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ДОО
ДРУШТВО ЗА ПРОЈЕКТОВАЊЕ И ИНЖЕЊЕРИНГ

НАЗИВ ДОКУМЕНТА: Урбанистички пројекат за изградњу кружне раскрснице на
к.п. 1763, 1258, 4074, 4518 КО Гложан и трокраке раскрснице
на к.п. 1747, 1767/1,4518 и 4004 КО Гложан

ИНВЕСТИТОР:

ЈП“ПУТЕВИ СРБИЈЕ“,
Булевар Краља Александра 282, Београд

НОСИЛАЦ ИЗРАДЕ:

"ШИДПРОЈЕКТ"ДОО Шид,
ул. Кнеза Милоша бр. 2

БРОЈ ЕВИДЕНЦИЈЕ:

51/20

ДИРЕКТОР:

Сања Спасојевић, дипл.инж.арх.

ОДГОВОРНИ
УРБАНИСТА:

Данијела Карашићевић, дипл.инж.арх.

СТРУЧНИ ТИМ:

Кристина Башић, дипл.инж.арх.
Сузана Станић, дипл.инж.арх.
Лазар Смиљковић, дипл.инж.арх.
Логарушић Никола, дипл.инж.грађ.
Драган Тодоровић, дипл.инж.грађ.
Предраг Мишковић, дипл.инж.маш.
Драган Васић, дипл.инж.ел.
Татјана Јаношевић, дипл.граж.инж.

ГРАФИЧКИ ОБРАДИЛИ: Душан Јанковић, грађ.техн.
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САДРЖАЈ
A. ОПШТА ДОКУМЕНТАЦИЈА
1. Извод из регистрације предузећа
2. Оснивачки акт
3. Решење о именовању одговорног урбанисте
4. Изјава одговорног урбанисте
5. Лиценца одговорног урбанисте
Б. ТЕКСТУАЛНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
Увод
1. Правни и плански основ
2. Обухват урбанистичког пројекта;
3. Услови изградње;
3.1.Намена простора и објеката
3.2.Нивелација и регулација
3.3.Приступ локацији и решење паркирања
4. Нумерички показатељи;
4.1. Табела 1. Упоредни урбанистички параметри
5. Начин уређења слободних и зелених површина;
5.1. Зелене површине
5.2. Ограђивање парцеле
6. Начин прикључења на инфраструктурну мрежу;
6.1. Саобраћајна инфраструктура;
6.2. Водоводна и канализациона мрежа;
6.3. Атмосферска канализација;
6.4. Електроенергетске инсталације;
6.5. Телекомуникационе инсталације;
6.6. Топловодна инсталација;
7. Инжењерскогеолошки услови;
8. Мере заштите животне средине;
8.1. Мере заштите од пожара
8.2. Мере енергетске ефикасности
8.3. Услови за евакуацију отпада
8.4. Заштита од буке
9. Услови за несметано кретање деце, старих и хендикепираних инвалидних лица;
10. Мере заштите напокретних културних и природних добара;
11. Технички опис објекта и по потреби фазност изградње;
12. Планирана парцелација
13. Спровођење
В. ГРАФИЧКИ ДЕО
− Просторни план општине Бачки Петровац (Службени лист општине Бачки
Петровац, број 8/2007.) ,
− План генералне регулације насеља Гложан (Службени лист општине Бачки
Петровац, број 1а/2015.
- Шира локација
1. Катастарско-топографски план са границом обухвата УП
Р= 1: 1 000
2. Регулационо нивелационо решење
Р= 1: 500
3. Приказ саобраћаја и комуналне инфраструктуре са прикључцима
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на спољну мрежу
4. Предлог препарцелације и парцелације

Р = 1: 500
Р = 1: 500

Г. ИДЕЈНО РЕШЕЊЕ
5. Идејна архитектонска решења објеката
1. Пројекат архитектуре
Д. ПРИЛОЗИ
1.
2.
3.
4.
5.

Информација о локацији
Копија катастарског плана
Копија катастарског плана водова
Катастарско топографски план
Извод из листа непокретности :
- Број 4 : 952-1/2019-625 КО Гложан од 21.08.2019.
- Број 25 : 952-1/2019-625 КО Гложан од 21.08.2019.
- Број 2029 : 952-1/2019-625 КО Гложан од 21.08.2019.
- Број 1906 : 952-1/2019-625 КО Гложан од 21.08.2019

6. Услови JKП:
1) ЕПС, Огранак електродистрибуција Нови Сад, број 86.1.1.0.-Д-07.02.-211000-20 од
12.11.2020.год. (наш број 2908/20 од 18.11.2020.)
2) ЈКП „Водовод и канализација“, Гложане, број 02-30/20 од 05.08.2020.год.
3) Јавно водопривредно предузеће Воде Војводине Нови Сад, број II-892/2-20 од
05.10.2020. године;
4) „Завод за заштиту споменика културе града Новог Сада“, број: 02-247/2-2020 од
21.08.2020.године;
5) ЈП ПУТЕВИ СРБИЈЕ, Београд, број 953-15639/20-1 од 07.09.2020. године,
6) „ТЕЛЕКОМ СРБИЈА” Служба за планирање и изградњу мреже Нови Сад,
деловодни број: А335-226451, од 05.08.2020.године;
7) „НОВИ САД-ГАС“ ДОО, број: 06-1293 од 29.09.2020.
8) Србијагас, Канцеларија извршног директора за инвестиције, број 06-01/2883 од
04.08.2020.
9) „Електромрежа Србије“ Београд број: 130-00-UTD-003-991/2020-002 од
07.08.2020.год;
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РЕШЕЊЕ О ОДРЕЂИВАЊУ ОДГОВОРНОГ УРБАНИСТЕ
На основу Закона о планирању и изградњи (''Службени гласник РС'', бр. 72/2009, 81/2009,
64/2010, 24/2011, 121/2012, 42/2013, 50/2013, 98/2013, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019,
37/2019-др. Закон и 9/20) и одредби Правилника о садржини, начину и поступку израде
докумената просторног и урбанистичког планирања (“Службени гласник РС”, бр. 32/2019)
као:

ОДГОВОРНИ УРБАНИСТА
за израду Урбанистичког пројекта за изградњу кружне раскрснице на к.п. 1763, 1258,
4074, 4518 КО Гложан и трокраке раскрснице на к.п. 1747, 1767/1,4518 и 4004 КО
Гложан, одређује се:

Данијела Карашићевић, дипл.инж.арх.
Лиценца Икс бр. 200 0887 06

Обрађивач:
Одговорно лице/заступник:

«ШИДПРОЈЕКТ» ДОО,
Сања Спасојевић, дипл.инж.арх.

Печат:

Потпис:

Број документације:
Место и датум:

51/20
Шид, Новембар 2020. године

Друштво за пројектовање и инжењеринг ''Шидпројект''

доо

Урбанистички пројекат за изградњу кружне раскрснице на к.п. 1763, 1258, 4074, 4518 КО Гложан и
трокраке раскрснице на к.п. 1747, 1767/1,4518 и 4004 КО Гложан

ИЗЈАВА ОДГОВОРНОГ УРБАНИСТЕ
Одговорни урбаниста Урбанистичког пројекта за изградњу кружне раскрснице на к.п.
1763, 1258, 4074, 4518 КО Гложан и трокраке раскрснице на к.п. 1747, 1767/1,4518 и
4004 КО Гложан
Данијела Карашићевић, дипл.инж.арх.

ИЗЈАВЉУЈЕМ

− да је пројекат израђен у складу са Законом о планирању и изградњи, прописима,
стандардима и нормативима из области изградње објеката и правилима струке;
− да је пројакат израђен у складу са важећом планском документацијом;
− да су при изради пројекта поштоване све прописане и утврђене мере и препоруке за
испуњење основних захтева за објекат и да је пројекат израђен у складу са мерама и
препорукама којима се доказује испуњеност основних захтева.

Одговорни урбаниста:

Данијела Карашићевић, дипл.инж.арх.

Број лиценце:

Лиц.Икс бр 200 0887 06

Лични печат:

Потпис:

Број документације:

51/20

Место и датум:

Шид, новембар 2020. године
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УВОД
У оквиру Урбанистичког пројекта предвиђена је реконструкција две раскрснице, и то
једна површинска у кружну на 145+224 државног пута IБ-12 и једна површинска
раскрсница са пресецањем саобраћајних токова на 146+901 државног пута IБ-12.
Државни пут I Б реда број 12 Суботица – Сомбор – Оџаци – Бачка Паланка – Нови Сад
–Зрењанин – Житиште – Нова Црња – Државна граница са Румунијом (гранични прелаз
Српска Црња) пружа се територијом у оквиру границе обухвата плана у дужини од око
2,23 km. Пут је уз јужну границу плана, на ободу насеља, ван грађевинског подручја и
саобраћај који се њиме одвија нема утицаја на унутрашњи саобраћај. Пут је са
коловозом у релативно добром стању. Међутим, саобраћајни прикључци главних
насељских саобраћајница на државни пут су небезбедни и без контролисаних левих и
десних скретања.
Подносилац захтева за израду Урбанистичког пројекта и Инвеститор је ЈП“Путеви
Србије“.
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1. ПРАВНИ И ПЛАНСКИ ОСНОВ
1.1.

ПРАВНИ ОСНОВ

Правни основ за израду Урбанистичког пројекта је:
− Закон о планирању и изградњи („Службени гласник РС“ бр. 72/09, 81/09 –
исправка, 64/10 – Одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13 – Одлука УС, 50/13 – Одлука
УС, 98/13 – Одлука УС, 132/14, 145/14, 83/2018, 31/2019, 37/2019 и 9/2020),

− Правилник о садржини, начину и поступку израде простонрних и урбанистичких
планова (''Сл.гласник РС'', бр.32/2019.).
− Правилник о општим правилима за парцелацију, регулацију и изградњу (''Сл.гласник
РС'', бр.22/2015.).

1.2.

