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НАРУЧИЛАЦ (ИНВЕСТИТОР):
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Директор
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ДОО
ДРУШТВО ЗА ПРОЈЕКТОВАЊЕ И ИНЖЕЊЕРИНГ

НАЗИВ ДОКУМЕНТА: УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ
ЗА ИЗМЕШТАЊЕ ДЕЛА ТРАСЕ ДРЖАВНОГ ПУТА II A
РЕДА БРОЈ 154 И ИЗГРАДЊУ НАДВОЖЊАКА
ПРЕКО ЖЕЛЕЗНИЧКЕ ПРУГЕ БЕОГРАД-ПОЖАРЕВАЦ

ИНВЕСТИТОР:

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

НОСИЛАЦ ИЗРАДЕ:

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

БРОЈ ЕВИДЕНЦИЈЕ:

5/20

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.
Мирјана Суљоврујић, дипл.инж.арх.
Драган Тодоровић, дипл.инж.грађ.
Предраг Мишковић, дипл.инж.маш.
Драган Васић, дипл.инж.ел.
Никола Логарушић, дипл.инж.грађ.
Татјана Јаношевић, дипл.инж.грађ.
ГРАФИЧКИ ОБРАДИЛИ: Боривој Стевановић, грађ.техн.

Друштво за пројектовање и инжењеринг ''Шидпројект''

доо

УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ ЗА ИЗМЕШТАЊЕ ДЕЛА ТРАСЕ ДРЖАВНОГ ПУТА II A РЕДА БРОЈ 154 И ИЗГРАДЊУ НАДВОЖЊАКА
ПРЕКО ЖЕЛЕЗНИЧКЕ ПРУГЕ БЕОГРАД-ПОЖАРЕВАЦ

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. Спровођење
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В. ГРАФИЧКИ ДЕО
A) Извод из Плана генералне регулације грађевинског подручја сединице локалне
самоуправе – град Београд, целине I-XIX ( „Службени гласник РС“ бр. 20/16),
Планирана намена површина и Начин спровођења плана у Р 1 : 10 000.
B) Извод из Регулационог плана деонице Аутопута Е75 и Е70 Добановци-Бубањ поток
(„Службени гласник РС“ бр. 13/99),
C) Извод из Плана детаљне регулације фекалног колектора од Раковица села (Булевар
ослобођења) до постојећег колектора у Реснику и регулације Раковичког и
Милошевог потока (I фаза), градске општине Вождовац и Раковица („Службени
гласник РС“ бр. 45/16),
Шира локација
1. Катастарско-топографски план са границом обухвата УП
2. Регулационо нивелационо решење локације
3. Приказ саобраћаја и комуналне инфраструктуре са
прикључцима на спољну мрежу
4. Предлог парцелације

Р= 1: 1 000
Р= 1: 1 000
Р= 1: 1 000
Р= 1: 1 000
Р= 1: 1 000

Г. ИДЕЈНО РЕШЕЊЕ
5. Идејно решење-свеска 2.2. и део 2.1.
- Изглед моста
Р 1:100
- Подужни пресек по оси моста
Р 1:100
- Карактеристични попречни пресек моста
Р 1:100
- Пресек кроз осу стуба
Р 1: 50
- Основа темеља
Р 1: 50
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: 163 К.О Раковица Село, СКН Вождовац број: 952-231-17993/2020 од 02.03.2020.
број: 626 К.О Раковица Село, СКН Вождовац број: 952-231-17993/2020 од 02.03.2020.
број: 1086 К.О Раковица Село, СКН Вождовац број: 952-231-17993/2020 од 02.03.2020.
број: 1362 К.О Раковица Село, СКН Вождовац број: 952-231-17993/2020 од 02.03.2020.
број: 1173 К.О Раковица Село, СКН Вождовац број: 952-231-17993/2020 од 02.03.2020.
6. Услови JKП:
1. ЕМС, број 130-00-UTD-003-295/2020-002, датум 03.03.2020.
2. ЕПС, Београд број 60517/2-20 од 12.марта 2020.год.,
3. Београдске електране, број 339-2/20 од 26.02.2020.
4. Телеком Србије, Београд, број 63402/2-2020 од 04.03.2020.год.
5. Србијагас, Сектор за развој, број 06-07/4111 од 18.02.2020.
6. ЗЗСК Београд, број 1718/20 од 17.07.2020.год..
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7. МУП Сектор за ванредне ситуације, Београд,број 1426/20 од 18.06.2020.год..
8. ЈВП Србијаводе, број 892/20 од 13.04.2020.
9. Завод за заштиту природе, Нови Београд, број 020-516/3 од 12.03.2020.год.
10. „Инфраструктура железнице Србије“, број 2/2020-584 од 02.03.2020.
11. Министарство заштите животне средине, број 350-01-00023/2020-03 од
19.03.2020.год.,
12. Секретаријат за заштиту животне средине, број 501.2-35/2020 од 6.03.2020.
13. ЈКП „Градска чистоћа“, број 3096/2 од 18.02.2020.
14. ЈКП Јавно осветљење, Београд, број Т 490 од 25.02.2020.,
15. Зеленило Београд, 4069/1 од 28.02.2020.
16. ЈП Путеви Србије, 953-6583/20-1 од 22.04.2020.год.
17. АД за управљање јавном железничком инфраструктуром „Инфраструктура
железнице Србије“, Београд, број 2/2020-584 од 02.03.2020.год.
18. Београдски водовод и канализација, Услови водовода, број А/137 од 16.07.2020.
19. Београдски водовод и канализација, Услови канализације, број Г/75 од
16.07.2020.
20. Сагласност ЈП Путеви Србије, 953-6583/20-3 од 28.09.2020.год.
21. Мишљење „Инфраструктура железнице Србије“, број 2/2020-2023 од 14.09.2020.
22. Мишљење Завода за заштиту природе, Нови Београд, број 020-516/5 од
21.09.2020.год.

Друштво за пројектовање и инжењеринг ''Шидпројект''

доо

УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ ЗА ИЗМЕШТАЊЕ ДЕЛА ТРАСЕ ДРЖАВНОГ ПУТА II A РЕДА БРОЈ 154 И ИЗГРАДЊУ НАДВОЖЊАКА ПРЕКО
ЖЕЛЕЗНИЧКЕ ПРУГЕ БЕОГРАД-ПОЖАРЕВАЦ

А. ОПШТА ДОКУМЕНТАЦИЈА
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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 и 9/2020.) 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 измештање дела трасе државног пута II A
реда број 154 и изградњу новог надвожњака преко железничке пруге БеоградПожаревац, 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:

5/20
Шид, август 2020. године
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ИЗЈАВА ОДГОВОРНОГ УРБАНИСТЕ
Одговорни урбаниста урбанистичког пројекта за измештање дела трасе државног
пута II A реда број 154 и изградњу новог надвожњака преко железничке пруге
Београд-Пожаревац,

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:

5/20
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Epoj: 12-021365482
Seorpag, 20.1 1 .2019. rogilHe

Ha ocuoey qflaHa 14. Ctaryra [4HxersepcKe KoMope Cp6rje
("Cf PC",6p.36/19) a Ha nvvlt 3axreB L{naHa Kouope,
[,4 HxeruepcKa KoMopa Cp6rje Nsgaje

$B@Y@Pffiv
Kojo1a

ce noreplyje ga je flairrajena M. Kapauiqhegilh, E]/nn.fiHx'apx.
nr'.1eHr1a 6poj

2oo 0887 06
3a

ogroBopnor yp6anncry 3a pyKoBofseue n3pa+oM yp6anracTrtlKHx
nraHoBa uyp6anucrt4qxhx npojeKara
Ha AaH il3AaBaFba oBe noTBp,qe L{fiaH lr4HxeruepcKe KoMope Cp6raje, Aa
oOur"ay nnaharsa.,n"rrprre Konltopra 3aKrbyL{Ho ca

je

il3Ml4pt4o

rogrHe,

Kao h

4a

n,ty

Hrje

:

