn< 4 bap 3a Hacelba Kyeurn,

Maprrnqn, Socyr r,r Cpeurcxy Pavy. llnaHrpaHo je Aa ce pa3BoAHil racoBogr rsuefly Hacelba npojexryjy y nojacy

ApxaBHklx nyreBa lA-120 KysrurH-Cp, Mr,rrpoalrqa r I 5-19 Kysrurn-rpaHilLla ca ErXCpeucra Pa,{a, flarur
HacraBaK [3paAe rtgejHor peueba u npojerra pucrp ,6ytvBHilx racHilx Mpexa Kao il tur4xoBa il3rpagba, npena3il

y HaAnexHocr [paga Cperucra Mrarpoararla Kao Hociloqa aKTilBHoc14 Ha racrSnraqrjr reprroprje l-pa4a,

[lpojerroaanu p:vrctpulyrtAlltl racoBoA cpeAtuer npilTr/cKa go 106ap, Kyxyjeaqn-Ky3Mr/H ce He Hana3il y

oKB!4py rpaHilLle o6yxaara nrraHa AerarbHe perynaqrje ayronyra. lhaHrpann pa3BoAHt4 racoBoA MOns 4

rsrrltefiy Hacerba Socyr-CpervcKa Par.la npeMa xoHqenrlrje r,rgejHor peuJeFbe, Hafla3il y oKBr4py rpaHflqe o6yxeara

nnaHa AerarbHe perynaqrje, KoA Hacerba Cpervrcxa Pava.

J,ls ceera npeAxoAHo HaBeEeHor, Jfl ,,Cpeu-rac" He 3axreBa HIKaKBe ycnoBe 3a [3paAy nraHa AerarbHe
perynaquje 3a r3rpaAby ayronyra Kyauun-GpeMcxa Pa.{a.

[lprnor: Tpace racoBoga Ha carenilTcxr4M cH14Mr.ltlMa

Iby6oun Mau rHx

,C'

J.[1. ,,Cpeu-l-ac"

Ailnn.npaBHfiK



GMRS KUKUJEVCI

MRS KUZMIN

Planirani distributivni gasovod srednjeg pritiska do 10bar od glavne merno regulacione
stanice "Kukujevci" do merno regulacione stanice "Kuzmin"
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Planirani razvodni  gasovod  pritiska do 4bar od polietilenske distributivne mreže "Bosut" do
polietilenske distributivne mreže Sremska Rača





















































  
  

 
  
  
  
 
 

  Ul. StarТ Šor 114 
 

 

Delatnost: 
 

-SAKUPLJANJE PREČIŠĆAVANJE I DISTRIBUCIJA VODE 

- ODVOĐENJE OTPADNIH VODA 

- IZGRADNJA VODOVODA I KANALIZACIJE 
 
 

PIB : 100791615 
Matični broУ: 08234779 

 

 

Telefoni: 
 

Centrala 
 
IгvorištО 
Fek.stanica 
MašinsФa baгa 
Telefax 

 

 
 

611 – 976 
612 – 763 
626 – 533 
640 – 726 
626 – 200 
624 – 442 

Upisano u registar privrОНniС subУОФata ФoН RОpubličФО aРОnМiУО гa privrОНnО rОРistrО poН broУОm BD 14643/2005.   

tОkućТ računТ: 160-9897-67 BANKA INTESA A.D. Beograd Filijala Sremska Mitrovica 
330-51000043-97 CREDIT AGRICOLE BANKA A.D.Novi Sad Filijala Sremska Mitrovica 
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Republika Srbija 

SAOBRAĆAJNI INSTITUT  
CIP doo  

  Naš datum: 
  19.2.2019. 

Naša referenca: 
211/50/19 

   

Nemanjina 6/IV 

11000 Beograd 

Telefon: + 381 11 361 82 87 

             + 381 11 361 81 34 

Fax:      + 381 11 361 67 57 

Vaš datum: 
 

  14.02.2019. 

Vaša referenca: 
 

4-10/19 

   

   

 Naši kontakt telefoni:  

 +381 11 3013103  

 

Predmet: Zahtev za dostavljanje uslova za izradu PDR za izgradnju 

autoputa Kuzmin – Sremska Rača na području Grada Sremska 
Mitrovica i Opštine Šid 

 

 

Poštovana/Poštovani, 
 

U vezi sa Vašim zahtevom za dostavljanjem podataka o razvojnim planovima 

mreže TELENOR-a na području PDR za izgradnju autoputa Kuzmin – Sremska 

Rača, a u skladu sa Zakonom o planiranju i izgradnji («Sl glasnik RS», br. 72/09, 

81/09 – ispravka, 64/10 – US i 24/11), dostavljamo Vam podatke o preferentnim 

lokacijama i položaju preferentnih zona mreže TELENOR-a na predmetnom području. 

Na predmetnom području nema baznih stanica TELENOR-a. U pomenutim 

preferentnim zonama i na preferentnim lokacijama je planirana izgradnja 

telekomunikacionih objekata sa pripadajućom infrastrukturom za GSM, UMTS I LTE 

javnu mobilnu telefoniju, kao i za ostale telekomunikacione sisteme koji tehnološki 
nasleđuju ove sisteme. Pod telekomunikacionim objektom sa pripadajućom 
infrastrukturom se u ovom slučaju podrazumevaju telekomunikacioni objekti baznih 
radio-stanica i radio–relejnih stanica sa pripadajućim antenskim sistemima i 
infrastrukturom koja obuhvata zemljište, građevinu ili zgradu, antenske nosače i 
stubove, pristupni put, instalaciju i postrojenja za električnu energiju, kablovsku 
kanalizaciju i drugo neophodno za izgradnju telekomunikacionog objekta javne 

mobilne telekomunikacione mreže. Niskonaponska energetska mreža čija je dogradnja 
neophodna za napajanje planiranih objekata, kao i mreža pristupnih puteva nisu 
predmet ovog materijala. 