ПЛАНСКИ ОСНОВ

Планови који су од значаја за израду Урбанистичког пројекта су:
1. Просторни план општине Бачки Петровац (Службени лист општине
Бачки Петровац, број 8/2007.) и
2. План генералне регулације насеља Гложан (Службени лист општине
Бачки Петровац, број 1а/2015.),

− ИЗВОД ИЗ ПЛАН ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ НАСЕЉА ГЛОЖАН
(СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКИ ПЕТРОВАЦ, БРОЈ 1А/2015.)
4. РЕГУЛАЦИЈА И НИВЕЛАЦИЈА ПОВРШИНА ЈАВНЕ НАМЕНЕ И
ГРАЂЕВИНСКЕ ЛИНИЈЕ
4.1. ПЛАН ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ
Планом генералне регулације, како је то приказано на графичком прилогу бр.4
"Саобраћајно решење са регулацијом и нивелацијом површина јавне намене" се
задржавају постојеће регулационе линије у насељу Гложан, изузев три локације за
које су овим Планом дати елементи за образовање нових регулационих линија улица
и других површина јавне намене – детаљи 1, 2 и 3 (графички прилози бр. 4.1.-4.3.).
Регулационе линије су дефинисане постојећим међним тачкама и координатама
новоодређених међних тачака.
Детаљ 2 – кружна раскрсница у км 13+203 ДП I В реда број 12
Планом генералне регулације се у блоковима број 3 и 4, као површине јавне намене,
образују:
- парцеле саобраћајница од: делова парцела 4518, 1258, као и
- парцелу канала од: целе парцеле 1257.
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7. КОРИДОРИ, КАПАЦИТЕТИ И УСЛОВИ ЗА УРЕЂЕЊЕ И ИЗГРАДЊУ
КОМУНАЛНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ И ЗЕЛЕНИЛА СА УСЛОВИМА ЗА
ПРИКЉУЧЕЊЕ
7.1. САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРАДржавни пут I Б реда број 12 Суботица –
Сомбор – Оџаци – Бачка Паланка – Нови Сад –Зрењанин – Житиште – Нова Црња –
Државна граница са Румунијом (гранични прелаз Српска Црња) пружа се
територијом у оквиру границе обухвата плана у дужини од око 2,23 km. Пут је уз
јужну границу плана, на ободу насеља, ван грађевинског подручја и саобраћај који се
њиме одвија нема утицаја на унутрашњи саобраћај. Пут је са коловозом у релативно
добром стању. Међутим, саобраћајни прикључци главних насељских саобраћајница на
државни пут у км 12+985 и км 15+114 су небезбедни без контролисаних левих и десних
скретања. У км 14+102 постоји денивелисани укрштај (подвожњак) који је
незадовољавајућег саобраћајног и слободног профила.
Прикључак у км 12+985 се укида, док се прикључак у км 15+114 оставља само за десна
скретања из правца државног пута на општински пут.
У км 13+203 укрштај се решава кружном раскрсницом.
У км 14+882 укрштај се решава са проширењима за лева и десна скретања.
У км 14+102 денивелисани укрштај се реконструише како би се остварио потребни
профил.
Нових саобраћајних прикључка на траси државног пута I Б реда број 12 нема, сем
овим планом дефинисаних и уцртаних у графичком делу плана.
По реализацији раскрснице у км 14+882 државног пута I Б реда број 12, парцеле које
излазе и на државни пут I Б реда број 12 и на општински пут-Масарикову улицу,
прикључак остварују преко општинског пута – Масарикове улице,(у овој зони се не
дозвољавају прикључци на државни пут I Б реда број 12).
Државни пут I Б реда број 12
- Коловоз има ширину 7,0 m;
- Носивост коловозне конструкције за осовинско оптерећење је11,5t
- банкине са обе стране коловоза
- Пешачке и бициклистичке стазе нису планиране у профилу државног пута.
(Уколико се некад укаже потреба за изградњом пешачких стаза уз државни пут,
могуће их је изградити у склопу профила, на путном земљишту уз поштовање услова
управљача пута ЈП “Путеви Србије” и уз сагласност управљача пута ЈП “Путеви
Србије”).
Правила грађења инфраструктурних система уз државне путеве
o Заштитни појас државног пута I Б реда број 12, у складу са чланом 28,29 и 30
Закона о јавним путевима (“Службени гласник Републике Србије”, бр.101/2005,
104/2013 ) износи 20 m, мерено од крајње тачке попречног профила пута на
спољњу страну.
o У заштитном појасу јавног пута на основу члана 28. став 2. Закона о јавним
путевима(“Сл. гл. РС”, број 101/2005, 104/2013), може да се гради, односно
поставља, водовод, канализација, топловод, железничка пруга и други слични
објекти, као и телекомуникационе и електро водове, постројења и сл., по
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предходно прибављеној сагласности управљача јавног пута која садржи
саобраћајно – техничке услове.
o Инсталације се могу планирати на катастарским парцелама које се воде као
јавно добро путеви- својина Републике Србије, и на којима се ЈП “Путеви
Србије”, Београд води као корисник, или је ЈП “Путеви Србије”, Београд правни
следбеник корисника.
Услови за укрштање предметних инсталација са предметним путевима:
o Да се укрштање са путем предвиди искључиво механичким подбушивањем
испод трупа пута, управно на пут, у прописаној заштитној цеви,
o Заштитна цев мора бити пројектована на целој дужини између крајњих
тачака попречног профила пута (изузетно спољња ивица реконструисаног
коловоза), увећана за по 3,00 m са сваке стране,
o Минимална дубина предметних инсталација и заштитних цеви од најниже
коте
коловоза до горње коте заштитне цеви износи минимално 1,50 m,
o Минимална дубина предметних инсталација и заштитних цеви испод путног
канала за одводњавање(постојећег или планираног) од коте дна канала до
горње коте заштитне цеви износи 1,20 m.
Услови за паралелно вођење предметних инсталација са предметним путем:
o Предметне инсталације морају бити постављене минимално 3,00 m од крајње
тачке попречног профила пута(ножице насипа трупа пута или спољне ивице
путног канала за одводњавање) изузетно ивице реконструисаног коловоза
уколико се тиме не ремети режим одводњавања коловоза.
o На местима где није могуће задовољити услове из предходног става мора се
испројектовати и извести адекватна заштита трупа предметног пута
Услови за постављање далековода поред предметних државних путева
o Стубове предметног далековода и стубне трафостанице предвидети на
удаљености минимум за висину стуба предметног далековода од спољне ивице
земљишног појаса(путне парцеле) предметних државних путева, а изван
заштитног појаса предметних државних путева у појасу контролисане
изградње, поштујући ширине заштитног појаса у складу са чланом 29. и 30.
Закона о јавним путевима (“Службени гласник Републике Србије”, бр.101/2005,
104/2013)
Услови за укрштање далековода са предметним државним путевима
o Обезбедити сигурносну висину високонапонског електровода изнад коловоза
најмање 9.0m, рачунајући од површине, односно горње коте коловоза
предметних државних путева до ланчанице, при најнеповољнијим
температурним условима, са предвиђеном механичком и електричном
заштитом,
o Угао укрштања надземног високонапонског далековода(електровода) са
предметним државним путевима не сме бити мањи од 90°,
o Планиран далековод мора бити планиран(трасиран)тако да не угрожава
нормално одвијање и безбедност саобраћаја у складу са важећим законским
прописима и нормативима који регулишу ову материју и условима надлежних
институција.
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2. ОБУХВАТ УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА
Шири обухват Урбанистичког пројекта износи 15,82 ha који обухвата целе парцеле које
улазе у састав ових расксница. Ужи обухват УП износи 4,17 ha за кружну раскрсницу и
4,50 ha за трокраку раскрсницу.
У наредној табели бр. 1, дат је списак парцела које се заузимају приликом изградње
кружне и трокраке раскрснице. (На основу листова непокретности).
Број
Број парцеле к.о. Потес
Гложан

1

2

3

4

5

6

1763

1258

4047

Село

Село

Рит

Начин
коришћења
Земљиште под
зградом и
другим
објектом

Њива 2. класе

Њива 3. класе

1747

Земљиште под
зградом и
Масарикова
другим
објектом

1767/1

Земљиште под
зградом и
Масарикова
другим
објектом

4004

Рит

Шума 2. класе

Површина
м2

Врста
земљишта

Корисник Власник

51772

Јавно
грађевинско
земљиште,
општина
Бачки
Петровац

Општина Бачки Петровац
Облик својине:Јавна
Својина
Удео:1/1

6725

Словачка евангелистичка
А.В.Црквена Општина
Земљиште у
Гложан
грађевинско
Облик својине: Други
м подручју
облици
Удео: 1/1

643

Хнилица (Јан) Ана
Облик својине:Приватна
Пољопривре- Удео:1/2
дно
Назив:Хнилица(Павел)
земњиште
Штефан
Облик својине:Приватна
Удео:1/2

4073

Васин (Недељко) Бранка
Облик својине:Приватна
Удео:1/4
Назив:Васин (Недељко)
Владимир
Облик својине:Приватна
Земљиште у Удео:1/4
грађевинско- Назив:Васин (Светислав)
м подручју
Драгана
Облик својине:Приватна
Удео:1/4
Назив:Јаноши-Васин
(Светислав) Сања
Облик својине:Приватна
Удео:1/4

39290

Јавно
граћевинско
земљиште

Општина Бачки Петровац
Облик својине:Јавна
Својина
Удео:1/1

33199

Шумско
земљиште

Општина Бачки Петровац
Облик својине:Јавна
Својина 1/1
Удео:1/1
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3. УСЛОВИ ИЗГРАДЊЕ
3.1. НАМЕНА ПРОСТОРА И ОБЈЕКАТА
У оквиру Урбанистичког пројекта предвиђена је реконструкција две раскрснице, и то
једна површинска у кружну на 145+224 државног пута IБ-12 и једна површинска
раскрсница са пресецањем саобраћајних токова на 146+901 државног пута IБ-12.
Државни пут I Б реда број 12 Суботица – Сомбор – Оџаци – Бачка Паланка – Нови Сад
–Зрењанин – Житиште – Нова Црња – Државна граница са Румунијом (гранични прелаз
Српска Црња) пружа се територијом у оквиру границе обухвата плана у дужини од око
2,23 km. Пут је уз јужну границу плана, на ободу насеља, ван грађевинског подручја и
саобраћај који се њиме одвија нема утицаја на унутрашњи саобраћај. Пут је са
коловозом у релативно добром стању. Међутим, саобраћајни прикључци главних
насељских саобраћајница на државни пут су небезбедни и без контролисаних левих и
десних скретања.
Правила и услови за реконструкцију раскрсница
Ситуационо решење саобраћајних површина државног пута IБ-12
планском документацијом и пројектним задатком Инвеститора.