.17.11.2020.
- :
Mepa npeA Cy4orv L{acrh lzlHxenepcKe KoMope Cp6uje.
fl peAceAHNx lzlHxeruepcKe KoMope Cp6Nje

.Ap
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Б. ТЕКСТУАЛНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
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На основу чланова од 60. до 64. Закона 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 члана 73. и 74. Правилникa о садржини, начину и поступку израде
докумената просторног и урбанистичког планирања („Службени гласник РС”, број
32/19), израђен је:

УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ ЗА ИЗМЕШТАЊЕ ДЕЛА
ТРАСЕ ДРЖАВНОГ ПУТА II A РЕДА БРОЈ 154 И
ИЗГРАДЊУ НАДВОЖЊАКА ПРЕКО ЖЕЛЕЗНИЧКЕ
ПРУГЕ БЕОГРАД-ПОЖАРЕВАЦ

УВОД
Предмет урбанистичког пројекта измештање дела трасе државног пута II A реда број
154 на деоници број 15492 (привремена деоница) од чвора број 14900 Петља Бели
Поток до чвора број 15403 Тунел Стражевица у дужини од приближно 600 метара
у оквиру којег се мора извести и изградња новог надвожњака преко железничке
пруге Београд-Пожаревац.
Планирано измештање се налази на територији Општине Раковица, КО Ресник и
Општине Вождовац, КО Раковица село.
Изради урбанистичко-техничке документације приступа се због угрожене
стабилности и функционалности постојећег надвожњака на државном путу и
потребе изградње новог на измештеној траси како би у потпуности били
задовољени сви захтеви по питању носивости, сигурности и безбедности
саобраћаја.
Урбанистички пројекат је урађен као урбанистичко-архитектонска разрада локације за
формиране грађевинске парцеле број: 781/2, 527/6, део 660/3 (жел.пруга), 780/6
(државни пут), 515/1, део 780/1 (државни пут), 781/1, 527/7, 527/1 КО Раковица Село,
општина Вождовац и део 2975 (државни пут), 1819/11, 1819/12, 1819/4, 1822/4, 1822/3,
1821/2, 1824, 1823/3, 1823/2, 1825/1, 1826/5, 1826/3, 1826/6, 1825/3, 1826/4, 1825/2 КО
Ресник, општина Раковица.
Подносилац захтева за израду Урбанистичког пројекта и Инвеститор је ЈП“Путеви
Србије“. УП се ради на захтев Инвеститора за потребе изградње објекта јавне
намене.
На предметим парцелама потребно је изградити и уредити следеће:
- измештање дела трасе -девијација државног пута IIA реда бр. 154,
- изградњу надвожњака преко пруге Београд-Пожаревац,
- уређење заштитног појаса пута и
- потребну инфраструктуру.
Друштво за пројектовање и инжењеринг ''Шидпројект''

доо
1

УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ ЗА ИЗМЕШТАЊЕ ДЕЛА ТРАСЕ ДРЖАВНОГ ПУТА II A РЕДА БРОЈ 154 И ИЗГРАДЊУ
НАДВОЖЊАКА ПРЕКО ЖЕЛЕЗНИЧКЕ ПРУГЕ БЕОГРАД-ПОЖАРЕВАЦ

1. ПРАВНИ И ПЛАНСКИ ОСНОВ
ПРАВНИ ОСНОВ

1.1.

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.).

Законски оквири:
- Закон о експропријацији („Службени гласник РС“, бр. 53/95, 23/01-СУС и
„Службени лист СРЈ“, број 16/01-СУС и „Службени гласник РС“, број 20/09 и
55/13-УС и 106/16-аутентично тумачење);
- Закон о путевима („Сл. гл. РС", бр. 41/18, 95/18 – др.закон);
- Закон о безбедности саобраћаја на путевима („Службени гласник РС“, бр.
41/2009, 53/10, 101/11, 32/13 – одлука УС, 55/14, 96/15 – др.закон, 9/16 – одлука
УС, 24/18, 41/18, 41/18 – др.закон, 87/18 и 23/19);
- Закон о железници („Службени гласник РС“, бр.41/18),
- Закон о безбедности у железничком саобраћају („Службени гласник РС“,
бр.41/18),
- Закон о интероперабилности железничког система („Службени гласник РС“,
бр.41/18),
- Закон о комуналним делатностима („Службени гласник РС“, бр. 88/11 , 104/16
и 95/18);
- Закон о водама („Службени гласник РС“, број 30/2010, 93/2012, 101/2016,
95/2018 и 95/2018 – др.закон);
- Законом о заштити животне средине („Сл.гласник РС“ бр. 135/04, 36/09, 36/09 –
др.закон, 72/09 - др.закон, 43/11 - одлука УС, 14/16, 76/18, 95/18 - др.закон и
95/18 - др.закон).;
- Закон о стратешкој процени утицаја на животну средину („Службени гласник
РС“, бр. 135/04 и 88/10);
- Закон о процени утицаја на животну средину („Службени гласник РС“, бр.
135/04 и 36/09);
- Закон о интегрисаном спречавању и контроли загађивања животне средине
(„Службени гласник РС“, брoj 135/04 и 25/15);
- Закон о управљању отпадом („Службени гласник РС“,број 36/2009, 88/2010,
14/2016 и 95/2018 – др.закон)

-

Закон о заштити ваздуха („Службени гласник РС“, бр. 36/09 и 10/13);
Закон о заштити од буке у животној средини („Службени гласник РС“, бр.
36/09 и 88/10);
Закон о заштити земљишта („Службени гласник РС“, број 112/15);
Закон о здравственој заштити („Службени гласник РС“, број 25/2019);
Закон о експлозивним материјама, запаљивим течностима и гасовима
(„Службени гласник СРС“, бр. 44/77, 45/85 и 18/89 и “Службени гласник РС“,
бр. 53/93-др. закон, 67/93-др. закон, 48/94-др. закон и 101/05-др. Закон и 54/15др.закон);
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-

2.1.

Закон о електронским комуникацијама („Службени гласник РС“, бр. 44/10,
60/13-УС, 62/14 и 95/18-др.закон);
Закон о енергетици („Службени гласник РС“, број 145/14 и 95/18-др.закон);
Закон о заштити од нејонизујућих зрачења („Службени гласник РС“ број
36/09);
Закон о ванредним ситуацијама („Службени гласник РС „, брoj 111/09, 92/11 и
93/12);
Закон о одбрани („Службени гласник РС“, бр. 116/07, 88/09, 104/09-др.закон,
10/15 и 36/18);
Закон о заштити од пожара („Службени гласник РС“, број 111/09, 20/15, 87/18
и 87/18-др.закони);
Закон о хемикалијама („Службени гласник РС“, бр. 36/09, 88/10, 92/11, 93/12 и
25/15);
Закона о санитарном надзору („Службени гласник РС“, број 125/04);
Закон о културним добрима („Службени гласник РС“, брoj 71/94, 52/11-др.
закон, и 99/11-др. закон);
Закон о заштити природе („Службени гласник РС“, бр. 36/09, 88/10, 91/10исправка, 14/16 и 95/18-др.закон);
Уредба о категоризацији државних путева („Службени гласник РС“, број
105/13,
119/13 и 93/15);
ПЛАНСКИ ОСНОВ
- Измене и допуне Регионалног просторног плана АП Београда ( „Службени
гласник РС“ бр. 38/11),
- ППП ИК аутопута Е-75 , деоница Београд-Ниш ( „Службени гласник РС“
бр. 69/2003 и 121/14),
- План генералне регулације грађевинског подручја сединице локалне
самоуправе – град Београд, целине I-XIX ( „Службени гласник РС“ бр.
20/16, 97/16, 69/17 и 97/17),
- Регулациони план деонице Аутопута Е75 и Е70 Добановци-Бубањ поток
(„Службени гласник РС“ бр. 13/99),
- План детаљне регулације фекалног колектора од Раковица села (Булевар
ослобођења) до постојећег колектора у Реснику и регулације Раковичког и
Милошевог потока (I фаза), градске општине Вождовац и Раковица
(„Службени гласник РС“ бр. 45/16).