 

U okviru priloga ovog dopisa dostavljamo Vam i spisak postojećih radio-relejnih 

veza čiji se koridori u potpunosti ili delimično prostiru preko  predmetnog područja. S 
obzirom da u novom razvojnom planu mreže nisu precizno definisane mikrolokacije 
telekomunikacionih objekata prvenstveno iz pravnih razloga, podatke o pripadajućim 
deonicama radio-relejnih veza čija će namena biti povezivanje ovih telekomunikacionih 

objekata u postojeći sistem prenosa TELENOR-a ćemo Vam dostaviti u daljim fazama 
naše saradnje. Takođe, napominjemo da je u cilju neometanog rada radio – relejne 

veze potrebno da duž trase bude obezbeđen slobodan koridor, odnosno, neophodno je 

da prostorna zona cilindričnog oblika poluprečnika II Frenelove zone, na trasi bude 
slobodna od prepreka.  

 
Na predmetnom prostoru ne postoje optički kablovi u vlasništvu Telenor-a. Kada su 

u pitanju buduće optičke deonice, pošto u novom razvojnom planu mreže nisu precizno 
definisane mikrolokacije telekomunikacionih objekata pre svega iz pravnih razloga, podatke 

o budućim optičkim trasama čija je namena povezivanje postojećih i/ili budućih lokacija 
telekomunikacionih objekata će biti dostavljeni u daljim fazama naše saradnje. 

Telenor d.o.o. 
Omladinskih brigada 90 
 

Telefon: +381 63 9863 
Fax:+381 11 440 3300 

11070 Novi Beograd 
www.telenor.rs 

 



 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

U Prilogu 1 je data tabela sa podacima o preferentnim zonama izgradnje novih 

telekomunikacionih objekata TELENOR-a u granicama PDR za izgradnju autoputa 

Kuzmin – Sremska Rača. 

 

U Prilogu 2 dat je spisak postojećih radio-relejnih veza čiji se koridori u 
potpunosti ili delimično prostiru preko područja PDR za izgradnju autoputa Kuzmin – 

Sremska Rača. 

 

 

Prilozi: 

 

Prilog 1: Podaci o preferentnim zonama izgradnje novih telekomunikacionih 

objekata TELENOR-a u granicama PDR za izgradnju autoputa Kuzmin – Sremska Rača. 

 

Prilog 2: Podaci o postojećim radio-relejnim vezama čiji se koridori u potpunosti 
ili delimično prostiru preko područja PDR za izgradnju autoputa Kuzmin – Sremska 

Rača. 

 

 

 

Sa poštovanjem, 
Telenor d.o.o. 

 

 

 

Pjer Vučković, dipl.ing. 
Technology Strategy and 

Planning Director 

 



 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 
 

 

Prilog 1: Podaci o preferentnim zonama izgradnje novih telekomunikacionih objekata 

TELENOR-a u granicama PDR za izgradnju autoputa Kuzmin – Sremska Rača 

 

 

R. Br Planirane lokacije 

Istočna 
geografska 

dužina 

Severna 

geografska 

širina 

Prečnik 
preferentne 

zone (m) 

Visina 

stubova 

(nosača) u 
odnosu na 

nivo tla 

[m] 

1 Kuzmin 2 7372304 4984449 300 25-35 

2 Bosut 2 7370335 4980320 300 25-35 

  

 

U pomenutim preferentnim zonama i na preferentnim lokacijama je planirana 

izgradnja objekata telekomunikacione infrastrukture za sisteme GSM i UMTS javne 

mobilne telefonije, kao i za ostale telekomunikacione sisteme koji tehnološki nasleđuju 
GSM i UMTS sistem. Pod telekomunikacionom infrastrukturom se u ovom slučaju 
podrazumevaju telekomunikacioni objekti baznih radio-stanica i radio–relejnih stanica, 

sa pripadajućim antenskim sistemima, stubovima ili nosačima na zgradama za 
montažu antena, kontejneri ili prostorije za smeštaj opreme, kao i uređaji za 
napajanje opreme sa priključenjem na energetsku mrežu. 
 

  



 
 

 
 

 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

Prilog 2: Podaci o postojećim radio-relejnim vezama čiji se koridori u potpunosti ili delimično prostiru preko područja PDR za izgradnju 

autoputa Kuzmin – Sremska Rača 

Red. br. 

RR veze 
Lokacija Koordinate 

RR veza  

prema lokaciji 
Koordinate 

Status 

RR veze 

Dužina 

deonice 

[km] 

Azimut  

glavnog 

snopa 

[°] 

Frekvencija 

[GHz] 

1 Višnjićevo 
4981540 

7365453 
Bosut 

4977886 

7371654 
postojeća 7,2 119,3 23 
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Peny6nr.rra Cp6uja
MI4HI4CTAPCTBO f PAhEBHHAPCTBA,

CAOEPAhAJA I4 I4HOPACTPYKTYPE
Epoj: 350-01- I I 37 / 19-1 |

fiaryrvr: 25.02.2019. ro,(HHe

Eeorpa4, Herraamusa 22 - 26

Ha ocuony qJraHa 6. n37. cras 8.9. n l0.3axona o Mr.rHucrapcrBuMa (,,Cn. rracHr,rx PC",6poj
4412014), r{JIaHa 53,ay Be3H ca qJraHoM 133. cms 2. raqxa 14.3arcona o nJraHHpaFLy H H3rpaArbn

(,,Cr. raacHr,rK PC", 6poj 72/09, 8l/09 - HcnpaBKa, 64/10 - oAnyKa yC,24/ll, 121112 - oAnyKa
yC, 42113 - oAnyKa yC, 50/13 - oAnyxa yC, 98113 - oArryKa yC, l32ll4, l45ll4 r,r 83/18) u
flpanuruuxa o caApxr,rHr,r raHdloprraaqraje o .noraqujr.r v o caApxHHH loxaqujcrce Ao3Bone
(,,Cr.rnacHux PC'l, 6poj 3/10), r{ y crnaAy ca 3axosou o flpocropHoM rJraHy Peny6aurce Cp6uje
(,,Cnyx6eHu rJracHHK PC", 6poj 88/10), PernoHarHuu npocropHr,rM rrJraHoM AyrououHe
IloxpajnHe BojnognHe (,,Cryx<6eur.r rrucr AII Bojeoauue", 6poj 22lll), flpomopuuM rrrraHoM

no4pyuja uu$pacrpylmypHor KopuAopa E-70 rpaHHua Xpaatcrce - Eeorpag ([o6aHoequ)
(,,Cnyx6enu rrracHlrK Peny6rnxe Cp6uje",6poj 69103 vt L47ll4),IlpocropHuM nnaHoM nogpyuja

noce6ue HaMeHe HaBoAlbaBa[se Cperraa (,,Cnyx6eHu Jrrdcr All Bojnoguue", 6poj 57117),