усклађено је са

„За Државни пут I Б реда број 12
- Коловоз има ширину 7,0 m;
- Носивост коловозне конструкције за осовинско оптерећење је11,5t
- банкине са обе стране коловоза
- Пешачке и бициклистичке стазе нису планиране у профилу државног пута“.
Ситуациони план је дат за рачунску брзину од 80 km/h, са ширином возних трака од
3,25m и ивичним тракама ширине 0.35 m, што даје укупну ширину коловоза од 7,20m,
траке за успорење и убрзање као и траке за постројавање су ширине 3,5m. Ширина
банкина је 1,5m.
Сва остала укрштања решена су у нивоу са обезбеђеним потребним елементима
безбедности.
Нивелација и регулација
Регулација
Регулационе линије
При одређивању регулационе линије у оквиру обухвата УП, узет је у обзир План генералне
регулације насеља Гложан (Службени лист општине Бачки Петровац, број
1а/2015.), али како је након израде предметног ПГР донет Закон о путевима
(„Службени гласник РС“, број 41/2018 и 95/2018 – др. закон), било је портебно
усагласити се са предметним Законом.
Регулациона линија новоформиране катастарске парцеле пута (зона раскрсница) је
предвиђена на минималном удаљењу од 1,00 m од крајње тачке попречног профила
предметног државног пута формирањем путног земљишта у оквиру границе путног
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земљишта, на основу члана 2. став 35. и 36. Закона о путевима („Службени гласник
РС“, број 41/2018 и 95/2018 – др. закон), и тиме је формирана катастарска парцела у
зони раскрснице са предвиђеном границом експропријације према члану 35. став 1.
тачка 1. Закона о путевима.
Линија експропријације се односи на јавне путеве у изградњи и налази се са сваке
стране јавног пута, мерено на спољну страну од границе путног земљишта, на
минималном одстојању од 3,00m за државне путеве првог и другог реда.
Грађевинска линија мора бити на минималној удаљености 20м од ивице коловоза
државног пута , у складу са План генералне регулације насеља Гложан (Службени
лист општине Бачки Петровац, број 1а/2015.),
Нивелација
Нивелационо решење условљено је постојећим стањем коловоза као и нивелацијом
околних садржаја поред којих пролази државни пут и који се повезују на државни пут.
Одводњавање:
Самоупијајућим путним каналима се на ефикасан начин врши одводњавања воде са
коловозне површине и из трупа пута. Њихова функционалност зависи пре свега од
редовног одржавања (очувања пројектном предвиђене геометрије канала како би се
очувала пропусна моћ, односно максимални ниво воде испод коте дна дренажног слоја
постељице пута). Редовно одржавање у току експлоатације основни је предуслов за
успешно одвођење воде из трупа и са коловоза, чиме се остварују услови за безбедан
саобраћај и конструктивну стабилност односно дуготрајност пута.
Постојећи путни пропусти се на местима ширења коловоза проширују, при чему се
њихов пречник задржава.Хидраулички услови течења се неће променити, јер се не
мења геометрија водотока и пропуста.
ПУТНИ ОБЈЕКТИ - ЦЕВАСТИ ПРОПУСТИ
Цеваст пропуст на км 146+893.62
Пропуст је бетонски, ширине отвора Л=1.0m. Претпоставља се да дужина пропуста
задовољава потребе проширења пута. Улази у пропуст су делимично затрпани и
обрасли травом, тако да је потребно добро очистити пропуст и тако га вратити у
функцију.
Цеваст пропуст на км 146+954.36
Пропуст је бетонски, ширине отвора Л=2.0m. Улаз у пропуст са леве стране (у правцу
раста стационаже пута) је у функцији, улаз са десне стране је обрастао травом али
такође у функцији.
За потребе проширења попречног профила пута предвиђено је чишћење и доградња
постојећег пропуста са десне стране. Облик и величина отвора дограђеног дела уклапа
се у геометрију постојећег пропуста.
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4. НУМЕРИЧКИ ПОКАЗАТЕЉИ
Табела број 3. Укупна површина простора који се обрађује Урбанистичким
пројектом износи 8,57 ha ( ,17 ha за кружну раскрсницу и 4,50 ha за трокраку
раскрсницу).
Биланс површина-КРУЖНА РАСКРСНИЦА
Укупна површина обухвата УП:

ha
4,17

%
100

Државни путеви-саобраћајне површине
Планирана кружна раскрсница
Уређено зеленило-парк
Заштитно зеленило
Производња
Пољопривредно земљиште
Биланс површина-Т-РАСКРСНИЦА
Укупна површина обухвата УП:

0,91
0,80
0,39
0,47
/
1,6
ha
4,50

21,82
19,18
9,35
11,27
/
38,36
%
100

Државни путеви-саобраћајне површине
Планирана Т раскрсница
Уређено зеленило-парк
Производња
Пољопривредно земљиште

0,61
0,36
0,05
0,23
3,25

13,55
8,00
1,11
5,11
72,22

5. НAЧИН УРЕЂЕЊА СЛОБОДНИХ И ЗЕЛЕНИХ
ПОВРШИНА
5.1. Зелене површине
Кружну површинску раскрсницу решити са ниским декоративним
шибља,полеглих четинара и цвећа, које на заклањају прегледност возилима.

врстама

На граници предметног простора за околним ораницама избегавати врсте дрвећа и
жбуња које представљају прелазне домаћине одређених паразита пољопривредних
култура или воћака.
На нашим подручјима сматрају се инвазивним следеће врсте: циганско перје ,
jaсенолисни јавор, кисело дрво, багремац, западни копривић,пенсилвански длакави
јасен, трновац, жива ограда, петолисни бршљан, касна сремза, јапанска фалопа,
сибирски брест.
Проценат зелених површина у оквиру предметног простора чини 89% од укупне
површине парцеле.
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Слободне површине у оквиру ограђеног комплекса су предвиђене за паркирање возила
и за манипулативне саобраћајнице.
Озелењавање ускладити са подземном и надземном инфраструктуром и техничким
нормативима за пројектовање зелених површина. Дрвеће садити на минималној
удаљености од:
- водовода 1,5m
- канализације 1,5m
- електрокабла 2,0m
- ЕК и кабловске мреже 1,5m
- гасовода 1,5m
- однос лишћара и четинара треба да буде 5:1, саднице I класе минимум 4-5 година
старости, а учешће аутохтоних врста мин. 20% (оптимум 50%).
При формирању заштитног и линијског зеленила уз саобраћајнице руководити се,
одредбама Закона о јавним путевима, а уз канале Закона о водама.

6. НAЧИН ПРИКЉУЧЕЊА НА
ИНФРАСТРУКТУРНУ МРЕЖУ
6.1. Саобраћајна инфраструктура
Саобраћајно решење у оквиру УП усклађено је са решењем и стеченим обавезама
према важећој планској и урбанистичко-техничкој документацији планском
документацијом чија је израда у току, као и са важећом пројектном документацијом,
саобраћајно – техничким и пројектним условима, издатим од стране ЈП „Путеви
Србије“.
Након изградње кружне раскрснице на траси државног пута IБ реда број 12 код км
145+224 затворити саобраћајни прикључак ул. Маршала Тита на трасу државног пута
који се налази у непосредној близини , западно од кружне раскрснице. Обавезно је
планирање измештања свих инсталација из зоне планиране реконструкције трокраке
раскрснице у кружну раскрсницу.
Државни пут на графичким прилозима и у тексту плана усклађен је са Уредбом о
категоризацији државних путева („Службени гласник РС“, бр. 105/13, измена 119/13,
измена 93/15) и пратећим референтним системом мреже државних путева РС, март
2020.године /ранг, ознака, опис пута, деонице и стационаже).
Параметре за предложене елементе раскрсница и елементе за реконструкцију,
проширење и изградњу коловоза државног пута предвидети у складу са Правилником
о условима које са аспекта безбедности саобраћаја морају да испуњавају путни
објекти и други елементи јавног пута („Службени гласник РС", бр. 50/2011), и
осталом важећом законском и подзаконском
регулативом
која регулише
предметну материју.
Планирана трокрака површинска раскрсница са пресецањем саобраћајних струја
је планирана да буде ТИП 3.
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Тип 3 површинске раскрснице је најсложенији облик и примењује се на везним и
даљинским ванградским путевима. Он предвиђа пуни програм грађевинског уређења
и самим тим гарантује и највиши ниво безбедности и проточности. На главном
правцу (ГП) рашчлањују се и каналишу саобраћаје струје за лева и десна скретања и
обезбеђује континуитета директних токова (право), док се на споредном правцу (СП)
физички каналишу саобраћајне струје изградњом капљастог и троугаоног острва.
Коловоз државног пута решењем у оквиру границе УП, мора бити сачуван за
реконстукцију, у складу са важећом законском и подзаконском регулативом. Планирати
проширење коловоза према горе наведеном Правилнику, Прилог 2, 5.1. Елементи
попречног профила и табела 10 Граничне вредности пројектних елемената.
Приликом израде техничке документације прецизирати улазне елеметне - положај
табле за насељено место, саобраћајно оптерећење постојећег државног пута (бројање
саобраћаја), ограничење брзине на деоници државног пута намену и функцију
раскрсница и прогнозирано саобраћајно оптерећење на раскрсницама.
Рачунска брзина на деоници је 80 km/h, а на делу површинске раскрснице 60 km/h.
Обезбедити линије прегледности у зони раскрснице, правилно осветљење укрштаја
државних путева као део насељског расветног система, одговарајуће геометријске
елеменате укрштања за пролаз свих возила (меродавни полупречник проходности мин.
12,0 m), нивелациона решење (попречни и уздужни падови); укрштања прилагодити
условима одговарајућег одводњавања са коловозних површина.
У оквиру раскрснице нису планирани пешачки и бицклистички токови.
У складу са чланом 38. Закона о путевима на третираним деоницама државних путева,
неопходно је обезбедити потребне линије прегледности у складу са прописима.

Обезбедити максималну елиминацију конфликта на државном путу и безбедност
саобраћаја у зони будућих раскрсница, смањењем броја саобраћајнихприкључака
обострано у односу на државни пут у складу са чланом 45. Закона о путевима.
Раск рснице планирати у складу са чланом 41., 42., 43. и 44. Закона о путевима.

Планирано решење мора бити у складу са важећом законском регулатвом,
стандардима и прописима за ту врсту објеката, односно у погледу геометрије трасе,
попречног профила, ситуационо нивелационог решења, димензионисања коловоза,
вођења саобраћајних токова хоризонталном и вертикалном сигнализацијом на траси
државних путева.
Саобраћајне прикључке предвидети са геометријом у складу са очекиваним
саобраћајним оптерећењем, наменом површина, полупречницима лепеза у складу са
кривом трагова меродавног возила, прописаним линијама прегледности на
саобраћајном прикључку (раскрсници) према просторним условима предметне
локације.
Геометрија раскрсница и саобраћајних прикључака, полупречници закривљења,
димензионисање додатних саобраћајних трака (за укључење/искључење, траке за лево
скретање), хоризонтална и вертикална сигнализација на предметном путу, биће
прецизно дефинисана приликом издавања услова за пројектовање и прикључење у
поступку издавања локацијских услова у складу са важећом законскомрегулативом
(обједињена процедура).
Ограде, дрвеће и засади поред јавних путева подижусе тако да не ометају прегледност
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јавних путева и не угрожавају безбедност саобраћаја, члан 37. Закона о путевима.
Стационарни саобраћај планирати изван регулације предметног државног пута.
У оквиру обухвата нису планирана аутобуска стајалишта, ни бицилкистичке стазе.