2.1.1. Извод из Плана генералне регулације грађевинског подручја сединице
локалне самоуправе – град Београд, целине I-XIX ( „Службени гласник
РС“ бр. 20/16, 97/16, 69/17 и 97/17),
На основу Плана за део кп бр. 660/3 КО раковица Село планирана намена површина је
површина за јавне намене -железница, за за кп бр. 515/1 Ко Раковица Село и кп бр.
1819/4, 1822/3, 1823/2, 1826/3, 1826/4, 1825/2 КО Ресник планирана намена површина
је површина за јавне намене – шуме, док је за кп број 781/2, 527/6, 780/6, део 780/1,
781/1/1, 527/7, 527/1 КО Раковица Село, оптштина Вождовац и за кп бр. Део 2975,
1819/11, 1819/12, 1822/4, 1821/2, 1824, 1823/3, 1825/1, 1826/5, 1826/6, 1825/3 КО
Ресник планирана намена површина-површина за јавне намене.
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Правила грађења саобраћајне мреже
Примарну путну и саобраћајну мрежу ове целине чине:
•

Кружни пут, у рангу магистрале, (раније државни пут II реда бр. 168 и Р251) деоница од Ресника до Бубањ потока, која преузима улогу сервисне
саобраћајнице по стављању у функцију Обилазног аутопута.

Магистралне саобраћајнице су висококапацитетне саобраћајнице које пролазе кроз
активно градско ткиво и ослањају се на магистралне и регионалне ванградске путне
правце. Служе за повезивање садржајно различитих градских целина. На њима се
обавља брзи путнички саобраћај, укључујући и градски превоз, као и каналисање
теретних токова.
Попречни профил садржи раздвојене коловозе са по 2+1 саобраћајном траком,
средњом и ивичним разделним тракама и обостраним тротоарима. Минимална
регулациона ширина код реконструкција постојећих уличних профила износи око
22,0m и садржи одвојене коловозе и обостране тротоаре (7+2+7+2х3).
На новим деоницама, уколико то просторне могућности дозвољавају, овај профил
треба допунити ивичним разделним тракама ширине мин 2,0m са партерним
зеленилом или 4,0m са високим растињем и дрворедима. Директни приступи ивичним
садржајима нису дозвољени, али, уколико је то неопходно, потребно је обезбедити
посебне траке.
Уколико није могуће обезбедити посебне траке за приступе садржајима, уз овај тип
саобраћајнице у градском подручју, изграђеном ткиву, могуће је предвидети директне
приступе садржајима уз саобраћајницу уз претходно прибављену сагласност
надлежног управљача саобраћајнице - Секретаријата за саобраћај.
У ужим градским зонама могуће је грађевинске линије објеката поставити на
регулацију ових саобраћајница (у сарадњи са надлежним управљачем предметне
деонице саобраћајнице). Препоручује се да се због неповољних ефеката на простор
регулациони појас, где је то могуће, третира пејзажно, или да се одговарајућим
нивелационим решењима избегну непосредни контакти са ивичним садржајима.
Подужно вођење бициклиста је могуће унутар регулације јавне саобраћајне
површине.
Предложени попречни профили као и минималне регулационе ширине саобраћајница
могу бити и мање од вредности дефинисаних у табели, у случају просторних или
других ограничења, а уз сагласност Секретаријата за саобраћај. Све интервенције на
путевима који су дефинисани Уредбом о категоризацији државних путева
(„Службени гласник РС“ бр. 105/13 и119/13) ускладити са одредбама Закона о
путевима („Службени гласник РС“ 101/05) и важећом планском документацијом.
Ово правило важи само за подручја за која је обавезна израда плана детаљне
регулације, док је у зонама за непосредну примену правила грађења овог плана
рагулација дефинисана аналитичко-геодетским елементима или границама
формираних катастарских парцела саобраћајница.
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Железнички саобраћај
У оквиру предметне целине од објеката и система железничке инфраструктуре у
функцији је:
- Обилазна једноколосечна пруга око Авале до тунела „Бели поток“ ка Малој
Крсни, са железничким стајалиштем „Бели поток“.
Планирање денивелисаних укрштаја пруге и друмских саобраћајница изградњом
надвожњака или подвожњака мора бити планирано са свим елементима пруге на
којој се елементи планирају. Висина доње ивице конструкције друмског надвожњака
изнад пруге биће дефинисана посебним условима „Железнице Србије“АД.
Јавне зелене површине
Правила уређења и грађења за поједине типове зелених површина-Шума
Имајући у виду да су шуме природни ресутрс који представља добро од општег
интереса, као и за предметно подручје , тако и за град Београд, одн. Србију,
планирано је задржавање и унапређење постојећих шума, у складу са Законом о
шумама („Службени гласник РС“, број 30/10). Реконструкција шума , гајење и
коришћење прописано је Законом о шумама („Службени гласник РС“, број 30/10) и
Посебном основом газдовања.
Под шумом , у смислу Закона о шумама, подразумева површина земљишта већа од
5ари обрасла шумским дрвећем. Под шумом се подразумевају и шумски расадници и
комплексу шума и смененске плантаже. Као и заштитни појасеви дрвећа површине
веће од 5ари. Шумско земљиште јесте земљиште на коме се гаји шума, земљиште
које је због његових природних особина рационалније гајити шуме, као и земљиште на
коме се налазе објекти намењени газдовању шумама, дивљачи и остваривању
општекорисних функција шума и које не може користити у друге сврхе, осим у
случајевима и под условима утврђеним овим Законом.
Ради очувања шума забрањено је ( Према ставу 1, члana 9. Закона о шумама
(„Службени гласник РС“, број 30/10): пустошење и крчење шума, чиста сеча шума
која није планирана ксо редован вид обнављања шума, сеча која није у складу са
плановима газдовања шумама, сеча стабалазаштићених и строго заштићених врста
дрвећа, подбељивање стабала, паша, брст стоке, као и жирење у шуми, сакупљање
осталих шумских производа (гљива, плодова, лековитог биља, пужева и другог), сеча
семенских састојина и семенских стабала која није предвиђена плановима газдовања
шумама, коришћење камена, шљунка, песка, хумуса, земље и тресета, осим за
изградњу инфраструктурних објеката за газдовање шумама, самовољно
заузимањешума, уништавање или оштећивање шумских засада, ознака и граничних
знакова, као и опасних материја и отпадака, као и загађивање шума на било који
начин, предузимање других радњи којима се слаби приносна снага шуме или угрожава
функција шуме.
Чиста сеча шума може да се врши ради отварања шумских просека, електроводова,
комуникацијских водова, изградње шумских саобраћајница, жичара и других
објекатакоји служе газдовању шумама и којима се обезбеђује унапређивање и
коришћење свих функција шума, ако је то у складу са плановима газдовања шумама.
Промена намене може да се врши у складу са Законом о шумама.
За спровођење промене намене шуме и изградњу објеката у складу са наведеним
одредбамаЗакона о шумама, обавезна је израда Плана детаљне регулације којима ће
се утврдити правила и параметри за изградњу.
Реконструкција шума, гајење и коришћење прописано је важећим Посебним основама
газдовања.
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На предметном подручју нове шуме су планиране примарно у функцији заштите и
рекреације становништва.
Увидом у графичке прилоге „Саобраћајне површине и примарна саобраћајна
мрежа“ и „Начин спровођења плана“ за кп број 515/1, део 780/1, део 660/3 КО
Раковица Село обавезна је израда Плана детаљне регулације.
За кп бр. 781/2, 527/6, 780/6, 781/1, 527/7, 527/1 КО Раковица Село, општина
Вождовац и за кп бр. 2975, 1819/11, 1819/12, 1822/4, 1821/2, 1824, 1823/3, 1825/1,
1826/5, 1826/6, 1825/3 Ко Ресник, спровођење је на основу РЕГУЛАЦИОНОГ
ПЛААНДЕОНИЦЕ АУТОПУТА Е-75 И Е-70 ДОБАНОВЦИ-БУБАЊ ПОТОК,
СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА БР. 13/99.