IlpocropHnn nJraHoM repnropraje rpaAa Cperracxa Mu'rposuqa (,,Cryx6euu rJracHur rpaAa

Cperracxa Mrar:ponuqa", 6poj 9109), flpoctopHnu nJraHoM onrrrrr,rHe lllug (,,Cryx6enu .nucr:

onrrrrr,rHa Cpeua", 6poj llll), MunzcrapcrBo rpafenraHapcrea, cao6pahaja ra an(fpacrpyKrype,
rasgaje:

I,IHOOPMAIII{Jy O nO KAIII,IJI,I
sa KII 764198211019351936y KO Cpervrcxa Pa.ra, rpag Cperucrca Murponnqa

flpe4uerna raHt[op^aauuja o norcaqujra ce us4aje aa norpe6e peanrasaqraje npojexra og suauaja sa

Peny6nnrcy Cp6ujy, ra3rpaAlLe AeJra KopnAopa ayroryra Eeorpa.q - Capajero.

IOCTOJEhE CTA6E:

Karactapcxe raprlerre 764, 982110, 935, 936 y KO Cpenacra Pava, rpa4 Cpenacxa

Mu'rponnqa, cy y jaeuoj csojuHu Peny6rure Cp6uje (epcra npaBa: ceojuna; o6lurc cnojuue:

ApxaBHa Peny6nure Cp6raje; o6rav npaea: ueno rpaBo; y4eo: t/l), r,tMaorlH npaBa Ha naprreJraMa cy
J.B.n. .BoAe Bojno.qrane", J.il. ,,Borjbgnna uryMe",,,Xele3uuqe Cp6raje" a.4. (rpcm npaBa: npaBo

r<opuurherca).

Ha npe4l,rerHlrM KaracrapcKrdM flapqeJraMa nJraHupa ce peaJrn3aqraja npojercra oA suavaja sa

Peny6rnxy Cp6ujy, rrcrpa4rie Aena Kopr4Aopa ayronyra Eeorpag - Capajeao.

,{eounqa ayronyra Kysuuu - Cperracr<a Paua (rpanrr\a ca Socuou u Xepueronnuou)
nonesyje 'repraropr,rjy Peny6rnxa Cp6uje ra Peny6anre EocHe r,r XepqeroBuHe, oAHocHo Ha

repnrcpr,rju Peny6nrare Cp6raje, o6yxnam AeJroBe repuropr,rje rpa.qa Cperr,rcrca Murponuqa u
onr.urnHe [ftaa.



V nor-rregy reoJrorrKe rpale repeHa 3acrynJbeHra cy HacyrI,r rvratepujarur, Kao H pa3rHtIHTH

reHercKn r?rnoBu KBaprapHr,rx Haclata yrnaBHoM perrHor flopeKna. Hacyruna uarepujarur,aa

u:rpafenu cy rpyn rpyre lllua - Euje"rruua, noje4uHu nocrojehn nyreBu, Kao u rpaHr4r{HH rperr y
Cperracxoj Pa.rH. Ocnu Hacyrux rraarepujana, 3acrynJLeHll cy u ceAr,rMeHTr,r KBaprapHe crapocra
xojra cy npeAcraBJbeHr4 TepacHraM v anynujanHuna ceAHMeHTHMa. Tepacuu ceAHMeHTH

npeAcTaBJbeHr,r cy rrrJbyHKoBr,rMa, necKoBllMa, IIpaUIHHacTHM necKoBHMa H IIparrJr4HacTHM ruIHHaMa,

AoK cy aayrnjannu ceAuMeHarn,Hacrailv HaHocHMa pera Cane, Bocyra u Apraue. Y soHra KopuAopa

6y4yher ayroryra, uucy yrnpfenu pa:nujeHr,r caBpeMeHH reoAHHaMI{qKL npoqecu u nojaee.

Ha noapyujy rpaAa Cperr,rcxa Mrarponraqa, Kopr.rAop nnaHr,rpaHor ayroryra ce o4naja o4

nnaHr,rpane ne'ube (oa AII I A pe4a ,{3 - xoja npeAcraBrba yrcpruraj ABa ayronyrcra npanqa), a

3aBpuraBa MocroM npeKo peKe Case. Kopra4op je nnaHr.rpaH il uza6pan Ha ocHoBy

BlrrxeKpr4Tepr.rjyncrce aHaJrH3e, H To npocropHo nJIaHcKor v yp6aHucruurcor BpeAHoBarba

noreHqujana u orpaHr,ruema pasaoja, y KoHTeKcry onrr,rMaJrnor nonoxaja KoprrAopa.

flpeguerHn flpaBarr nnaHnpaHor ayronyrcror KopnAopa o6yxnara r,rspa3r.rro paBHHr{apcKI,r

repeH y pacnoHy Kora oA 75 ao 99 mnm. 04 uoptfo.rrorrrrcr,rx o6nura jacHo ce us4najajy HacHn

npyre [Ir,ra - Erajeruna n ol6parvr6eHu Hacun oA BncoKHx BoAa pera Cane r.r Eocy'ra. Cre
noBprrrr,rHcKe BoAe r-paBr.mupajy Ka peKaMa Caeu n Eocyry. Ilope4 oBa ABe BeJrr4Ka pexe, nocrojn u
eehu 6poj MenuopauuoHux r,r ApeHaxHHx KaHaJIa.

Hajnehurra AenoM KopHAop nJraHr.rpaHor ayronyra npona3r4 npeKo o6pa,4unor

[oJbonpr{BpeAHor- 3eM.,bHrrrra npeceqajyhH Mpexy KaHaJra, noraJrHe HeKareropucaHe nyreBe Kao H

AerHMHqHo rrryMcKo 3eMJbrnure y arapy K.O. Cpeucra Pa.ra. I-pafeeraucxa no4pyuja (uacera u

Apyru aHTponoreHu repeHH y Synxuujra HaceJba, paAHHx 3oHa u raH{pacrpyxtype) Ha

[ocMarpaHoM npocTopy cy BaH KoprrAopa nnaHupaHof ayTonyTa.