У слови за паралелно вођење инсталација: Планиране инсталације планирати на
удаљености минимално 3,00m од крајње тачке попречног профила - ножице
насипа трупа пута, или спољње ивице путног канала за одводњавање. Изузети
могућност постављања инсталација у коридору државног пута.
- не дозвољава се вођење предметних инсталација по банкини, по косинама
усека или насипа, кроз јаркове и кроз локације које могу иницирати
отварање клизишта,
- обавезно резервисати земљиште за проширење државног пута у складу са
важећом законскоми подзаконском регулативом,
Услови за укрштање предметних инсталација са предметним путем:
- да се укрштање са путем предвиди искључиво механичким
подбушивањем испод трупа пута,
- управно на предметни пут у прописаној заштитној цеви.
- заштитна цев мора бити поставњена на целој дужини између крајњих тачака
попречног профила пута, увећана за по 3,00m са сваке стране.
- минимална дубина предметних инсталација и заштитних цеви од најниже
горње коте коловоза до горње коте заштитне цеви износи 1,35-1,50m.
- минимална дубина предметних инсталација и заштитних цеви испод путног
канала за одводњавање (постојећег или планираног) од коте дна канала до
горње коте заштитне цеви износи 1,20-1,35m.
- укрштаје планираних инсталација удаљити од укрштаја постојећих
инсталација на мин. 10,00m.
За све предвиђене интервенције и инсталације које се воде кроз земљишни
појас (парцелу пута) државног пута потребно је да се обратите управљачу
државног пута за прибављање услова и сагласности за израду пројектне
документације изградњу и постављање истих у складу са важећом законском
регулативом.
6.2. Водоводна и канализациона мрежа
Водоводна мрежа у оквиру обухвата УП је изграђена у потпуности а канализациона
мрежа је у изградњи (изграђена је секундарна мрежа, која покрива цело насеље, а
кућни
прикључци
су
рађени
делимично,
сса
410
прикључака).
Траса канализације је урађена према пројекту за изградњу канализације у
Гложану,материјал уличних цеви-секундарне мреже је РЕ (разних пречника
Ø63,Ø75,Ø90 и Ø110, за вод под притиском), вођен са једне стране улице у зеленом
појасу-поред пута, а местимично са обе стране улице, на дубини приближно 90cm, где
су постављене косе рачве за кућне прикључке.
Главни гравитациони вод постављен је у улици Људевита Дудка, целом дужином
непарном страном, од РVC материјала Ø250, на дубини 180-400 cm и системом шахти а
налази се на ивици асфалтног пута.
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Кућни прикључци се воде попречно у свим улицама, с обе стране улице, и они су РЕ
Ø50, на дубини приближно 90 cm на постељици од песка (регулациона кућна линија).
Траса водоводне мреже је урађена према Пројекту за изградњу водоводне мреже у
Гложану, материјал цеви је РЕ ( разних пречника,РЕ Ø63, РЕ Ø90, РЕ Ø110 и РЕ Ø160)
са обе стране улице у зеленом појасу на дубини 110-120 cm.
Кућни прикључци су попречни, већином РЕ Ø 20, једино правна лица имају прикључке
већег пречника, Ø5 0 и Ø 63.
Водоводна мрежа се води у рову дубине 0,9-1,2м на постељици од песка.
На основу ових чињеница дајемо Вам следеће услове:
На парцелама к.о. Гложан бр. 1258, 4074 нема изграђене инфраструктурне објекте
из наше надлежноститакође и на к.o. 4004.
На парцели к.о. 1763 (главна улица М. Тита) се налази водоводна мрежа са обе
стране улице, такође се уз саму ивицу пута налази канализациона мрежа.
На парцели к.о. 1767/1 (Улица Масарикова) се налази водоводна мрежа са обе
стране улице а у делу улице за трокраку раскрсницу је са десне стране улице у
правцу Бегеча која води према бензинској пумпи на удаљености око 1,2m од
ивице пута. Такође се овде налази канализациона мрежа, на истој страни и то
близу ивице пута. Парцела 1747 се граничи са 1767/1.
Пре извођења радова Инвеститор треба званично обавестити представника ДОО
"Gloakvalis" Гложан о датуму почетка и омогући директан надзор над изградњом
објеката.
Земљане радове у близини траса водовода и канализације као и других инсталација
вршити искључиво ручним ископом уз обавезно шлицовање на предвиђеној траси.
Евентуалну штету насталу приликом предметних радова у потпуности плаћа
Инвеститор под условима које одреде власници предметних инфраструктурних
водова и објеката.
6.4. Електроенергетске инсталације
Према Плану развоја преносног система за период од 2020. године до 2029. године и
Плану инвестиција, у обухвату предметног урбанистичког пројекта није планирана
изградња електроенергетске инфраструктуре која би била у власништву
,,Електромрежа Србије" А Д.
-

У складу са претходно наведеним тачкама " Електромрежа Србије" А Д. нема
посебних услова за потребе израде Урбанистичког пројекта за изградњу кружне
и трокраке раскрснице на к.п. број 1763, 1258, 4074 и 1747, 1767/1,4004 КО
Гложан на државном путу IБ реда број 12.
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-

Такође вас обавештавамо да се у непосредној близини обухвата предметног
урбанистичког
пројекта,
а
ван
заштиног
појаса
далеков
ода, налази траса далековода 110 kV бр. 1011/2 ТС Челарево - ТС Футог, који је
у власништву "Електромрежа Србије" А Д. (ситуацију достављамо у прилогу).

Потребно је поступити у складу са релевантним стандардима и другом техничком
регулативом ( истичемо SRPS N.C0.101, SRPS N.C0.102, SRPS N.C0.104, SRPS
N.C0.105) и извршити одговарајуће прорачуне индуктивног утицаја претходно
наведених далековода у циљу разматрања могућности градње планираних објеката у
зависности од индуктивног утицаја на:
- потенцијалне планиране објекте од електропроводног материјала и
- потенцијалне планиране телекомуникационе водове (нема потребе да се ради у
случају да се користе оптички каблови).
Пре изградње ових објеката предвидети мере попут сопствених и колективних
средстава заштите, галванских уметака чији је изолациони ниво виши од граничних
вредностиутицаја, изоловање надземних делова пластичним омотачима и слично.
Уколико постоје објекти од електропроводног материјала, у зависности
од
насељености подручја, потребно је анализирати индуктивни утицај на максималној
удаљености до 1000 m од осе далековода. Индуктивни утицај, у зависности од
специфичне отпорности тла и насељености подручја, потребно је анализирати на
максималној
удаљености до 3000 m од осе далековода, у случају градње
телекомуникационхи водова.
За прорачуне користити податке из пројектне документације далековода које вам на
захтев достављамо, као и податке добијене на терену геодетским снимањем који се
обављају о трошку Инвеститора планираних објеката.
ЈАВНО ОСВЕТЉЕЊЕ
За раскрсницу потребно је планирати макслималну снагу светиљки до 5kW.
Предвидети светиљке са ЛЕД извором светла.
Стубови са анкер плочом, челични, конусни, поцинковани, висине до 10м, са или без
лире, зависно од тачне геометрије саобраћајница.
Пројектом је предвиђен кабел типа ПП00(А) 4xХмм2 положен у кабловски ров на
дубини од 0,9м од нивелете терена. Приликом полагања кабла, паралелно са каблом
полаже се и поцинчана трака ФеЗн 30x4мм за уземљење стубова на дубину од 1,0м.
Према томе, потребно је на делу трасе где се кабел полаже у земљу копати кабловски
ров на дубини од 1,0м, те на дно рова положити поцинчану траку и канал затрпати за
0,1м. На уситњену земљу изнад траке полаже се кабел који се затрпава слојем уситњене
земље од цца 0,2м, а затим постављање заштитне ГАЛ штитнике. На дубини од 0,4м
поставља се упозоравајућа пластична трака са натписом за упозорење на присутност
кабела у земљи.
При паралелном вођењу кабла јавне расвете са подземним инсталацијама потребно је
придржавати се минималних растојања датих у техничким условима.
Као заштита од атмосферског пражњења и за заштитно уземљење служи уземљивач од
поцинчане ФеЗн траке 30x4мм положен у целој дужини трасе на дубини од 1,0м.
Темељи стубова јавне расвете изводе се од бетона МБ 30. У темељ уградити четири
темељна вијка и дуплу "К" рачву фи 110мм са наставцима истог пречника.
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Уземљење стуба врши се ФеЗн траком 30x4мм. Везу између стуба и поцинковане
челичне траке остварити бакарним ужетом попречног пресека 25мм2 и укрсног комада
“трака-уже”.
Прикључење новопројектованог јавног осветљења ће се извршити са постојећег или
новог мерног места, у склау са условима надлежне ЕД.
6.5. Електронска комуникациона мрежа
У прилогу дописа достављамо ситуационо решење из Урбанистичког пројекта са
уцртаном планираном ТК канализацијом за прикључење комплекса не мрежу
електронских комуникација.
Телекомуникациони каблови се углавном полажу у зони регионалних и локалних
путева, а на основу услова које прописују надлежне институције. Стога је потребно
планирати телекомуникациони коридор уз све саобраћајнице на подручју који обухвата
план без обзира на ранг пута.
Потребно је планирати постављање ПВЦ цеви0 110mm на местима укрштања траса са
коловозом као и испод бетонских и асфалтних површина на трасама каблова како би се
избегла накнадна раскопавања.
Приликом планирања нових саобраћајних коридора планирати полагање одговарајућих
цеви за накнадно провлачење телекомуникационих каблова Телекома у оквиру парцела
у власништву имаоца саобраћајне инфраструктуре.
Предлажемо да се урбанистичким пројектом предвиди полагање цеви за накнадно
провлачење телекомуникационих каблова, од објекта ка уличном коридору - јавној
површини. На ситуационом решењу је цев оријентационо приказана.
На предметном подручју не постоје РР коридори фиксне телефоније који су у
надлежности "Телеком Србија".
На предметном подручју за сада нема активних и планираних базних станица
Телекома Србија - систем за мобилну телефонију. Податке за дужи период нисмо у
могућности да доставимо. Потребно је да се планом предвиди могућност постављања
базних станица на објектима. Како базне станице мобилне телефоније често нису уз
рангиране саобраћајнице, потребно је узети у обзир потребу за изградњом оптичких
приводних каблова до њихових локација.
Услови за пројектовање важе све време важења локацијских услова издатих у складу са
њима, односно до истека важења грађевинске дозволе.
Услови за пројектовање планираних саобраћајнице гласе:
-

Планираним радовима не сме доћи до угрожавања механичке стабилности и
техничких карактеристика постојећих објеката мреже електронских
комуникација "Телеком Србија", ни до угрожавања нормалног функционисања
телекомуникационог саобраћаја, и мора увек бити обезбеђен адекватан приступ
постојећим објектима "Телеком Србија", ради њиховог редовног одржавања и
евентуалних интервенција;
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-

Пре почетка извођења радова потребно је, у сарадњи са Дирекцијом за технику
" Телеком Србија" Нови Сад, Народних хероја извршити идентификацију и
обележавање трасе постојећих подземних каблова у зони планираних радова
(помоћу инструмента трагача каблова и по потреби пробним ископима на
траси), како би се утврдио њихов тачан положај, дубина и евентуална
одступања од траса дефинисаних издатим условима.