- Извод из Плана генералне регулације грађевинског подручја сединице локалне самоуправе – град
Београд, целине I-XIX ( „Службени гласник РС“ бр. 20/16, 97/16, 69/17 и 97/17), графички прилог:
„Начин спровођења плана“.

2.1.2. Извод из Регулационог плана деонице Аутопута Е75 и Е70 ДобановциБубањ поток („Службени гласник РС“ бр. 13/99)
„1.4. НАМЕНА ПОВРШИНА И ИЗГРАДЊА ОБЈЕКАТА КОЈИ СЕ ОДОБРАВАЈУ

Развој површина и објеката унутар подручја регулационог плана, дефинисан је
примарном наменом саобраћајног решења аутопута и свим техничким елементима
који се мењају или се допуњују у односу на донети ДУП-ом деонице аутопута
„Братство-Јединство“ од Добановаца до Бубањ потока-1987.год.
Намена земљишта се одређује на:
a) Јавне површине;
b) Јавнем објекте;
c) Објекте комерцијалних делатности.
Јавне површине обухватају:
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а8) Површине за реконструкцију делова регионалног пута 251 – Кружни пут са
рампама за искључења и укључења на основну трасу аутопута и постојећу путну
мрежу (Ибарска магистрала, прилаз ТС 220/110kV, прилаз насељу Бели поток, везе на
градски аутопут).
Површине за реконструкцију Кружног пута у петљи села Раковица и у петљи
„Авала“ – Ибарска магистрала, одређује се за разраду кроз урбанистички
пројекат.“
А.8. Регионални пут 251-Кружни пут
Кружни пут се овим планским документом дефинише само у сегметима који су у
непосредном контакту са основном трасом аутопута.
Кружни пут у зони петље „Орловача“, реконструисати – проширити у попречном
профилу:
- Коловоз 12,0м
- Банкине 2x1,0м
У V и VI сектору, кружни ток реконструисати у зонама када се повезује са основном
трасом аутопута и градским аутопутем у чвору Бубањ поток, а у попречном профилу:
- Коловоз 2x7,0м
- Разделно острво 4,0м
- Банкине 2x1,0м
Надвожњак Кружног пута преко основне трасе аутопута у зони излаза из тунела
„Стражевица“, дати у ширини од 20,0м за попречни профил:
- Коловоз 2x7,0м
- Разделно острво 4,0м
- Заштитне пешачке стазе 2x1,0м
Са кружног пута остварити следеће везе:
- За ТС 220/110 kV „Београд 3“,
- За железничку станицу у насељу Бели поток,
- За локалну путну мрежу у зони чвора Бубањ поток,
- За градски аутопут у чвору Бубањ поток.
Ове везе остварити надвожњацима и подвожњацима са ширином коловоза мин. 6,0м и
обостраним заштитним стазама, ширине 1,0м.
За уређење трасе Кружног пута у целости, потребна је израда посебног планског
документа.
Формирање грађевинске парцеле:
У границама Регулационог плана деонице Аутопута Е75 и Е70 Добановци-Бубањ
поток, формирати грађевинске парцеле за:
8б. Грађевинску парцелу за део пута 251 кружни пут формирати по положају и
облику и величини, како је дато у плану парцелације и носи ознаку 8б.
Дужина ове парцеле почиње са југоистока од места где почиње рампа за искључење и
укључења саобраћаја са кружног пута према ТС 220/110 kV „Београд 3“.
Рампом и мостом преко основне трасе аутопута прилази се објектима ТС 220/110 kV
„Београд 3“ и дужина ове парцеле 8б. завршава се испред парцеле ТС 220/110 kV.
У ширини парцеле обухватити и земљиште унутар рампе, с тим да се границе парцеле
налазе на 2,0м од контуре ножице насипа или круне усека.
X. Грађевинске парцеле за део регулације природних водотокова и
мелиорационих канала формирати по положају, облику и величини, како је дато
у плану парцелације и носе ознаке: X1, X2, X3, X4, X5, X6, X8, X9, X10, X11, X12,
X13.
Друштво за пројектовање и инжењеринг ''Шидпројект''
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Границе грађевинских парцела за део регулације ових водотокова, налазе се 3,0м од
спољњих ивица круне насипа дуж корита водотокова или на 3,0м од уреза поплавног
таласа дуж падине усека. У изузетним случајевима када регулације водотокова имају
рачвање коритиа или задржавање поплавног таласа дуж падине усека, њихове
парцеле обухватају већи појас земљишта и тада се њихове границе парцела додирују у
0-тој позицији са границама парцела суседних намена (локални пут, коридор техничке
инфраструктуре и сл.).
Када водотоци пролазе кроз пропусте у трупу аутопута, или регионалних путева, као и
путева других категорија, тада водотоци кроз пропусте припадају парцели конкретног
водотока и имају заједничко коришћење земљишта у делу парцеле пута кроз чији труп
пролазе.
Ако се водоток на некој деоници уводи у колектор, парцела колектора води се као
подземна са границама које се одрђују према ширини рова или према ширини радног
дела колектора када се исти поставља системом утискивања.
Надземни део колектора је парцела коридора техничке инфраструктуре и води се на
парцелу конкретног колектора. На парцели коридора техничке инфраструктуре
дозвољена је изградња сервисног пута за одржавање подземног објекта (колектора
или неке друге техничке инфраструктуре).
Ширина парцеле коридора техничке инфраструктуре је 3,0м.
Дужина парцеле за ове хидротехничке објекте, одредити од места на постојећим
водотоцима где почињу њихове регулације, па до места где нови регулисани водотоци
поново уводе у постојеће.
2.1.3. Извод из Плана детаљне регулације фекалног колектора од Раковица села
(Булевар ослобођења) до постојећег колектора у Реснику и регулације
Раковичког и Милошевог потока (I фаза), градске општине Вождовац и
Раковица („Службени гласник РС“ бр. 45/16)
ГЕОТЕХНИЧКИ УСЛОВИ РЕГУЛАЦИЈЕ
ПОТОКА, СЕРВИСНИХ СТАЗА

РАКОВИЧКОГ

И

МИЛОШЕВОГ

Сервисна стаза бр. 5 представља укључење сервисне стазе на Кружни пут. На самом
почетку осовине, у делу укљу чења на осовину 4, планирана је изградња моста дужине
7 m. Мост фундирати на шиповима дужине 8 m. Детаљне геотехничке услове
фундирања моста треба обрадити на кон извођења допунских истраживања локације,
за ниво техничке документације.
Део трасе од km 0+007 до km 0+050 гради се на ниском насипу, на алувијално
пролувијалним наслагама. На делу трасе од km 0+050 до km 0+080 вршиће се
подбушивање насипа Кружног пута (Геотехнички пресек терена 10-10’).
Технологију подбушивања потребно је обрадити посебним пројектом. Део трасе од km
0+080 до km 0+120 изводи се у усеку, у колувијалним наслагама. На овој деоници
извести детаљна истраживања како би се утвриле санационе мере у
циљу заштите усека. Од стационаже km 0+120 до km 0+160 изводи се у усеку, у
делувијалним седиментима. Косине висине до 3,0 m формирати у нагибу 1:1, а косине
висине између 3,0–4,5 m у нагибу 1:1,5.
Након формирања косина, исте је не- опходно хумизирати. Вишак ископа на овом
делу трасе може се користити за изградњу насипа сервисне стазе. Вредности
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CBR на овој деоници варирају од 4-8%. Ископи ће се вршити машински, у тлу II-III
категорије по ГН-200 класификацији.