Mpexy ryrcBa y nnaHcKou o6yxnary qI4He AII I A pe.qa A3, rorarHr,r nyr Eocyr -
Bururruheno, o y 1wtsuuu o6yxeam ce HrrJrrxrlr Ail I E peta 19 sesa ca ApxaBHHM nyreM 6p.I2 -
Heumuu - Ep4enrax - Kysunu - ApxaBHa rpaHr4l(a ca Eocnou r Xepueroaunorrr (rpaHur{Hu npena3

Cpeucrca Pava) Kao r4 ApxaBHH rryr IIA pega 6poj 120 (apxasna rpaHHr{a ca Xpaarcrcona (rpauuuuu

rpena3 tilua) - Illna - Kysnruu - Cpeucxa Murponuqa - Pyrraa - flehranqra - O6peHonaq. Tarole ce

y o6yxnary KopuAopa HaJra3r,r Burrre HeKareropucaHux ryreBa. Y uenocpe4Hoj 6ru,rsraHr{ rtnaHupaHe

rpace ce Harrasrl u npyra lllua - Euje"rsuHa, roja Huje y OyHrrIHjI,r.

IJIAHI4PAHA HAMEHA:

Ilpocropuu nnaH Peny6.nurce Cp6uje (,,C.nyx6eHH rrracnlrr PC"r 6poj 88/10)

Ilpocr:opuuM rrnaHoM Peny6ruxe Cp6uje ogpefeHo je aa ce sa ycnemHy uurerpaqujy
reputopuje Peny6nure Cp6uje H rbeHe noBe3aHocrn, KaKo reorparfcxN TaKo r,r ApyrrrrBeHo-

eKoHoMcKH norpe6uo o6es6eAuru pasnujeuy Mpexy 'rpaHcnoprHux cr,rcreMa. Melygpxanna
uurerpaquja rpocropa, nornyHoM vt ycrualeHou pearusaqrajou cao6pahajnrax cucreMa,

noApa3yMeBa 3uarHo 6omy ycnyry roKoBr.rMa syAra v po6a, xoju ce rpeHyrHo o4nujajy
TpaHcnoprHoM MpexoM. flocrojehn Kanar{HTeru cBr,rx BriAoBa uuSpac'rpyKrype y urrapeM

oxpyxeny cao6pahajuux Kopr4Aopa, npeAcraurajy suauajau noreHqujan pasnoja HHrepMoAaJrHor

TpaHcnopra H peruoHanHor pa:noja Peny6rure Cpiuje Ha ApxaBHoira ra rr,relyHapoAHoM HHBoy.

Crora ueonxo.qHo je npr{ApxaBarr4 ce o4peleunx rpr,rHrlrrna pa:noja rpaHcnoprHux

CHCTEMA:

- eKoHoMcKe r,rcnJraTr4BocTH, ApyrlTBeHe onpaBAaHocTH r,r eKoflouKe npaxBaTJbr,IBocTIr;



ypaBHoTexeHor pa3Boja Mpexe ca npocTopHor, TexHr,rr{Kor }r TexHoJrorlrKor acneKTa;

ycMepeHocru Ka KopHcHHuuMa, o6er6efeny AocrynHocru I,I KoHKypeHTHocrIa ;

raurerpaqujr4 ca oKpyxerreM LI Apyrr4M BHAoBHMa cao6pahaja;

ycMepeHocTH Ka 3auTr,rTH xr4BorHe cpeAI,IHe.

OcnoeHr,r qn"rs paseoja nyrHor cao6pahaja pI nyrHe rEH([pacrpyKType je: ocruapraBarse I4

paanoj cao6pahajHor clrcreMa Peny6.nnre Cp6raje xoju ouoryhaea oApxHBy uo6nnuocr

craHoBHr4rrrrBa, rpyxa noAplrrKy y6psaHorra pa:nojy Peny6.nuxe Cp6raje u rseHoj KoHKypeHTHocrH y

peruoHy r{ rrrHpe.

Pezuouanuu paseoj - ,[eqeumpanusa4uja u pezuoHqnuu poseoj

K-rsyuHu eJreMeHT pasuojHe noJrlrruKe npe4cranrsahe npoqec uu$pacrpyKTypHe

unrerpauraje fiaue noBe3HBaBe yAalbeHux rcpajena yHyrap 3eMJbe atv lrsuely lpxana).
PeruosanHo noBe3uBarue (ranrerpauuja), yp6anrasaquja N pernonailHu paseoj TpH cy cerMeHTa Ha

xojurraa ApxaBe rpe6a Aa u*cttcrktpajy npumKoM pa3Marpama uoryhHocru 3a eKoHoMcKH pacr.

Ilpocmopuu pasaoj Peny6nurce Cpduje 2010 - 2014 - 2020. - Odpacueu mpaHcnopm, Mpeuce u

o6jexmu

MoryhHocrn ja.rarra creo6yxnarHor npnBpe.qHor, KyJrrypHor h coqrzjarHor pasuoja

Peny6nuxe Cp6raje y oKpyxerby, oureAa ce y jauamy nu$pacrymypHrx Be3a (npnencrneHo nyrHe

u xerre3Hr{qxe rauSpacrpyKrype).Kopu4op X ocrnapyje Be3e ca Kopagopuua IV, V, VII ra VIII u

TuMe npeAcraBJba Be3y Peny6nuxe Cp6uje ca 3eMJ6aMa qnaHurraMa EY rcao H ocraJrHM ApxaBaMa

xpoe xoje Kopu.qop X nporasu. floapyujuMa Kpo3 roje nponasu onaj npaBarl, orraoryhana ce pasnoj

npr,rBpelH 14 x AenarH ocTH Kpo3 ox n BJbaBarLe HH BecTH uHoH rax aKTHB H ocrra.

P e zuo uanua npu c mynaqHo cm

{o6pa npucrynar{Hocr cao6pahajHoj nHSpactpyroypu noApasyMeBa KoopAr,rHucaHr pasnoj

cao6pahajunx cucreMa H npeAycnoB je no6orurama ycnoBa 3a paBHoMepaH eKoHoMcKH v
coqujannu parnoj, ocrBapr{BarLe ypaBHorexeHor peruoHanHor pasaoja u [onuueHTpr4rrHor cilcreMa
yp6auux rleH'rapa.