-

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 (инфрасруктурних 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. На предметној локацији постоје објекати
"Телекома Србије" уграђени на дубини 0,5-1m. У случају да се земљани радови
изводе на дубини већој од 0,4m, на местима укрштања саобраћајних површина
са објектима "Телекома Србије", паралелно њима поставити 2ПВЦ цеви 0
110mm, дужине "ширина коловоза + 1,5m од обе ивице".
Крајеве цеви одговарајуће затворити. Ако траса цеви пресеца тротоар, и
наставља се у зеленом појасу, тада поменута траса треба да заврши у зеленом
појасу.
На местима приближавања саобраћајних површина ТК кабловима/објектима
растојање мора бити мин.0,5m.

-

Заштиту и обезбеђење постојећих објеката "Телекома Србије" треба извршити
пре почетка било каквих грађевинских радова и преузети све потребне и
одговарајуће 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 (обезбеђење од слегања, пробни
ископи и сл.);

-

У случају евентуалног оштећења постојећих објекта "Телекома Србије" или
прекида телекомуникационог саобраћаја услед извођења радова, инвеститор
радова је дужан да предузећу" Телеком Србија" а. д. надокнади целокупну
штету по свим основама (трошкове санације и накнаду губитка услед прекида
телекомуникационог саобраћаја).

-

Према приложеној ситуацији предметна изградња условљава измештање
постојећих објеката" Телекома Србија", те је неопходно да инвеститор објекта за
чију се изградњу издају услови , у име "Телекома Србија" покрене све
активности предвиђене Законом о планирању и изградњи. ,,Телеком Србија" ће,
у својству инвеститора измештања/изградње инфраструктуре електронских
комуникација овластити инвеститора објекта за чију се изградњу издају услови,
да у име "Телекома Србија", о свом трошку, изради сву потребну законски
прописану техничку документацију и изведе радове на измештању
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постојећих
Уговором;

објеката електронских комуникација, што ће се регулисати

-

Извод из Пројекта који садржи свеску са Техничким решењем измештања,
заштите и обезбеђења постојећих објеката "Телекома
Србија", предмер
материјала и радова и графичку документацију за предметне радове измештања,
заштите и обезбеђења постојећих објеката "Телекома Србија" доставити
обрађивачу услова ради верификације;

-

Материјал и радови на заштити и обезбеђењу, односно материјал и радови на
измештању постојећих објеката заштите и обезбеђења постојећих објеката "
Телекома Србија" изводе се о трошку инвеститора, осим у случајевима када је
ова област другачије дефинисана постојећим споразумима и претходно издатим
условима. Обавеза инвеститора је и да, уколико је за предметну врсту радова
прописана обавеза регулисања имовинско - правних односа, исте и регулише за
будуће трасе линијских инфраструктурних објеката електронских комуникација
заштите и обезбеђења постојећих објеката "Телекома Србија" пре почетка
изградње;

-

Измештање треба извршити на безбедну трасу, пре почетка радова на изградњи
за коју се траже услови;

-

Приликом избора извођача радова на измештању постојећих заштите
и
обезбеђења постојећих објеката" Телекома Србија" водити рачуна да је извођач
регистрован и лиценциран за ту врсту делатности и да буде са листе
квалификованих извођача радова" Телекома Србије" а.д;

-

Обавеза инвеститора је да извођачу радова, поред остале техничке
документације, достави и копију издатих услова (текст и ситуације) и Техничко
решење измештања, заштите и обезбеђења постојећих објеката угрожених
изградњом, на које је" Телеком Србија" а.д. дао своју сагласност. За
непоступање по наведеним
условима инвеститор радова сноси пуну
одговорност;

-

Инвеститор, односно извођач радова је у обавези да се најмање 15 (петнаест)
дана пре почетка извођења радова на измештању, заштити и обезбеђењу
постојећих објеката заштите и обезбеђења постојећих објеката " Телекома
Србија", у писаној форми обратити " Телекому Србија" а.д., Служби за
планирање и изградњу мреже у чијој надлежности је зона планиране изградње
ради вршења стручног надзора, са обавештењем о датуму почетка радова и
именима надзорног органа (контакт телефон) и руководиоца градилишта;

-

,,Телеком Србија" ће са своје стране одредити стручно лице ради вршења
надзора над радовима на измештању, као и на заштити и обезбеђењу својих
објеката. Приликом извођења радова обавезно је присуство стручног надзора од
стране Предузећа за телекомуникације "Телеком Србија" а.д;

-

По завршетку радова инвеститор/извођач радова је у обавези да у писаној форми
обавести предузеће " Телеком Србија" а.д. Службу за планирање и изградњу
мреже да су радови, за које су услови тражени, завршени;
По завршетку радова на измештању објеката потребно је извршити контролу
Друштво за пројектовање и инжењеринг ''Шидпројект''

доо
16

Урбанистички пројекат за изградњу кружне раскрснице на к.п. 1763, 1258, 4074, 4518 КО
Гложан и трокраке раскрснице на к.п. 1747, 1767/1,4518 и 4004 КО Гложан

квалитета извршених радова. Инвеститор је дужан да уз захтев за формирање
комисије за контролу квалитета достави Пројекат изведеног објекта и геодетски
снимак, податке о представнику инвеститора и извођача радова који ће
присуствовати раду комисије;
-

Након завршетка свих активности дефинисаних Уговором, потребно је да
одговорна лица за праћење реализације Уговора доставе надлежној Служби за
планирање и изградњу мреже потписан Записник.

6.6. Топловодна инсталација
На предметној локацији постоји гасовод од полиетиленских цеви за радни
притисак до 4 бара и гасни прикључци .
Услови за израду техничке документације дефинисани су Правилником о
условима за несметану и безбедну дистрибуцију природног гаса гасоводима
притиска до 16 bar („Сл.гласник РС" , бр. бр. 86/2015 од 14 .10.2015. године, а
ступио је на снагу 22.10 .2015).
Обавезује се Инвеститор да пре почетка радова званично обавест и „Нови Сад Гас“, ДОО о датуму почетка радова и омогући директан надзор над изградњом
објекта. Радови не могу почети без присуства представника „НОВИ САД – ГАС“-а и
дефинисања локације гасне инсталације.
Пре почетка радова обавезно извршити шлицовање ради утврђивањатачног
положаја гасних инсталација и ускалађивање предметне трасе са нашим
техничким условима.
Обавезује се извођач радова дефинисаних пројектном документацијом, да
приликом наиласка на гасовод, код извођења истих, одмах извести ДП „Нови СадГас“ ради даљег поступка.
Земљане радове у близини трасе гасовода вршити искључиво ручни ископом.
Неопходне радове на заштити или отклањању евентуалних оштећења гасовода
приликом извођења предметних радова, извршиће „Нови Сад-Гас“, ДОО на терет
Инвеститора.
Уколико је потребно измештање гасовода, пре извођења истих потребно је
поседовање Грађевинске дозволе за предметно измештање, а све у складу са Законом
о планирању и изградњи („Службени гласник РС“ бр. 72/09, 81/09 – исправка, 64/10 –
Одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13 – Одлука УС, 50/13 – Одлука УС, 98/13 – Одлука УС,
132/14, 145/14, 83/2018, 31/2019, 37/2019 и 9/2020) и Уредби о издавању локацијских
услова "Службени глас ник РС", бр. 35 од 17. априла 2015, 114 од 31. децемб ра
2015. године.
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7. ИНЖЕЊЕРСКОГЕОЛОШКИ УСЛОВИ
Планском документацијом за насељено место нису дефинисани нжењерско геолошки
услови. Геомеханичка истраживања за ово подручје нису вршена, те не постоје
детаљни подаци о геолошким карактеристикама тла. Приликом израде пројектне
документације пројектант је обавезан да има податке из геомеханичког елабората у
складу са Законом о планирању и изградњи.

8. МЕРЕ ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
МЕРЕ ЗАШТИТЕ ОД ПОЖАРА
За изградњу планираних објеката потребно је придржавање следећих закона и прописа:
-

Закон о заштити од пожара („Сл.гласник РС“, број 111/09 и 20/15)

-

Закон о запаљивим и горивим течностима и запаљивим гасовима
(„Сл.гласник РС“, број 54/15)

-

Правилник о изградњи постројења за ТНГ и Ускладиштавњу и претакању
ТНГ-а(„Сл.лист СФРЈ“, број 24/71)

-

Правилник о техничким нормативима за приступне путеве, октретнице и
уређене платое за ватрогасна возила у близини објеката повећаног ризика од
пожара („Сл.гласник СРЈ“, број 8/95)

-

Првилник о техничким захтевима за заштиту гаража за путничке аутомобиле
од пожара и експлозија(„Сл.лист СЦГ“, број 31/2005).

-

Правилник о техничким нормативима за хидрантску мрежу за гашење
пожара („Сл.лист СФРЈ“, број 30/91)

-

Правилник о техничким нормативима за електричне инсталације ниског
напона („Сл.лист СФРЈ“, број 53/88, 54/88 и 28/95)

-

Правилник о техничким нормативима за заштиту објекта од атмосферског
пражњења („Сл.лист СРЈ“, број 11/96)

Приликом пројектовања, користити негориве материјале и опрему за које се могу
обезбедити извештаји и атестна документација од домаћих акредитованих лабораторија
и овлашћених институција. Конструкцију објекта пројектовати тако да задовољава
прописану сезмичку отпорност, а елементи конструкције треба да имају степен
отпорности који одговара пожарном оптерећењу. (СРПС.У.Ј1.240 )

ПРОЦЕНА УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ И УСЛОВИ ЗАШТИТЕ ПРИРОДЕ
Приликом израде пројектне техничке документације, неопходно је придржавати се
Закона о процени утицаја на животну средину (Сл. ГласникРС, бр. 135/04 и 36/09).
Ради заштите биодиверзитета околног терена и очувања квалитета ваздуха, подиже се
заштитни зелени појас ободним делом комплекса пункта према околним површинама.
Друштво за пројектовање и инжењеринг ''Шидпројект''

доо
18

Урбанистички пројекат за изградњу кружне раскрснице на к.п. 1763, 1258, 4074, 4518 КО
Гложан и трокраке раскрснице на к.п. 1747, 1767/1,4518 и 4004 КО Гложан

Зелене површине се повезују у целовит систем зеленила и истовремено се води рачуна
о разноврсности вегетације имајући у виду да се је предметна парцела намењена
претежно заштитном зеленилу уз коридор аутопута Е-75.
Предност се даје аутохтоним врстама које су прилагођене локалним педолошким и
климатским условима, а избегавају се инвазивне врсте.

MEРЕ ЕНЕРГЕТСКЕ ЕФИКАСНОСТИ
У циљу обезбеђења ефикасног коришћења енергије и утврђивања испуњености услова
енергетске ефикасности зграда, планира се и израда ЕлаборатаЕЕ у складу са
Правилником о енергетској ефикасности зграда („Сл.гласник РС“ бр.61/2011).

9. УСЛОВИ ЗА НЕСМЕТАНО КРЕТЕЊЕ ДЕЦЕ,
СТАРИХ И ХЕНДИКЕПИРАНИХ ИНВАЛИДНИХ
ЛИЦА
При пројектовању предметних раскрсница примењене су Законом предвиђене мере и
решења које омогућавају лицима са посебним потребама у простору неометано и
континуално кретање у складу са Правилником о условима за планирање и
пројектовање објеката у вези са несметаним кретањем деце, старих, хендикепираних и
инвалидних лица ("Службени гласник РС", бр. 22/15).