Јавне саобраћајне површине и инфраструктурне површине
Попис грађевинских парцела за саобраћајне површине
Наменас површине
Број катастарске парцеле
Саобраћајна површина

Ознака
грађевинске
парцеле

КО Ресник
Делови катастарских парцела: 2975

C7

Попис грађевинских парцела за инфраструктурне површине
Наменас површине
Број катастарске парцеле
Инфраструктурна
површина

Ознака
грађевинске
парцеле

КО Ресник
Делови катастарских парцела: 1825/2, И2
1826/4, 1825/1, 1826/3, 1823/2, 1822/3,
1821/2, 1819/4

Напомена. У случају неусаглашености података у тексту и у графичком прилогу меродаван је графички
прилог бр. 4 „План грађевинских парцела за јавне намене са спровођењем“.

Парцела C7 у овом плану приказана само као део грађевинске парцеле која је
дефинисана другим планом.
Изградња Ауто-пута Е-75/Е-70 Обилазница Београда и проширење Кружног пута су
планирани Регулационим планом деонице Ауто-пута Е-75 и Е-70 Добановци – Бубањ
поток („Службени лист Града Београда”, број 13/99) – сектор 5 и сектор 6.
У графичким прилозима предметног Плана је приказано саобраћајно решење из
Главног пројекта Аутопута Е-75/Е-70 Обилазница Београда, деоница: ДобановциБубањ поток, Сектор 6, Тунел „Стражевица” – Чвор „Бубањ поток” km 588+916.3 –
km 598+489.89, који је за ЈП „Путеви Србије” урадио „Институт за путеве” А.Д. –
Београд (2012. године).
Поменуто саобраћајно решење Ауто-пута Е-75/Е-70 Обилазница Београда и
Кружног пута је условило положај планиране регулације Раковичког потока и
Милошевог потока.
Локације планираног фекалних колектора непосредно уз планиране регулације
Раковичког потока и Милошевог потока условиле су и положај сервисних стаза (у
даљем тексту: стаза).
Изнад планираних фекалних колектора планира се градња стаза за приступ и
одржавање колектора и за прилаз и евентуалну интервенцију на будућим регулисаним
профилима Раковичког потока и Милошевог потока.
Стазе нису у континуитету већ их на предметној локацији има укупно седам, од чега
су три дуж Раковичког потока и четири дуж Милошевог потока, пратећи трасе
фекалних колектора и расположив простор.
Стазе се планирају ширине 3.5 m са обостраним земљаним банкинама ширине 0.75 m.
Прилази на стазe планирају се са државног пута II A реда ознака 154 – Лештане –
Бубањ поток – веза са државним путем А1 (државни пут II реда број 251, ИДД
деоница број 0882 од чвора 0530 Бели поток на km 10+790 до чвора 0249 Кружни пут
(Кнежевац) на km 20+270, у складу са претходним Референтним системом).
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Саобраћајно прикључење стаза је на оквирној стационажи на km 12+550 (улаз 1) и на
km 13+780 (улаз 2 – позиција Улице Славка Миљковића) постојећег државног пута.
Приступ колектору се планира испод Кружног пута подвожњаком потребних
димензија, а поред постојећег пропуста за поток Крушик. Други прилаз се планира, са
десне стране на стационажи km 13+780, преко постојеће Улице Славка Миљковића.
На месту приступа на стазе са јавних саобраћајних површина:
– на стазу 5 са Кружног пута (државни пут II A реда ознака 154)
– на стазу 1 са ул. Славка Миљковића,
– на стазу 2 са ул. Бојана Ступице,
– на стазу 6 са ул. Богдана Болте,
– на стазу 7 са ул. Богдана Болте, са ул. Богдана Болте 1 и са ул. Милоша
Милошевића, поставити стубиће на обарање, како би се онемогућио пролазак
аутомобила на планирану стазу.
Прилаз на стазе са јавних саобраћајних површина планира се преко упуштеног
ивичњака и ојачаног тротоара. На слепим крајевима планираних стаза чији је
положај (ситуационо и нивелационо) близу коловоза Кружног пута (II – 154),
предвиђа се постављање одговарајућих препрека (стубови, зидић,...), да би се спречио
пролазак возила.
За претпостављену брзину кретања 30 km/h меродавног возила (за потребе Идејног
пројекта димензије меродавног возила су добијене од ЈКП „Београдски водовод и
канализација”: дужина 9,015 m и ширина 2,50 m) на предметним стазама, минимални
примењени елементи заобљења праваца хоризонталних осовина су R min=25 m.
Осовине стаза планирају се изнад осовине фекалних колектора, осим на деловима где
се због недостатка расположивог простора и близине регулације потока или околног
садржаја, осовина стазе и колектора не поклапају у ситуационом смислу.
Укупна дужина планираних стаза износи око 2.550 m.
На стазама се планирају мимоилазнице ширине 2,0 m на међусобном растојању око
200 m за несметано мимоилажење возила из супротних смерова уколико се
истовремено нађу на траси. На стазама чији се почетак или крај завршава као слепи
крак планирају се окретнице за маневрисање меродавног возила ЈКП „Београдски
водовод и канализација”.
Стаза 5 представља везу сервисних стаза 3 и 4 са Кружним путем. Почиње на km
0+610,90 сервисне стазе 4, мостом којим се прелази преко регулације Милошевог
потока.
Од km 0+055,92 до km 0+073,39 планира се путни пролаз испод Кружног пута.
Одводњавање коловоза планира се делом у регулацију потока Крушик а делом у
отворени путни канал из ког се атмосферска вода путем цевастог пропуста
испод коловоза такође одводи у поток Крушик.
На свим планираним стазама које почињу или се завршавају слепим краком
предвиђене су окретнице димензија које задовољавају маневрисање меродавног
возила.
Елементи попречног профила стазе су:
– ширина саобраћајнице 3,50 m
Друштво за пројектовање и инжењеринг ''Шидпројект''
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– банкина 0,75 m
– берма и бетонски ригол 1,46 m.
Нивелете стаза планиране су:
– у зависности од положаја фекалних колектора као и регулације потока уз које се
пружају. Положај нивелета и висинско решење је у целости је усклађено са
захтевима планираних фекалних колектора.
– у складу са могућностима кретања меродавног возила у брдовитом терену
(iмаx=12%).
Примењени максимални подужни нагиб на Раковичком потоку је 6.87%, а на
Милошевом потоку је 10%, са заобљењем конкавне и конвексне кривине радијусима
Rkonk=100 m и Rkonv=150 m. Косине насипа и усека дефинисане су геотехничким
елаборатом и за насип су у нагибу мин 1:1.5 а у усеку за висине мање од 3,0 m су 1:1 а
за ≥3.0 m предвиђено је ублажавање на 1:1.5.
У нивелационом смислу обавезно поштовати нивела цију саобраћајница на које се
прикључују стазе.
Коловозну конструкцију одредити према инжењерско-геолошким карактеристикама
тла и очекиваном саобраћајном оптерећењу, тј. структури возила која ће се њоме
кретати, у складу са важећим прописима. Коловозни застор предвидети од асфалт
бетона.
Све елементе попречног профила саобраћајних површи- на који се функционално
разликују раздвојити нивелационо.
Пројектном документацијом за уређење Кумодрашког и Милошевог потока
дефинисати саобраћајне прелазе преко потока за све постојеће локалне
саобраћајнице које пресеца планирана регулација потока.