Hg rora cneAe creAehe nponosuqnje: Kpo3 noJrr,rruKy perrroHanHor npocropHor pa:noja

TexHTH rr3rpaAr6r,r Br,rcoxo KBaJrraTerHHx rpaHcflopruux uH$pacrpyKrypHHx cucreMa AonyrLeH[Ix
ceKyHAapHr,rM MpexaMa raxo 6n ce npousBeru eeht,t creneHu AocryrrHocrn, a BHcoKo KBrrnHTerHy

uH(fpacrpyKTypy, ayronyreBe, rnaHuparn TaKo Aa He AoBoAe Ao oAnuBarba pecypca rEs cra6uje
pasrujenrax, nepurpepuux o6lacru.

Ilymua uperrca u oijercmu

Aytonyrcxe cao6pahajuuqe Ha npHMapHoM eBponcKoM nyrHoM Kopr.rAopy X, cy

AeJII4MLIuHo o6HosJbene, arr.r HHcy y rrornyHocrlr zsrpafeue, gox je Mpexa ApxaBHHx flyreBa npBor

u Apyror peAa, Aenr4Mr,rrrHo peKoHcrpyrncaHa u pexa6uluroBaHa, Kao H AenoBr4 nyrHe Mpexe ca

H3paxeHr,rM yuemheu o6j exara.

OurosHa xouqenqraja pasnoja cao6pahaja u rpaHcnopra, na rHMe r{ nyrHor, je oHa rcoja

rN4u Peny6rnrcy Cp6ujy Kao Benr{ru cao6pahajuu u rpaHcroprHr,r ueHrap, a yHyrap rora HeKoJII4Ko



T

sehux yp6aHux ueHrapa Hocr4naqa npHMapHHx QyHxrluja oBaKBe nusuje. Osa xoHuenqraja ce

3ACHHBA HA:

- pa:nojy nyrHor cao6pahaja H nyrHe rautppacrpyKrype Kao npuopuTera eKoHoMcKor r4

coqujarHor pasnoja;

- peanr43aqrajra npojexara xojra crHMynxrry ynory Kopra4opa X;

- peanl,r3arrprjlt npojexara xoju crraMyJIHIIIy pasroj nyrHe Mpexe paAH noBe3r,rBarba ca

oKpyxerbeM r4 noBe3uBa6a yHyrap Peny6rure Cp6uje.

flraHcxa peurerba o6yxea'rajy aKrHBHocrr4 Ha nyrHr.rM npaBrIHMa ra nyrHoj rEu$pacrpyKrypu

xojeje peruoHanHor (unu Blrue peruoHanHor) sHauaja.

I'panuvuu npera3u

IhaHrapana je rrao4epHusaqnja noc'rojehux ny"Hlrx rpaHr,rrrHux npena3a Kao ruro je
npe,qnu[eHa uoryhuocr orBapama v Apynrx rpaHr,rr{Hr,rx npena3a y cKJraAy ca norpe6arraa

npeKorpaH H.r uor cao6pahaj a upe ro HaAnexHHx M 14 H HcrapcraBa.

Ta6e Ocnoanu

Pernouar HH npocropHrr rrJran Agunnncrpar[Bue lloxpaj nue Boj nogune
(,, Cryx6eu H rrrcr AfI Boj nog trme", 6poj 22 I 1l)

I'IufupacmpyKmypHu cuc tne Mu - Tpaucnopmua uru QpacmpyKmw a

OcIroeHLI qu-rs: iloneharse uutepperuoHanHe a lrHTpaperuoHanHe npucrynaquocrpr AfI
Bojnogr,rHe, a Hapor{HTo cMa}6er5e nepraQepuocru Hepa3Brajenux n norpaHr,rqur,rx nogpyuja.

Ilpocmopuu paseoj coo6pahaja u uuSpacmpyrcmypuux cucmeMo - Tpoucnopmua uuQpacmpyKmypa

tt lozucmuKa -,\pyucrcu-nymHu caodpahaj

flpulurou I,I3paAe nJraHcKe AoKyMeHraquje yxer nogpyuja HeonxoAHo je ynaxnru cleAehe
cMepHl,tqe: nnaHuparu 3aLurI4THr,r nojac ra nojac xourpoJrucaHe H3tpa.qr6e, r.r3rpaArLy o6jexara y
KopHAopHMa ApxaBHHx nyreBa, noBe3uBarbe noctojehrax H 6ygyhux ca.qpNaja, KoHTpoJry nprrcryna
Ha ApxaBHe nyreBe I n II peAa, BpIIJHTH KoopAl*raqujy npprnr4KoM H3paAe nJraHoBa AeraJbHe
yp6anracruqKe pil]paAe r4 npHApxaBarI,I ce nperopyKe sa npuKJbyqKe y oKBHpy py6Hux soua.

flpuruxou nnaHl,IparLa, H3rpaArLe u no6orura*a cao6pahaja y 3oHH ApxaBHHx nyreBa

notpe6uo je npegrra4e'rr4 KoHTpoJry npplcryra r{ To.' pHTaM nprzrubyqaKa Ha ApxaBHHM nyreBnMa

npeABI,IAerH y crnaAy ca paHroM rryra, cao6pahajuo-6es6eAHocHr4M KapaKTepr,rcruKaMa r,r cBr.rM

gaxehplN,I npoflIacr4Ma tas o6nacru cao6pahaja, ca noce6H]rM ocBprorvt Ha py6ne 3oHe y oKBHpy

rpafeauucxux peoHa.

TA PeUZ u no3u Ha me

I-paura.ruu

npeJra3

MelyHapo.qHu craryc

ApxaBe ca rojou ce

ocrsapvie uesa

.{ouunaurna Kperarba y
oAHOCy Ha }lCXOAHlu're,

IIHJb I,I NDOJIA3

HanoueHa

lpaHuvuu

npelasu ca P.