10. МЕРЕ ЗАШТИТЕ НЕПОКРЕТНИХ КУЛТУРНИХ
И ПРИРОДНИХ ДОБАРА
Увидом у документацију Покрајинског завода за заштитуспоменика културе и
археолошким рекогносцирањем на предметним локацијама констатовани су
археолошки локалитети, са остацима насеља из периода праисторије, касне антике и
средњег века. Ови локалитети су део веће археолошке зоне на старој обали Дунава
(означено на плану у прилогу).
Као услов за извођење грађевинских радова на местима на којима су констатовани
археолошки локалитети неопходно је спровести преходна заштитна
археолошка
истраживања. Ова мера техничке заштите под разумева прибављање посебних
услова које издаје Покрајински завод за заштиту споменика културе. Археолошко
истраживање ће се обавити у оном обиму у којем су археолошки локалитети
непосредно угрожени извођењем преметних грађевинских радова Закон о културним
добрима («Службени гласник РС» ,бр. 71 / 94).
Пројекат и документација морају бити израђени на основу изнетих услова за
предузимање мера техничке заштите.
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11. ТЕХНИЧКИ ОПИС ОБЈЕКТА
1.5.5 - СИТУАЦИОНО И НИВЕЛАЦИОНО РЕШЕЊЕ
Ситуационо решење саобраћајних површина државног пута IБ-12 усклађено је са
планском документацијом и пројектним задатком Инвеститора.
У оквиру реконструкције саобраћајних површина предвиђена је изградња кружне
раскрснице на км 145+224 и површинске трокраке раскрснице са пресецањем
саобраћајних струја на км 146+901. Реконструкцијом пута предвиђена је изградња
трокраке кружне раскрснице на км 145+224 на уласку у насеље Гложан из правца Бачке
Паланке.
У пресеку осовина државног пута IB реда бр.12 на стационажи км 145+224,37 и
осовине улице Пролетерске из темена Т 43 а управно на државни пут IB реда бр.12
формиран је кружни ток једнотрачни, пречника 42 м, са кружним острвом 29,0 м.
Ширина коловоза на уливу и изливу како на магистралном правцу тако и из правца ул.
Пролетерске је 4,0 м и 4,5 м. Радијуси заобљења улива и излива усвојени су у складу са
прописаном регулативом. Ширина једнотрачног коловоза кружног тока је 6,50 м.
Раскрсница је нивелационо уклопљена у државни пут IB реда бр.12 и ул. Маршала
Тита.
Разделни коловоз на кружном току је оивичен ивичњацима 18/24 у усправном стању, са
надвишењем +12 цм.
Пројектом је предвиђено проширење коловоза државног пута да би се добила потребна
укупна ширина коловоза од 7,20 метара. НА сатационажи 146+901 предвиђена је
раскрсница Тип 3, који је насложенији облик и примењује се на везним и даљинским
ванградским путевима. Он предвиђа пуни програм грађевинског уређења и самим тим
гарантује и највиши ниво безбедности и проточности. На главном правцу (ГП)
рашчлањују се и каналишу саобраћаје струје за лева и десна скретања и обезбеђује
континуитета директних токова (право), док се на споредном правцу (СП) физички
каналишу саобраћајне струје изградњом капљастог и троугаоног острва.
Постојеће одводњавање врши се системом отворених канала и низ косину насипа у
зелену површину. Стога је овим пројектом предвиђено извођење самоупијајућих канала
дуж целе деонице пута или продубљивање постојећих канала до потребне дубине, како
би се одводњавање и коловоза и постељице спровело што ефикасније.
Ситуациони план за површинску трокраку раскрсницу је дат за рачунску брзину од 60
км/х у зони раскрснице, са ширином возних трака од 3.25 метара и ивичним тракама
ширине 0.35 м, што даје укупну ширину коловоза од 7,20 метара, трака за лево
скретање је предвиђена ширине 3,0 метра. Ширина банкина је 1,5 метара.
ЈАВНО ОСВЕТЉЕЊЕ
За раскрснице је потребно планирати макслималну снагу светиљки до 5kW.
Предвидети светиљке са ЛЕД извором светла.
Стубови са анкер плочом, челични, конусни, поцинковани, висине до 10м, са или без
лире, зависно од тачне геометрије саобраћајница.
Пројектом је предвиђен кабел типа ПП00(А) 4xХмм2 положен у кабловски ров на
дубини од 0,9м од нивелете терена. Приликом полагања кабла, паралелно са каблом
полаже се и поцинчана трака ФеЗн 30x4мм за уземљење стубова на дубину од 1,0м.
Према томе, потребно је на делу трасе где се кабел полаже у земљу копати кабловски
ров на дубини од 1,0м, те на дно рова положити поцинчану траку и канал затрпати за
0,1м. На уситњену земљу изнад траке полаже се кабел који се затрпава слојем уситњене
земље од цца 0,2м, а затим постављање заштитне ГАЛ штитнике. На дубини од 0,4м
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поставља се упозоравајућа пластична трака са натписом за упозорење на присутност
кабела у земљи.
При паралелном вођењу кабла јавне расвете са подземним инсталацијама потребно је
придржавати се минималних растојања датих у техничким условима.
Као заштита од атмосферског пражњења и за заштитно уземљење служи уземљивач од
поцинчане ФеЗн траке 30x4мм положен у целој дужини трасе на дубини од 1,0м.
Темељи стубова јавне расвете изводе се од бетона МБ 30. У темељ уградити четири
темељна вијка и дуплу "К" рачву фи 110мм са наставцима истог пречника.
Уземљење стуба врши се ФеЗн траком 30x4мм. Везу између стуба и поцинковане
челичне траке остварити бакарним ужетом попречног пресека 25мм2 и укрсног комада
“трака-уже”.
Прикључење новопројектованог јавног осветљења ће се извршити са постојећег или
новог мерног места, у склау са условима надлежне ЕД.

12.

ПЛАНИРАНА ПАРЦЕЛАЦИЈА

Урбанистичким пројектом дат је предлог парцелације приказан на графичком прилогу
бр. 4. Циљ парцелације је да се образује парцела за кружну и Т раскрсницу.
Граница између новоформираних парцела означена је тачкама.
Кружна раскрсница
Од парцела к.п. бр. 1763, 1258 и 4074 КО Гложан одвојити делове за површину јавне
намене, а остаци парцела ће се дефинисати касније.

Табела 4: Деоба парцела к.п. бр. 1763, 1258 и 4074 КО Гложан
ПОСТОЈЕЋЕ СТАЊЕ
Број постојеће
Површина
парцеле
(м2)
4074

17 191

1763

51772

1258

6 724

ПРЕЛАЗНО СТАЊЕ
Новоформирана парцела
Површина (м2)
4074-a
4074-b
1763-а
1763-b
1763-c
1258/а

16 038
1 153
50 808
756
208
3 698

Т-раскрсница
Од парцела к.п. бр. 1747, 1767/1 и 4004 КО Гложан одвојити делове за површину јавне
намене, а остаци парцела ће се дефинисати касније.
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Табела 5: Деоба парцела к.п. бр. 1747, 1767/1 и 4004 КО Гложан
ПОСТОЈЕЋЕ СТАЊЕ
Број постојеће
Површина
парцеле
(м2)
4004

33199

1747

4073

1767/1

39290

ПРЕЛАЗНО СТАЊЕ
Новоформирана парцела
Површина (м2)
4004-a
4004-b
1747-а
1747-b
1747-c
1767/1б
1767/1а

32 687
512
2231
1156
686
335
38955

Тачне координате и површине парцела биће дефинисане пројектом геодетског
обележавања, односно пројектом парцелације.

13. СПРОВОЂЕЊЕ
Урбанистички пројекат за изградњу кружне и трокраке раскрснице на к.п. број 1763,
1258, 4074, 1747, 1767/1, 4004 КО Гложан на државном путу I Б реда број 12,
дефинисани су услови за изградњу предметних раскрсница, услови прикључења
објеката на инфраструктуру, као и уређење парцеле.
Пре потврђивања Урбанистичког пројекта, орган надлежан за послове урбанизма
организује јавну презентацију Урбанистичког пројекта, у трајању од седам дана.
Потврђен Урбанистички пројекат представља основ за издавање Локацијских услова и
пројекат препарцелације. Како постоји могућност фазности изградње, локацијски
услови се издају за цео комплекс. Фазност изградње подразумева могућност
функционисања сваке фазе независно од реализације следеће као и да се обавезе једне
фазе не преносе на другу.
Урбанистички пројекат је урађен у четири (4) аналогна примерка.

ОДГОВОРНИ УРБАНИСТА:
_______________________________

Данијела Карашићевић, дипл.инж.арх.

Друштво за пројектовање и инжењеринг ''Шидпројект''

доо
22

Урбанистички пројекат за изградњу кружне раскрснице на к.п. 1763, 1258, 4074, 4518 КО Гложан и
трокраке раскрснице на к.п. 1747, 1767/1,4518 и 4004 КО Гложан

В. ГРАФИЧКИ ДЕО

Друштво за пројектовање и инжењеринг ''Шидпројект''
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Урбанистички пројекат за изградњу кружне раскрснице на к.п. 1763, 1258, 4074, 4518 КО Гложан и
трокраке раскрснице на к.п. 1747, 1767/1,4518 и 4004 КО Гложан

Г. ИДЕЈНО РЕШЕЊЕ

Друштво за пројектовање и инжењеринг ''Шидпројект''

доо

Инвеститор:

ЈП „ПУТЕВИ СРБИЈЕ“
Булевар краља Александра 282
Београд

ИДЕЈНO РЕШЕЊЕ
ЗА ИЗГРАДЊУ КРУЖНЕ И ТРОКРАКЕ РАСКРСНИЦЕ НА
К.П. БРОЈ 1763, 1258, 4074, 1747, 1767/1, 4004 КО ГЛОЖАН НА
ДРЖАВНОМ ПУТУ I Б РЕДА БРОЈ 12

2/2 – ПРОЈЕКАТ САОБРАЋАЈНИЦА
Број пројекта:

80/19-2/2

Шид, децембар 2020.године

2/2 – ПРОЈЕКАТ САОБРАЋАЈНИЦА
Инвеститор:

ЈП „ПУТЕВИ СРБИЈЕ“, Београд
Булевар краља Александра 282

Објекат:

ЗА ИЗГРАДЊУ КРУЖНЕ И ТРОКРАКЕ
РАСКРСНИЦЕ НА К.П. БРОЈ 1763, 1258, 4074,
1747, 1767/1, 4004 КО ГЛОЖАН НА ДРЖАВНОМ
ПУТУ I Б РЕДА БРОЈ 12

Врста техничке документације:

ИДР – Идејно решење

Назив и ознака дела пројекта:

2/2– ПРОЈЕКАТ САОБРАЋАЈНИЦА

За грађење/извођење радова:

Реконструкција

Потпис:

Пројектант:
„ШИДПРОЈЕКТ“ ДОО ШИД
Сања Спасојевић, дипл.инж.арх.