Извод из графичког прилога Плана детаљне регулације фекалног колектора од
Раковица села (Булевар ослобођења) до постојећег колектора у Реснику и регулације
Друштво за пројектовање и инжењеринг ''Шидпројект''
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Раковичког и Милошевог потока (I фаза), градске општине Вождовац и Раковица
(„Службени гласник РС“ бр. 45/16) – РЕГУЛАЦИОНО-НИВЕЛАЦИОНИ ПЛАН.

2. ОБУХВАТ УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА
Граница обухвата Урбанистичког пројекта приказана је на графичком прилогу број 1.
„Катастарско-топографски план са границом обухвата УП“, Р 1:1 000.
Укупан обухват урбанистичког пројекта износи 2,41 ha.
Обухвата следеће бројеве катастарских парцела:
781/2, 527/6, део 660/3 (жел.пруга), 780/6 (државни пут), 515/1, део 780/1 (државни
пут), 781/1, 527/7, 527/1 КО Раковица Село, општина Вождовац и
Део 2975 (државни пут), 1819/11, 1819/12, 1819/4, 1822/4, 1822/3, 1821/2, 1824, 1823/3,
1823/2, 1825/1, 1826/5, 1826/3, 1826/6, 1825/3, 1826/4, 1825/2 КО Ресник, општина
Раковица.

Слика 1. Ситуациони приказ обухвата Урбанистичког пројекта
Подаци о постојећим предметним парцелама:
ТАБЕЛА 1: Катастраска општина: РАКОВИЦА СЕЛО, ОПШТИНА ВОЖДОВАЦ
Број
парцеле
781/2
527/6
527/7
527/1
660/3
780/6
780/1

Бр.
Зг.
1
1
1
1
1
1
1

Потес или улица
Церак
Церак
Церак
Церак
Крушик
Крушик
Крушик

Начин
коришћења
катастарска класа

и површина
ха

Регионални пут
Ливада 2.класе
Ливада 2.класе
Ливада 2.класе
Железничка пруга
Регионални пут
Регионални пут
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16

3

01
53
12
35

m2
08
09
17
56
47
57
07
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781/1
515/1

1
1

Церак
Церак

Регионални пут
Пашњак 3.класе
УКУПНА ПОВРШИНА

06
46

4

12
21
34

ТАБЕЛА 2: Катастраска општина: РЕСНИК, ОПШТИНА РАКОВИЦА
Број
парцеле

Бр.

Потес или улица

2975

Зг.
1

Пут

1819/11
1819/12
1819/4
1822/4
1821/2
1822/3
1824
1823/3
1823/2
1825/1
1826/5
1826/3
1826/6
1825/3
1826/4
1825/2

1
1
1
1
1
1/2
1
1
1/2
1
1
1
1
1
1
1

Ађинке
Ађинке
Ађинке
Ађинке
Ађинке
Ађинке
Ађинке
Ађинке
Ађинке
Ађинке
Ађинке
Ађинке
Ађинке
Ађинке
Ађинке
Ађинке

Начин
коришћења
катастарска класа

и површина
ха

Земљиште под зградом и другим
објектом
Њива 5.класе
Њива 4.класе
Њива 4.класе
Њива 5.класе
Њива 5.класе
Њива 4. и 5.класе
Њива 5.класе
Њива 5.класе
Њива 4. и 5.класе
Ливада 3.класе
Њива 4.класе
Њива 4.класе
Њива 4.класе
Ливада 3.класе
Њива 4.класе
Ливада 3.класе
УКУПНА ПОВРШИНА

а
4

m2
81
32
02
01
01
03

5

02
02
01
03
06
02
07
00
04
05
03
33

19
69
50
97
70
73
33
88
44
86
56
73
01
70
96
98
55

Постојеће стање
Постојећи надвожњак је део Кружног пута око Београда на деоници број 15492
(привремена деоница) од чвора број 14900 Петља Бели Поток до чвора број 15403
Тунел Стражевица и премошћава железничку пругу Београд – Пожаревац.
Конструкција надвожњака је континуална армиранобетонска плоча од три отвора од
којих средњи премошћава железничку пругу, а два крајња премошћавају пропуштене
кегле насипа пута.
Распони надвожњака су 10,40+13,00+10,40m, а укупна дужина је 34,30m. Ширина
коловоза је 9,00 m, а ширина ревизионих стаза је по 1,20 m што укупно износи 11,40
m.
Фундирање надвожњака је директно преко темељних јастука на темељним стопама.
Средњи стубови су круто везани за плочу надвожњака. Крајњи стубови утицаје са
конструкције примају преко челичних лежишта.
Фундирање стубова је извршено у посној глини. Притисак на тло износи око 2,6
kg/cm2. Основни Пројекат армиранобетонског надвожњака преко железничке пруге
урађен је 1955.год.
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На делу надвожњака железника пруга је у благој кривини, а траса Кружног пута сече
пругу под углом од ~600. Постојећи надвожњак је закошен 200.
Условима Дирекције југ.железница Београд висина слободног профила од горње
ивице шине је 6,03 m.
Кружни пут на делу надвожњака је у кривини и то углавном у прелазној кривини.
Главна армиранобетонска плоча је пројектована као права, а кривина је остварена
променом ширине конзола.
Оштећења и недостаци
Армиранобетонска плоча надвожњака је тешко оштећена на трећини доње површине,
на нижој страни надвожњака, арматура плоче је потпуно огољена, кородирана и изван
бетонског пресека. Степен корозије је такав да је арматура потпуно нестала и отпада.
Видљиви су остаци арматуре испод надвожњака која отпада. Заштитни слој бетон
доње површине плоче је или отпао или је оштећен. На делу армиранобетонске плоче
бетон је отпао у дубину иза главне арматуре и постоји могућност пробоја плоче на том
месту.
Степен оштећења плочастог носача надвожњака је озбиљно угрозио носивост и
стабилност надвожњака и сигурност ушесника у саобраћају.
Крајњи стубови су оштећени на споју са плочом надвожњака. Средњи стубови су
тешко оштећени, бетон је потпуно испао код средњег стуба са ниже стране
надвожњака на споју са попречним носачем. Попречни носачи изнад средњих стубова
су оштећени, на нижој страни арматура је потпуно изван бетонског пресека.
Оштећења плоче надвожњака, стубова и попречних носача су последица непостојања
хидроизолације и процуривања воде са коловоза кроз оштећен бетон плоче
надвожњака као и процуривања са пешачких стаза. Недостатак санације надвожњака у
периоду живота надвожњака од ~63 године је исто један од узрока лошег стања
надвожњака.
Коловозни застор је од ситне коцке и преко коцке је пресвучен асфалт-бетоном који је
оштећен и захтева замену. Не постоји хидроизолација на надвожњаку, кроз плочу
цури вода.
Пешачке стазе су надограђене, бетон пешачких стаза и венаца је оштећен, отпада на
додир.
Кегле су обрасле вегетацијом и слегле. Пешачке ограде и заштитне мреже изнад пруге
су пропале и ван функције.
Регулационим планом обилазнице Београда сектора VI предвиђене су две траке
Кружног пута и постојећи надвожњак је предвиђен на левој траци Кружног пута.
Обзиром на степен оштећења постојећег надвожњака, потребна је изградња новог
надвожњака на десној траци будућег Кружног пута који би задовољио услове
Железнице и потребан висински габарит.
За време трајања радова, потребно је да постојећи надвожњак буде у функцији уз
смањену ширину коловоза и ограничену брзину.
Друштво за пројектовање и инжењеринг ''Шидпројект''
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Након завршетка радова на градњи новог надвожњака и навоза пута, саобраћај се
пребацује на новоизграђени део десне траке. Потребно је испројектовати
саобраћајницу и уклапање новог надвожњака у постојећу трасу Кружног пута.
По завршетку радова потпуно се обуставља саобраћај на постојећем надвожњаку који
се уклања према пројекту рушења.