EUX

EUX

(nornucaH Cnopasyu o

cra6urusaqrju n

nplr,[DyxuBarsy ca EY)

Hsnopuo-qnrsua

KpeTalLa H AeJIlrMl,Ir{ Ho

TpaH3r,rr

Ha nperasnrua Paqa lt EaAoar.tuur,r y roKy
je Nsrpa.nna y cKnaAy ca craHAapAr.rMa

EY, y nlaHy je a3rpa,qr-ba ocraJrr.rx

nDena3a



Cao6pahajne npgKJbyqKe Ha KoJroBos ApxaBHI,Ix nyreBa npeABIrAerlI yHyrap rpalenuncrux

peoHa ca MaKSHMaJTHHM ucropuuherseu noctojehrax npuKrLyqaKa 
.ur1r4 

eBeHTyanHo

HoBo[naHupaHrrx y3 [perxoAHo npu6anreHe ycJIoBe I4 carJlacHocr ynpaBJbaqa JaBHor nyra I'IIH y3

o6anesHy H3paAy nJIaHcKe AoKyMeHTaUraje ,qera.mHe yp6aHIacTI{qKe pai}paAe.

fpauu,tuu nperasu

Vou6ueo je Aa rfynrcuuonanuo orpeMarbe rpaHHqHHx npena3a Huje AHHaMI4qKH y

nornyHocrg npargno Qopuuparre HoBr,rx ApxaBHHx rpaHuua. flpe4nuleua je uoryhuocr orBapa}ba

r,r Apyrgx rpaHgqHr4x npena3a y cKnaAy ca norpe6aMa [peKorpaHl,IrtHor cao6pahaja [peKo

HaAne)KHr,IX M IrHHCTapcTaBa.

I,Iururcmeumot4uja - Mepe so nodcmu\ahe pezuoHoltHoz paseoja u parHoMepHoz mepumopujanuoz

pasaoja

PanHouepun perr4oHanHu pasnoj 6uhe cnpoBeAeH nyreM aKTLIBI4parba perI4oHanHI'Ix

UeHTapa oA HarIHoHaJrHor suauaja, Kao. UeHTapa y xojlarraa ce trprrper,,rajy peruoHanHra pasnojura

flporpaMg r,t peryoHrrJrHe opraHr,r3aur,rJe. Oso he 3axreBaru HeonxoAHy nHtfpac'rpyKTypy, Ha

npr,rMep, TpaHcnoprHe I,I KoMyHI,IKaIIHOHe Be3e.

36or cBor- reorpaQcrcor noloNaja uuahe suauajHy ynory u y rpaHcrpaHl4qHoM

perqoHanHoM noBe3r,rBamy: Cy6oruua ocrBapyje capa4*y ca MafapcKoM, 3pemaHuH, KuruuAa u

bpru,I ca PyrrlyHNjou, Cou6op ca Xpea'rcKoM lI Mafapcxorra, Cpemcxa Murpouuqa ca EocHou u

XepueronuHon,t.



IlpocropHu nJraga nogpy.rja nHQpacrpyrTypHor Kopluopa E-70 rpauuqa Xpnarcre..

Eeorpal (flo6anoequ)

(,,C.rryx6euu rlIacHITK Peny6.nure Cp6uje", 6poj 69/03, 147 I 14')

@yurcryuouaauu cadpcrcaju - Ease sa odpcrcaantue nyma

Y ropra1opy ayronyra E-70 nomoju 6asa 3a oApxaBarbe nyra ,,Cpeunyr" Ha cralrlloHaxH

km 491+000 y aoru nerJbe ,,Ky3Mr4H". PaAHa jeguuuqa oApxaBarbe Kysuuu, Bojno.quHa nyr,

sagyxeua je 3a oApxaBarue ayTO[yTa oA neTJbe,,Cpervtcra Mu'rpOruqa" 40 lpaunqe.

Cadpcraju sa nompe6e KopucHuKa dpctaeruoz nyma

Ha ocuony a1arfl 3a npocropHo-nnaHcKe ra npojerrHe AoKyMeHraII{e y oKBHpy ayro-nyra

E-70 n:rpafeua je cao6pahajna flerJba: yKprrrralbe ,,Ky3MI,IH" Ha craIIHoHaNu km 491+151.

Ilapanenuu anmepHamurHu nymHu npqeaq - cepoucHu nym

I,Iga nerrse ,,Ky3Mr.rH" (490+600) An 6p. 103 nperasH Ha ceBepHy crpaHy ayronyra Ia Kpo3

Kyxyjerqe u Ba.{uHue Aona3u Ao llluAa. Ko4 KyarvruHa ce yKptu'ra ca,[fl 6p. 18 roju npegcraa$a

Be3y ca Peny6lrarorra Cpncrou. AII 6p. 106 norasr oA An 6p. 103, 3anaAHH Aeo Pyue, rpeKo

Bernxux PaAprHaqa u r{alue Ao An 6p. 18 jyxno oA ayronyra Ha cralluosaxu km 492+672.

flapalelHn rpr4crynHlr nyreBr{ cy npe4aralenn Ha c.neAehnu loxaqnjaua: y 3oHI'l rerJbe

,,!III4MaH6BIIH" Ao nerJbe ,,,(o6aHonqu" H neTJbe ,,flehnHqu" Ao netre ,,fllllMaHoBquo'; y souu

Cpeucxe MnT ponuqe-rpaAcKo noapyvje.

Ilnau eesa uufipacmpyxmyputtx cucmeMq ca oKpwebe^4

Ha noapyujy Kopr,rAopa ay'roryra norpe6uo je ocrnapr,Irra rraelyco6He Be3e cnux nocrojehrax

u n JIaHIapaH r,rx rau(ppacrpy KrypHHx cl{creMa ca uI'IJbeM :

-- o6eg6eberba oAroBapajyhe npucrynarrHocru (.qouoJ6Hor 6poja nerrsu) ys xopuuheme

aJrrepHarrrBHlrx nyrHux npaBaua H rrrro paquoHaJlHr.rje yxryuuBalle Ha ayronyr JIoKaiIHor

craHo BH H IIITBa pa[H norpe6 ue 6es6eAHocr u cao1pahap.

Ilnan eesa aymonyma E-70 ca oKpyorcetueM

flocrojeha nerJba ,,Ky3Mr.rH" (km 491+151) y $ynxqfijl,I noBe3llBarba ayronyra E-70 ca

peruoHaJrHHM nyreBr4Ma Af[ II pe.qa 6p. 103 npeKo rcora je ocrBapeHa Be3a ca [fI I pe,aa 6p. 18

(Ea.rrca flaraurca - Cpeucra Paua) u AII II pe4a 6p. 103.1.