Потпис:

Одговорни пројектант:
Никола Логарушић, дипл.грађ.инж.
лиц. ИКС бр. 315 И00678 19

Број дела пројекта:
Место и датум:

80/19-2/2
Шид, децембар 2020.године

0.2 САДРЖАЈ ГЛАВНЕ СВЕСКЕ
1.1.

Насловна страна

1.2.

Садржај техничке документације

1.3.

Решење о одређивању одговорног пројектанта

1.4.

Изјава одговорног пројектанта

1.5.

Текстуална документација

1.5.1. Општи подаци
1.5.2. Подлоге
1.5.3. Постојеће стање
1.5.4. Подаци о локацији
1.5.5. Ситуационо и нивелационо решење
1.6.

Нумеричка документација

1.6.1. Преглед површина
1.6.2. Подаци за обележавање осовине
1.7.

Графичка документација

1.7.1. Прегледнa картa шире локације
1.7.2. Ситуациони план
1.7.3. Подужни профил
1.7.4. Нормални попречни профили

1.3. РЕШЕЊЕ О ОДРЕЂИВАЊУ ОДГОВОРНОГ ПРОЈЕКТАНТА
У складу са овлашћењима из члана 38. Статута друштва за пројектовање и инжeњеринг
„ШИДПРОЈЕКТ“ ДОО Шид, члана 128. Закона о планирању и изградњи (''Службени
гласник РС'', бр. 72/09, 81/09-исправка, 64/10 одлука УС, 24/11 и 121/12, 42/13–одлука
УС, 50/2013–одлука УС, 98/2013–одлука УС, 132/14, 145/14,83/2018,31/2019 и 37/2019)
и одредби Правилника о садржини, начину и поступку израде и начин вршења контроле
техничке документације према класи и намени објеката (“Службени гласник РС”,
бр.72/2018) као:
ОДГОВОРНИ ПРОЈЕКТАНТ
за израду пројекта саобраћајница, који је део Идејног решења - ИДР за изградњу кружне
и трокраке раскрснице на к.п. број 1763, 1258, 4074, 1747, 1767/1, 4004 КО Гложан на
државном путу IБ реда број 12,одређује се:

Никола Логарушић, дипл. грађ.инж......................................лиц. ИКС бр. 315 И00678 19

Пројектант:
Одговорно лице/заступник:

„ШИДПРОЈЕКТ“ ДОО ШИД
Сања Спасојевић, дипл.инж.арх.

Потпис:

Број техничке документације:
Место и датум:

80/19-2/2
Шид, децембар 2020.године

1.4. ИЗЈАВА ОДГОВОРНОГ ПРОЈЕКТАНТА ПРОЈЕКТА САОБРАЋАЈНИЦА

Одговорни пројектант пројекта саобраћајница, који је део Идејног решења - ИДР за
изградњу кружне и трокраке раскрснице на к.п. број 1763, 1258, 4074, 1747, 1767/1,
4004 КО Гложан на државном путу IБ реда број 12

Никола Логарушић, дипл. грађ.инж.
315 И00678 19

ИЗЈАВЉУЈЕМ

1.

2.

да је идејно решење израђено у складу са Законом о планирању и изградњи,
прописима, стандардима и нормативима из области изградње објеката и
правилима струке;
да су при изради пројекта поштоване све прописане и утврђене мере и препоруке за
испуњење основних захтева за објекат и да је пројекат израђен у складу са мерама
и препорукама којима се доказује испуњеност основних захтева.

Одговорни пројектант :
Број лиценце:

Никола Логарушић, дипл. грађ.инж.
315 И00678 19

Потпис:

Број техничке документације:

80/19-2/2

Место и датум:

Шид, децембар 2020.године

1.5 ТЕКСТУАЛНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

1.51 ТЕХНИЧКИ ОПИС
Изградња кружне и трокраке раскрснице на к.п. број 1763, 1258, 4074, 1747, 1767/1,
4004 КО Гложан на државном путу IБ реда број 12

2/2 ПРОЈЕКАТ САОБРАЋАЈНИЦА
1.5.1 - ОПШТИ ПОДАЦИ

ИНВЕСТИТОР:

ЈП „Путеви Србије“,
Булевар краља Александра 282, Београд, Нови Сад

О Б Ј Е К А Т:

Изградња кружне и трокраке раскрснице на к.п. број 1763, 1258,
4074, 1747, 1767/1, 4004 КО Гложан на државном путу IБ реда број 12

МЕСТО ГРАДЊЕ:

државни пут IБ – 12 у К.О. Гложан у општини Бачки Петровац

ПРОЈЕКТНА
ОРГАНИЗАЦИЈА:

"ШИДПРОЈЕКТ " ДОО, ШИД
Кнеза Милоша 2, Шид

ОДГОВОРНИ
ПРОЈЕКТАНТ:

Никола Логарушић, дипл.инж.грађ.

1.5.2 - УВОДНЕ НАПОМЕНЕ И ЛОКАЦИЈА
За потребе Инвеститора, урађено је Идејно решење за изградњу кружне и трокраке
раскрснице на к.п. број 1763, 1258, 4074, 1747, 1767/1, 4004 КО Гложан на државном
путу IБ реда број 12, којим је предвиђено проширење и ојачање постојеће коловозне
конструкције како би се продужила употребљивост и функционалност пута, а и повећала
безбедност саобраћаја на предметној деоници.
1.5.3 - П О Д Л О Г Е
За израду Идејног решења, коришћене су следеће подлоге :
Пројектни задатак Инвеститора,
Геодетски подаци са катастарско - топографским планом урађеним од стране
„ГЕОПАНОНИЈА“ ОД Нови Сад.
Важећа законска регулатива, правилник, стандарди и техничка норматива,
Приликом израде пројекта коришћена је следећа законска и техничка регулатива:

1.
Закон о планирању и изградњи ''Службени гласник РС'', бр. 72/09, 81/09-исправка,
64/10 одлука УС, 24/11 и 121/12, 42/13–одлука УС, 50/2013–одлука УС, 98/2013–одлука
УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/2019, 37/2019 и 9/2020)
2.
Закон о безбедности саобраћаја на путевима („Службени гласник РС“, бр.
41/2009, 53/2010, 101/11, 32/13-УС, 55/14, 96/2015 - др. закон, 9/2016 - одлука УС,
24/2018, 41/2018, 41/2018 - др. Закон, 87/2018 и 23/2019))
3.
Закон о безбедности и здрављу на раду („Службени гласник РС“, бр. 101/2005,
91/2015 и 113/2017-др.Закон)
4.
Закон о заштити животне средине Сл. Гласник РС“, бр. 135/2004, 36/2009, 36/2009
– др. Закон, 72/2009 – др. Закон, 43/2011 – одлука УС, 14/2016, 76/2018, 95/2018 – др.
Закон и 95/2018 – др. Закон)
5.
Закон о заштити од пожара ("Сл. гласник РС", бр. 111/2009, 20/2015, 87/2018 и
87/2018 - др. Закони)
6.
Закон о путевима („Службени гласник РС“, бр. 41/2018 и 95/2018-др.Закон)
7.
Правилник о садржини, начину и поступку израде и начину вршења контроле
техничке документације према класи и намени објеката („Службени гласник РС“, бр.
72/2018)
8.
Правилник о условима које са аспекта безбедности саобраћаја морају да
испуњавају путни објекти и други елементи јавног пута („Службени гласник РС“, бр.
50/2011)
9.
Правилник о саобраћајној сигнализацији ( „Службени гласник РС“, бр. 85/17)
10.
Правилник о начину регулисања саобраћаја на путевима у зони радова
(„Службени гласник РС“, бр. 134/14)
11.
Правилник о периодичном одржавању државног пута („Службени гласник РС“,
бр. 43/15) .
12.
Закон о експропријацији („Сл. гласник РС", бр. 53/95, „Сл.лист СРЈ“ бр.16/2001 –
одлука СУС и „Сл.гласник РС“, бр.20/2009, 55/2013 – одлука УС и 106/2016 - аутентично
тумачење);
13.
Закон о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС", бр. 135/04 и
36/09);
14.
Стандарди – СРПС за елементе, конструкције, пројектовање и грађење.
15.
Техничка упутства за пројектовање локалне градске путне мреже , проф.др. М .
Малетин дипл.инж.грађ., проф др. В.Анђус дипл.грађ.инж., Јован Катанић, дипл.грађ.
инж, септембар 2008 године,
16.
Методологија пројектовања путева, проф др. В.Анђус дипл.грађ.инж., проф.др.
М . Малетин дипл.инж.грађ.,ГФ Београд 1993 године.
17.
Приручник за пројектовање путева у Републици Србији, Београд 2012 год.
18.
Остали прописи и Правилници из путног инжењерства и додирних области.
1.5.4 - ПОДАЦИ О ЛОКАЦИЈИ И СТАЊУ КОЛОВОЗА И ПУТНИХ ОБЈЕКАТА
Локација на којој се је предвиђена реонструкција раскрснице су катастарске парцеле у
К.О. Гложан општина Бачки Петровац.
1.5.5 - СИТУАЦИОНО И НИВЕЛАЦИОНО РЕШЕЊЕ
Ситуационо решење саобраћајних површина државног пута IБ-12
планском документацијом и пројектним задатком Инвеститора.