3. УСЛОВИ ИЗГРАДЊЕ
3.1. Намена простора и објеката
Катастарске парцеле број 781/2, 527/6, део 660/3 (жел.пруга), 780/6 (државни пут),
515/1, део 780/1 (државни пут), 781/1, 527/7, 527/1 КО Раковица Село, општина
Вождовац и део 2975 (државни пут), 1819/11, 1819/12, 1819/4, 1822/4, 1822/3, 1821/2,
1824, 1823/3, 1823/2, 1825/1, 1826/5, 1826/3, 1826/6, 1825/3, 1826/4, 1825/2 КО Ресник,
општина Раковица се налазе ван грађевинског подручја.
У обухвату постоји траса државног пута трасе државног пута II A реда број 154 на
деоници број 15492 (привремена деоница) од чвора број 14900 Петља Бели Поток до
чвора број 15403 Тунел Стражевица и железничке пруге Београд- Пожаревац за коју је
планирана ревитализација.
Измештање дела трасе државног пута IIA реда бр. 154 пута планирано је у дужини од
приближно 600 метара у оквиру којег се мора извести и изградња новог надвожњака.
Планирано измештање се налази на територији Општине Раковица, КО Ресник и
Општине Вождовац, КО Раковица село.
3.2. Нивелација и регулација
Пројектована девијација припада Државном путу II-А реда 154 (Кружни пут), који би
у будућности требало да представља саобраћајницу са два одвојена коловоза и
разделним појасом ширине 4м. Кружни пут се налази у оквиру Сектора 6, деонице:
Добановци – Бубањ Поток, која је део путне мреже Европе, и представља заједничку
деоницу међународних аутопутева Е-70 и Е-75. Овај правац такође припада и
паневропском коридору X.
Положај девијације је дефинисан у односу на трасу будућег коловоза Кружног пута. У
оквиру девијације планирана је изградња надвожњака преко пруге Београд –
Пожаревац у непосредној близини постојећег.
Пројектна брзина Кружног пута на делу
девијације је око 382 m.

девијације је 70 km/h. Укупна дужина

Пројектоване висине насипа у потпуности омогућавају такав концепт одводњавања,
који обухвата прикупљање и контролисано спровођење атмосферских вода са
коловоза 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.
Ширину коловоза је пројектовати према важећем Закону о путевима ("Сл. гласник
РС", бр. 41/2018 и 95/2018-др.закон) и Правилнику о условима које са аспекта
безбедности саобраћаја морају да испуњавају путни објекти и други елементи јавног
пута ("Сл. гласник РС", бр. 50/2011) и уклопити је у ширину постојеће саобраћајнице,
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на потребној дужини, тако да се осигура сигурност учесника у саобраћају (поштујући
габарите меродавног возила на државном путу IIА реда).
Средњи распон новог надвожњка одредити тако да задовољи Услове Железнице.
Гранични елементи подразумевају прорачун минималних и максималних вредности за
попречни профил, ситуациони план, нивелациони план и прегледност на основу
рачунске брзине.
3.3. Постојећи коридор железничке пруге Београд – Пожаревац
Развојним плановима „Инфраструктура железнице Србије“ад, као и према
Просторном плану републике Србије (Службени гласник РС 88/10) и Генералним
планом Београда 2021, планирана је модернизација и реконструкција деонице пруге
тунел Стражевица (улаз) – Јајинци- Мала Крсна (искључиво) од км 9+896 до км
67+800 и станице Мала Крсна на железничкој прузи (Београд)-Раковица-Јајинци-Мала
Крсна-Велика Плана.
„Инфраструктура железнице Србије“ад, је финансирало, а Саобраћајни институт ЦИП
је израдио Главни пројекат за обнову главном оправком деонице пруге тунел
Стражевица (улаз) – Јајинци – Мала Крсна (искључиво) од км 9+896 до км 67+800 на
железничкој прузи (Београд) – Раковица – Јајинци – Мала Крсна – Велика Плана.
„Инфраструктура железнице Србије“ад је прибавила Решење о утврђивању јавног
интереса 05 број 465-2598/2018 за експропријацију, односно административни пренос
непокретности у циљу реализације наведеног пројекта које је донела Влада Ребублике
Србије дана 22.03.2018.године. Радови на реконструкцији пруге јајинци – Мала Крсна
и железничке станице Мала Крсна, на међународном железничком Коридору 10 кроз
Србију, почели су 15.маја 2019. године. Радовима је предвиђена реконструкција
укупно 68,8 километара колосека и електротехничких постројења. Реконструкцијом
ове пруге обухваћена је замена шина, прагова и контактне мреже, као и уградња
оптичког кабла, док је у железничкој станици Мала Крсна предвиђена и замена свих
скретница на колосецима.
Посебни услови
1. Приликом израде предметног Урбанистичког пројекта , железничко земљиште
остаје јавно грађевинско земљиште са постојећом наменом – за јавни
железнички саобраћај. У складу са тим све парцеле на предметном подручју, на
којима је уписана пруга као објекат или железница као корисник, не могу бити
предмет решавања имовинско-правних односа,
2. Планирано измештање дела трасе државног пута и изградња надвожњака преко
железничке пруге је такво да је денивелисани укрштај непосредно после после
постојећег надвожњака, а око 13+390 железничке пруге под углом од око 90°,
3. Висина доње ивице конструкције надвожњака изнад железничке пруге мора
износити најмање 7,30м (изузетно не мање од 6,80м) мерено од горње ивице
шине до доње ивице конструкције надвожњака,
4. Предвидети да осовине колосека до најближе ивице новопланираног стуба
надвожњака не буде мање од растојања стуба постојећег моста од осе колосека,
5. Планирани објекат не сме својом изградњом нити експлоатацијом угрозити
безбедност одвијања железничког саобраћаја, као ни безбедност постојећих
објеката јавне железничке инфраструктуре (пруге, контактне мреже,
пропуста...),
6. У зони укрштања друмског надвожњака са железничком пругом, положај
подземне инсталације (каблова) „Инфраструктура железнице Србије“ на
терену, мора се утврдити ручним „шлицовањем“ и трагачем,
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7. Надвожњак пројектовати тако да се на целом потезу изнад железничке пруге
изгради парапет минималне висине 0,5м ради заштите колосека од
запљускивања водом и разгртања снега. Такође, на целом потесу изнад
кружног појаса поставити заштитну жичану платену ограду висине 2,2м,
8. Техничким
решењем
будућег
надвожњака
предвидети
потпуну
водонепропусност у свим временским приликама, а одводњавање решити тако
да се површинска вода са надвожњака одводи ван трупа железничке пруге и
ван железничких одводних канала, обзиром да су они димензионисани само за
пријем воде са трупа пруге,
9. Обзиром да ће се конструкција друмског надвожњака налазити унутар зоне до
8,0м од контактне мреже магистралне електрифициране железничке пруге, у
оквиру урбанистичко-техничке документације предвидети да сви метални
делови надвожњака буду стално уземљени,
10. Уколико је ради изградње надвожњака потребно изместити стубове
контактне мреже, обзиром да је предвиђен угао укрштања мањи од 90°
који изискује дужу конструкцију надвожњака, техничком документацијом
је могуће предвидети ово измештање, али тако да Инвеститор изградње
пута сноси предметне трошкове, а не „Инфраструктура железница Србије“
ад.,
11. У инфраструктурном појасу не планирати постављање знакова, извора јаке
светлости или било којих предметаи справа које бојом, обликом или светлошћу
могу смањити видљивост железничких сигнала или који могу довести у забуну
раднике у вези значења сигналних знакова,
12. У инфраструктурном појасу пруге не планирати формирање депонија отпадних
материјала, као ни трасе инсталација з аодвођење површинских и отпадних
вода тако да воде ка трупу железничке пруге. Одводњавање површинских вода
са планираног објекта (надвожњака) и слободних површина предметног
простора мора бити контролисано и водити на супротну страну од трупа
постојеће железничке пруге,
13. Могуће је формирати уређење зелених површина у коридору пута и пруге, при
чему треба водити рачуна да високо растиње мора бити на растојању већем од
10метара у односу на спољну ивицу пружног појаса постојеће јавне железничке
пруге,
14. У инфраструктурном појасу могу се постављати каблови, електрични водови
ниског напона за осветљење, телеграфске и телефонске ваздушне линије и
водови, трамвајски и тролејбуски контактни водови и постројења, канализација
и цевоводи и други водови и слични објекти и постројења на основу издате
сагласности управљачке железничке инфраструктуре, која се издаје у форми
решења,
15. Базне станице мобилних комуникација не планирати у инфраструктурном
појасу постојеће железничке пруге.
3.4. Заштитни појас државног пута
Заштитни појас и појас контролисане градње, на основу члана 33, 34 и 36. Закона о
путевима (Службени гласник РС“, број 41/18 и 95/18) треба да буде са сваке стране
ивице II A РЕДА БРОЈ 154 износи 10,00 m, рачунајући на спољне ивице границе
путног земљишта државног пута.
Појас контролисане изградње износи 10,00 m мерено од граница заштитног појаса
аутопута. Појас контролисане градње није дефинисан у оквиру овог УП, јер се налази
ван граница УП, и ван грађевинског подручја.
Ограде, дрвеће и засади поред јавних путева подижу тако да не ометају захтевану
Друштво за пројектовање и инжењеринг ''Шидпројект''