Cnurca 2. I,IuhpacmpyKmypHu cucmerilu
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Ilputeua u cnpoeofie* e npocmopHoz nflaHa - Onutmu npuopumemu npocmopHoz ruoHa

flpuopureru llpocropHor nJraHa y cnponofelLy nnaHcKux rILIJbeBa H KoHuenuuje, rao u y

npuMeHr,t get[uuucaHux rpnrepujyua, Mepa A HHcrpyMeHara, HopMarl,rBa H craHAapAa cy

o6es6efuname r,rHcnrryrlraoHaJrHnx, opraHu3arllroHl4x u rautpopnraruqKux ycnoBa sa cnporolerse

flpocropuor nlraHa, Kao r,r ycJroBa 3a HacraBaK 3anor{err.rx Hcrpax}rBarba, H3paAy ogronapajyfirax

nporpaMa, nJraHoBa n npojera'ra oA LrHrepeca sa pasnoj no4pyuja.

Ilpocropnr.r nJraH noApy.rja uoce6He HaMeHe HaBoAlsaBarse Cperra

(rrCayx6enr Jrrrcr AfI Boj nog *tne", 6poj 57 I 17)

Ifpaauta ype$erua y oKsupy nodpyuja noce6ue HaMeHe no spcmatvta 3eMlbuutma - Caodpaltajna

un$pacmpyxmypa

O6jerrr,r janne nyrHe - ApyMcKe r,r xeJre3H?ture uu([pacrpyKrype (tpNanura nyteBLI y

cKJraAy ca Ype46oM o Kareropnsaqnju ApxaBHr4x nyreBa, nocrojeha n ilraunpaHa xeJIe3HHqKa

uuSpacrpyrcrypa), Kao r.r nparehra ca,qpxajra y3 nyreBe, sehe ce peKoHcrpyl{caru/rpaguru Ha

ocHoBy ycJroBa r{s oBor flpocropuor nJIaHa.

3a npanuna ype$erm u rpafema norpe6no je npeyaeru eJreMeHre H3 rpocropHl,Ix rI
yp6auucruurnx [JraHoBa, y3 norrrroBarue 3aKoHcKe n noA3aKoHcKe perynarr{Be H ycJIoBa

HaAJrexHor npeAy3eha ynpaBJbaqa HaA npeAMerHI,rM januurvr nyreBHMa. PealrasaUujy

uu'pa4ne/peKoHcrpyKrluje nyrne uuifpacrpyKrype l{3Bprur.rru y3 yBaxaBa}Le aHaJII,I3e nocrojehux

H nepcneKTr,rBHr,rx cao6pahajnlrx roKoBa, eKcnJloarallrroHor crama KoJIoBo3HI4x noBpuII,IHa Kao I4

ocraJrux eJreMeHara npeAMerHux janHux nyreBa.

Ilpocropuu rrJrau Tepnropuje rpaAa Cpervrcra Mnrponuqa
(rrCryx6eun rJracnrrrc rpaAa Cpeucxa Mu'rposu{a", 6poj 9/09)

Ilpocmopuu paseoj cao6pahaja u unQpacmpyKmypHux cl,tcmerwa, no6e3uaarbe ca peeuoHatHltw

uu$pac mpyrcmypuuM Mpe ilccuvta - Cao dpahaj

II o cmoj e tte cmarbe c ao6pohaj ue uuQpacmpyxmype

Pasnoj cao6pahaja onrrrrrrHe Cpeucxa Murponnqa uMa 6pojHe noBorbHe ycJroBe y roroBo

cBr,rM Bu.(onuua cao6pahaja. Hajraxnuja KoMnoHeHra je enponcxn cao6pahajun rcopugop X. Ona
qulLeHurla 4aje noce6an KBaJrHTer r.r MynruMoAaJrHocr cao6pahajHrx Br,rAoBa xoju gajy AoAarHy
paeuojHy uaHcy onrrrruHu r4 perrdoHy.

.fieouuqa og Eeorpa4a Ao rpaHnrre ca Xpra'rcKoM npeAcraBJba Aeo rpaHceBpo[cKor

ayronyra Ha npaBrly cenep-jyr H ceri\,reHr je llaHesponcKor cao6pahajuor KopraAopa X. llprarraapua

QyHxr{rja oBor Kopr,rAopa je q6es6elerre nyrHe cao6pahajuur{e BeJrr.rKor Karaqr,rrera, a ceKyHAapHa

je xenocpeAHr.r noAcrrauaj pasaoja no4pyvja u cao6pahajHo noBe3raBarLe y souu yruqaja. llyrenu
perlroHaJr Ho r su avaj a 4o n yrryj y cao6pah aj u u no'reuqraj aJr o rurrrr,rHe.



;(.
.. :iJ

p.r
l:',:1.

i.:iiY
I ,'r'. . i:

,,.rti,iiili
ir i.

Ilpocropru rJraH onurrr{He IIIug (,,C.nyx6eHu Jrucr orrrrrrlrna CpeMa"r 6poj lltl.)

llpocmopuu pasaoj cao6pattaja u uru{tpacmpyKn?ypHux cucmeMo, noaesunatbe co pezuoHafiHuv

un fi pacmpyrcmypHuw Mpe ucaMa - C ao 6pah aj u c ao 6paltaj ua uu$po cmpyrcmypa

Y nlaHcroM nepuoAy, npocrop onrrrrr,rHe IIIuA, 6uhe npunaapHo oncJryxeH ApyMcKHM

cao6pahajerra xojra he 6uru ropuurheH y MebyHapoAHoM, ryrHraqKoM r,r reperHoM cao6pahajy.

OcHosHo onpeAeJberbe y AoMeHy nyrue/gpyrracrce rautfpac'rpyKType 3a nJraHcKr4 xoprd3oHT 6uno 6u
ycnocraBJbarue u I,I3rpaABa HoBHx KanaUr,ITera xoju 6u no6oruralr4 noBe3aHocr oBHx [pocropa ca

oxpyxerbeM, Kao u no6o.ruuarbe excnroararruoHlrx ycnoBa y oKBtrpy ocrBapuBarba Be3a ca

oKpyxerLeM. V 6ygyhHocrz he ocHoBHa Be3a orrrrrrnue LUu4 ca cy6peruoHr{Ma 6nru ayronyr E-70
(ApxasHla nyr I peaa 6p.1) xoju he cnojurra KaflaqHreruraa o6es6eAurn KBanHrerHy noBe3aHocr

cBrax HaceJba ca oKpyxeBeM.