усклађено је са

У оквиру реконструкције саобраћајних површина предвиђена је изградња кружне
раскрснице на км 145+224 и површинске трокраке раскрснице са пресецањем
саобраћајних струја на км 146+901. Реконструкцијом пута предвиђена је изградња

трокраке кружне раскрснице на км 145+224 на уласку у насеље Гложан из правца Бачке
Паланке.
У пресеку осовина државног пута IB реда бр.12 на стационажи км 145+224,37 и
осовине улице Пролетерске из темена Т 43 а управно на државни пут IB реда бр.12
формиран је кружни ток једнотрачни, пречника 42 м, са кружним острвом 29,0 м.
Ширина коловоза на уливу и изливу како на магистралном правцу тако и из правца ул.
Пролетерске је 4,0 м и 4,5 м. Радијуси заобљења улива и излива усвојени су у складу са
прописаном регулативом. Ширина једнотрачног коловоза кружног тока је 6,50 м.
Раскрсница је нивелационо уклопљена у државни пут IB реда бр.12 и ул. Маршала
Тита.
Разделни коловоз на кружном току је оивичен ивичњацима 18/24 у усправном стању, са
надвишењем +12 цм.
Пројектом је предвиђено проширење коловоза државног пута да би се добила потребна
укупна ширина коловоза од 7,20 метара. НА сатационажи 146+901 предвиђена је
раскрсница Тип 3, који је насложенији облик и примењује се на везним и даљинским
ванградским путевима. Он предвиђа пуни програм грађевинског уређења и самим тим
гарантује и највиши ниво безбедности и проточности. На главном правцу (ГП)
рашчлањују се и каналишу саобраћаје струје за лева и десна скретања и обезбеђује
континуитета директних токова (право), док се на споредном правцу (СП) физички
каналишу саобраћајне струје изградњом капљастог и троугаоног острва.
Постојеће одводњавање врши се системом отворених канала и низ косину насипа у
зелену површину. Стога је овим пројектом предвиђено извођење самоупијајућих канала
дуж целе деонице пута или продубљивање постојећих канала до потребне дубине, како
би се одводњавање и коловоза и постељице спровело што ефикасније.
Ситуациони план за површинску трокраку раскрсницу је дат за рачунску брзину од 60
км/х у зони раскрснице, са ширином возних трака од 3.25 метара и ивичним тракама
ширине 0.35 м, што даје укупну ширину коловоза од 7,20 метара, трака за лево скретање
је предвиђена ширине 3,0 метра. Ширина банкина је 1,5 метара.
Нивелационо решење условљено је постојећим стањем коловоза као и нивелацијом
околних садржаја поред којих пролази државни пут и који се повезују на државни пут.
Самоупијајућим путним каналима се на ефикасан начин врши одводњавања воде са
коловозне површине и из трупа пута. Њихова функционалност зависи пре свега од
редовног одржавања (очувања пројектном предвиђене геометрије канала како би се
очувала пропусна моћ, односно максимални ниво воде испод коте дна дренажног слоја
постељице пута). Редовно одржавање у току експлоатације основни је предуслов за
успешно одвођење воде из трупа и са коловоза, чиме се остварују услови за безбедан
саобраћај и конструктивну стабилност односно дуготрајност пута.
Постојећи путни пропусти се на местима ширења коловоза проширују, при чему се
њихов пречник задржава.Хидраулички услови течења се неће променити, јер се не мења
геометрија водотока и пропуста.

ПУТНИ ОБЈЕКТИ - ЦЕВАСТИ ПРОПУСТИ
Цеваст пропуст на км 146+893.62
Пропуст је бетонски, ширине отвора Л=1.0m. Претпоставља се да дужина пропуста
задовољава потребе проширења пута. Улази у пропуст су делимично затрпани и обрасли
травом, тако да је потребно добро очистити пропуст и тако га вратити у функцију.
Цеваст пропуст на км 146+954.36
Пропуст је бетонски, ширине отвора Л=2.0m. Улаз у пропуст са леве стране (у правцу
раста стационаже пута) је у функцији, улаз са десне стране је обрастао травом али такође
у функцији.
За потребе проширења попречног профила пута предвиђено је чишћење и доградња
постојећег пропуста са десне стране. Облик и величина отвора дограђеног дела уклапа
се у геометрију постојећег пропуста.
ЈАВНО ОСВЕТЉЕЊЕ
За раскрснице је потребно планирати макслималну снагу светиљки до 5kW.
Предвидети светиљке са ЛЕД извором светла.
Стубови са анкер плочом, челични, конусни, поцинковани, висине до 10м, са или без
лире, зависно од тачне геометрије саобраћајница.
Пројектом је предвиђен кабел типа ПП00(А) 4xХмм2 положен у кабловски ров на
дубини од 0,9м од нивелете терена. Приликом полагања кабла, паралелно са каблом
полаже се и поцинчана трака ФеЗн 30x4мм за уземљење стубова на дубину од 1,0м.
Према томе, потребно је на делу трасе где се кабел полаже у земљу копати кабловски
ров на дубини од 1,0м, те на дно рова положити поцинчану траку и канал затрпати за
0,1м. На уситњену земљу изнад траке полаже се кабел који се затрпава слојем уситњене
земље од цца 0,2м, а затим постављање заштитне ГАЛ штитнике. На дубини од 0,4м
поставља се упозоравајућа пластична трака са натписом за упозорење на присутност
кабела у земљи.
При паралелном вођењу кабла јавне расвете са подземним инсталацијама потребно је
придржавати се минималних растојања датих у техничким условима.
Као заштита од атмосферског пражњења и за заштитно уземљење служи уземљивач од
поцинчане ФеЗн траке 30x4мм положен у целој дужини трасе на дубини од 1,0м.
Темељи стубова јавне расвете изводе се од бетона МБ 30. У темељ уградити четири
темељна вијка и дуплу "К" рачву фи 110мм са наставцима истог пречника.
Уземљење стуба врши се ФеЗн траком 30x4мм. Везу између стуба и поцинковане
челичне траке остварити бакарним ужетом попречног пресека 25мм2 и укрсног комада
“трака-уже”.
Прикључење новопројектованог јавног осветљења ће се извршити са постојећег или
новог мерног места, у склау са условима надлежне ЕД.

ОДГОВОРНИ ПРОЈЕКТАНТ:
Никола Логарушић, дипл.грађ. инж.

1.6 НУМЕРИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА

1.6.1 ПРЕГЛЕД ПОВРШИНА
Кружна раскрсница
Дужина трасе 240 метара
Ширина уливних трака 4.00 м
Ширина изливних трака 4.50 м
Ширина коловоза укружном току 6.50 м
Површина коловоза 2400,00 м2

Површинска трокрака раскрсница:
Дужина трасе 240 метара
Ширина саобраћајних трака 3.25 м
Ширина саобраћајних трака за лева скретања 3.00 м
Ширина ивичних трака 0,35 м
Површина коловоза 3150,00 м2

ОДГОВОРНИ ПРОЈЕКТАНТ:
Никола Логарушић, дипл.грађ. инж.

1.7 ГРАФИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА
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PRAVAC

VRSTA TD:

BROJ CRTE@A:

IDR 1.7.3.2

GLAVNI PRAVAC
R 1:50/500

3.60 3.60
3.60 3.60

3.60 3.60

3.60 3.60

3.60 3.60

3.60 3.60

3.60 3.60

3.60 3.60

3.60 3.60

3.73 3.87

4.23 5.37

4.75 7.52

5.06 11.34

5.10 10.74

5.10 5.64

5.10 4.94

5.10 5.09

4.79 4.82

4.36 4.35

3.96 3.91

3.61 3.60

3.60 3.60

3.60 3.60

3.60 3.60

146+700.000 - 147+000.000

PODU@NI PROFIL - GLAVNI PRAVAC
POVR[INSKA TROKRAKA RASKRSNICA
R 1:500/50
EN ISO
EN ISO
BS OHSAS
ISO/IEC
EN ISO

9001:20 15
14001:20 15
18001:2007
27001:2013
50001:2011

DRU[TVO ZA PROJEKTOVAWE I IN@EWERING

Sertifikovan od:

D.O.O.

KNEZA MILO[A 2, 22240 [ID, SRBIJA; Tel: 022/712-004, 712-044; Faks: 716-020;
ODGOVORNI Nikola Logaru{i}, dipl.gra|.in`.
PROJEKTANT licenca br. 315 I00678 19

E-mail: office@sidprojekt.rs; www.sidprojekt.rs
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I
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80/19-2/2

1:50/500

VRSTA TD:

BROJ CRTE@A:

IDR 1.7.3.3

SPOREDNI PRAVAC
R 1:50/500
0+000.000 - 0+052.320

0.00 11.19
0.00 11.19

14.27 4.87

7.15 4.88

6.09 5.61

10.17 6.31

TRAKA_D1

57.20 18.29

TRAKA_L1
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1:50/500

VRSTA TD:
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GLAVNI PRAVAC

KRU@NI PODEONIK

SPOREDNI PRAVAC

NORMALNI POPRE^NI
PROFILI - KRU@NA RASKRSNICA
R 1:100
EN ISO
EN ISO
BS OHSAS
ISO/IEC
EN ISO

9001:20 15
14001:20 15
18001:2007
27001:2013
50001:2011
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SARADNIK
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Decembar 2020.
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BROJ PROJEKTA:

80/19-2/2

1 : 100

NORMALNI POPRE^NI
PROFILI - KRU@NA
RASKRSNICA

VRSTA TD:

BROJ CRTE@A:

IDR 1.7.4.1

80.82
3.5%
3.5%

NORMALNI POPRE^NI PROFILI POVR[INSKA TROKRAKA RASKRSNICA
R 1:100
EN ISO
EN ISO
BS OHSAS
ISO/IEC
EN ISO

9001:20 15
14001:20 15
18001:2007
27001:2013
50001:2011

DRU[TVO ZA PROJEKTOVAWE I IN@EWERING
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80/19-2/2

1:100

NORMALNI POPRE^NI
PROFILI

VRSTA TD:

BROJ CRTE@A:

IDR 1.7.4.2

Урбанистички пројекат за изградњу кружне раскрснице на к.п. 1763, 1258, 4074, 4518 КО Гложан и
трокраке раскрснице на к.п. 1747, 1767/1,4518 и 4004 КО Гложан

Д. ПРИЛОЗИ

Друштво за пројектовање и инжењеринг ''Шидпројект''

доо

Одштампани примерак оригиналног електронског документа

Одштампани примерак оригиналног електронског документа

Одштампани примерак оригиналног електронског документа

Одштампани примерак оригиналног електронског документа

Одштампани примерак оригиналног електронског документа

Одштампани примерак оригиналног електронског документа

Урбанистички пројекат за изградњу кружне и трокраке раскрснице на к.п. број 1763, 1258, 4074,
1747, 1767/1, 4004 КО Гложан на државном путу I Б реда број 12

6. Прибављени УСЛОВИ ЈКП-а

Друштво за пројектовање и инжењеринг ''Шидпројект''

доо

Урбанистички пројекат за изградњу кружне и трокраке раскрснице на к.п. број 1763, 1258, 4074,
1747, 1767/1, 4004 КО Гложан на државном путу I Б реда број 12

Услови JKП:
1) ЕПС, Огранак електродистрибуција Нови Сад, број 86.1.1.0.-Д-07.02.-211000-20 од
12.11.2020.год. (наш број 2908/20 од 18.11.2020.)
2) ЈКП „Водовод и канализација“, Гложане, број 02-30/20 од 05.08.2020.год.
3) Јавно водопривредно предузеће Воде Војводине Нови Сад, број II-892/2-20 од
05.10.2020. године;
4) „Завод за заштиту споменика културе града Новог Сада“, број: 02-247/2-2020 од
21.08.2020.године;
5) ЈП ПУТЕВИ СРБИЈЕ, Београд, број 953-15639/20-1 од 07.09.2020. године,
6) „ТЕЛЕКОМ СРБИЈА” Служба за планирање и изградњу мреже Нови Сад,
деловодни број: А335-226451, од 05.08.2020.године;
7) „НОВИ САД-ГАС“ ДОО, број: 06-1293 од 29.09.2020.
8) Србијагас, Канцеларија извршног директора за инвестиције, број 06-01/2883 од
04.08.2020.
9) „Електромрежа Србије“ Београд број: 130-00-UTD-003-991/2020-002 од
07.08.2020.год;

Друштво за пројектовање и инжењеринг ''Шидпројект''

доо