Cnuxo 3. Mpeuca uu{tpacmpyxmypHux cucmerila
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IIPABHII OCHOB:

flpanuu ocHoB 3a peanltaqlljy npojeKTa oA sHarlaja 3a Peny6rury Cp6ujy, n3rpaArba Aena

KopuAopa ayTonyTa Eeorpa4 - Capajeno ca.qpxaH je y clegehnM nporncl4Ma, I'I To:

3u*ony o nJraHr.rparby r,r H3rpaAtbt4 (,,Clyx6euu I'JIaoHI{K PC", 6poj 72109,81/09, 6411'0,

241 ll, l2l I 12, 421 13, 5Ol 13, 981 13, l32l 14,145/1 4 n 83/1 8);

- 3arouy o nyreBuMa (,,Cayx6eun rnacHI'IK PC", 6poj 41118);

- 3axoHy o 3ar.urgrr.r xHBorHe cpeAHHe (,,Cnyx6eur HIaoHI,IK PC", 6poj 135104,36/A9,36/09-

Ap.3aKoH, 7 21 09 - lp.saKo*, 43 I ll -o4nyxa Y C u | 4l 16);

- 3aroHy o crpareuKoj rporleHfi yrurlaja Ha xI,IBorHy cpeAl,tHy (,,Cnyx6en!I rrIacHHK PC",

6p.135/04 u 88/10);

- J1puur;HrKy o ycnoBuMa Koje ca acreKra 6es6eAHocrra cao6pahaja Mopajy Aa ucrlylbaBajy

nyrHg o6jexna r,r Apyru eJreMeHTr,r jaanor nyra (,,CnyN6eHu rnacHllr PC", 6poj 50/11);

- Ilpasvlur,rxy o caApxr4Hr,t, Haqr,rHy vt nocTynKy I,I3paAe AOKyMeHaTa npocropHor H

yp6a"rctrr{Kor flnaHl,Iparra (,,C.nyxOeHH ilIacHHK PC", 6poj 64115) u

- Oarryq, o r.BpaAr,r fllana Aera;rHe perynaqrje 3a rcrpaArby ayronyra KysultH - Cpeucra

Paqa sa no4pyujy rpaAa Cperracra Murponuqa u Ouulrnue lllu,q (,,Cnyx6eun JIlIcr rpaAa

Cpeucrce Mutponuqe", 6Poj 2ll9).

O.qpe46arraa r{JraHa 27 . cras 2. 3axoua o nJraHuparby H H3rpaArLI,I nponucauo je Aa ce nraH AeraJbHe

perymquje Moxe AoHerr.r [r KaAa npocropHl,IM, oAHocHo yp6aHracruqnl'IM tlJIaHoM jeAuHIaqe

noKaJrHe caMoynpaBe rberoBa H3paAa uuje o4peleua.

Oapea6a1aa qn. 60 u 63a 3axosa o niraHraparf,y I,I H3rpaABu, nponrlcauo je Aa ce yp6aHucruvxt't

npojexar urpalyje KaAa je ro npegrufeHo nJraHcKI,IM AoKyMeHToM vtltil Ha 3axreB I4HBecrI'ITopa'

on t"ro rc'ce'yp1arr"irr*, npojerar Moxe L{3paALtrH ra norpe6e I43rpaA}Le o6jeraxara ja$re

HaMeHe, Kao I,t 3a norpe6e yruplranarra januor laHTepeca' 
g



flpe,querre KaracrapcKe napqene ce Hara3e y o6yxraty fhaua AerarrHe perynaquje 3a H3rpaAlLy

ayronyra Kysrr,lun - Cperracxa Paqa ua nolpyujy rpaAa Cpeucra Murponuqa H onuITHHe 1llu,q, u sa

xoje ce npe4rufa n3paryayp6auwcruuror npojeKra 3a norpe6e I43rpaArbe HoBor Mocra npeKo peKe

Case ca ogronapaj yhurra cao6pahaj H ra rr,r npucry noM.

I-{nrr nspage r{ AoHoure*a npeAMerHot nJraHa AeraJbHe peryraqnje u yp6aHracrt4qKot npojexra je

crBaparLe nJIaHcKor ocHoBa u npn6anrarLa cBltx norpe6Hux ycnoBa I,I Ao3BoJIa sa peanuraqnjy

npojexra oA sHaqaja aa Peny6lrarcy Cp6rajy, n3rpaAme Aena KopLIAopa ayronyra Eeorpa4 -
Capajeno, oAHocHo H3rpaAF6e ayronyra KyrrrrnH - Cpenacxa Paqa ca HoBITM MocroM npeKo Case.

flpe4ueruuM nJraHoM AeftubHe peryraUraje n yp6aHucruqKllM npojerrorra npeABuAeru Sasuy
pearnsaqujy.

I4spagorra nJraHcxe, yp6anucrurrKo rexHur{Ke r,r rexHl,rqKe AoKyMenTaquje sa npojexar HsrpaArLe

Kopr,rAopa ayronyra Eeorpa4 - Capajeno, npeAcraBJba ocHoBy 3a H3MeHe H AoryHe nJIaHcKe

AoKyMeHTarlprje y cKnaAy ca 3arcoHou o nJIaHI,Ipalby H H3rpaAIsI,r.

flapaneaHo ca r,r3paAoM npeAMerHor [JraHa AeruLJbHe perynaur,rje pagrahe ce fl crpareulKa npoqeHa

ymqaja Ha xHBorHy cpeArrHy, y cKJra.e/ ca 3axouolvt o ctpareurxoj rpolleHH yrnuaja Ha xI,IBorHy

cpeAlrHy.

I4udlopruaquja o roxaqujra ur,rje ocHoB 3a H3AaBa6e rpaleer.lncKe .qo3Bone.

TIOMOTHI4K MI4HI,ICTAPKE
2-'=- -

Z-d,/<-,Vt.fl.u--,-'
r*ap bopb/Jzffirrah

flo osrarherby Mr,rHr.rcrapKe

1-01 -l 8/20 I 8-02 oa 29.06.2018. roAHHe
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