доо
17

УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ ЗА ИЗМЕШТАЊЕ ДЕЛА ТРАСЕ ДРЖАВНОГ ПУТА II A РЕДА БРОЈ 154 И ИЗГРАДЊУ
НАДВОЖЊАКА ПРЕКО ЖЕЛЕЗНИЧКЕ ПРУГЕ БЕОГРАД-ПОЖАРЕВАЦ

прегледност јавних путева и не угрожавају безбедност саобраћаја, члан 37.
Закона о путевима.

4. НУМЕРИЧКИ ПОКАЗАТЕЉИ
Биланс површина
Укупна површина обухвата УП:
Катастарске парцеле број 781/2, 527/6, део 660/3 , део
660/1 (жел.пруга), 780/6 (државни пут), 515/1, део 780/1
(државни пут), 781/1, 527/7, 527/1 КО Раковица Село,
општина Вождовац и део 2975 (државни пут), 1819/11,
1819/12, 1819/4, 1822/4, 1822/3, 1821/2, 1824, 1823/3,
1823/2, 1825/1, 1826/5, 1826/3, 1826/6, 1825/3, 1826/4,
1825/2 КО Ресник, општина Раковица
Регулациони појас државног пута IIA реда број 154 у
оквиру граница УП
Постојећи коридор железничке пруге БеоградПожаревац у оквиру граница УП
Заштитно зеленило

ha

%
2,42

100

1,50

61,98

0,30

12,39

0,63

26,03

Општи подаци о објекту
тип објекта:

Измештање дела трасе државног пута II A реда број 154 и
изградњу надвожњака преко железничке пруге БеоградПожаревац

врста радова:

нова градња

категорија објекта:

Г

класификација
појединих делова
објекта:

учешће у
укупној
површини
објекта (%):

класификациона ознака:

(100%)

211121- Путеви са најмање две саобраћајне траке
ширине 3м, којима је омогућен сигуран
саобраћајни ток возила брзином најмање од 60
km-h, по којима се смеју кретати само моторна
возила, укључујући и раскрснице.

назив просторног
односно урбанистичког
плана:

место:

1. План генералне регулације грађевинског подручја сединице
локалне самоуправе – град Београд, целине I-XIX ( „Службени
гласник РС“ бр. 20/16)
2. Регулациони план деонице Аутопута Е75 и Е70 ДобановциБубањ поток („Службени гласник РС“ бр. 13/99)
3. План детаљне регулације фекалног колектора од Раковица села
(Булевар ослобођења) до постојећег колектора у Реснику и
регулације Раковичког и Милошевог потока (I фаза), градске
општине Вождовац и Раковица („Службени гласник РС“ бр.
45/16)
Општина Ресник и општина Вождовац, Београд

број катастарске

Катастарске парцеле број 781/2, 527/6, део 660/3 (жел.пруга),
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парцеле/списак
катастарских парцела и
катастарска општина:

780/6 (државни пут), 515/1, део 780/1 (државни пут), 781/1, 527/7,
527/1 КО Раковица Село, општина Вождовац

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

Делови парцела 1819/12, 1822/4, 1822/3, 1823/2, 1823/3,
1826/5, 1826/6, 1826/3, 1825/1, 1825/3, 1825/2 Ко Ресник

и део 2975 (државни пут), 1819/11, 1819/12, 1819/4, 1822/4, 1822/3,
1821/2, 1824, 1823/3, 1823/2, 1825/1, 1826/5, 1826/3, 1826/6, 1825/3,
1826/4, 1825/2 КО Ресник, општина Раковица

5. НAЧИН УРЕЂЕЊА СЛОБОДНИХ И ЗЕЛЕНИХ
ПОВРШИНА
5.1. Зелене површине
Пројектном документацијом морају се предвидети мере заштите од буке и осталих
негативних утицаја на животну средину у односу на ободне парцеле државног пута II
A реда број 154 и надвожњака преко железничке пруге Београд-Пожаревац, 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), 43/201188 (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).
5.2 Ограђивање парцеле
Заштитну челичну ограду на надвожњаку треба ускладити са избором заштитне
челичне ограде на делу пута испред и иза надвожњака.
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Решење треба да садржи уградњу катадиоптера од материјала класе III, на растојању
максимално до 12 m.
Сви елементи заштитних челичних ограда и елементи за монтажу, треба да се заштите
цинкањем по топлом поступку са дебљином цинка од просечно 70 μ.
Као заштиту предвидети уградњу заштитне мреже 2,0x2,0 цм у пуној ширини пруге
обострано (на обе ревизионе стазе).

6. НAЧИН ПРИКЉУЧЕЊА НА
ИНФРАСТРУКТУРНУ МРЕЖУ
Планирано прикључење објекта на предметној парцели је на инсталације
канализације, телефона и струје, а уз сагласност и по условима надлежних органа и
институција. Све неопходне прикључке извести према важећим техничким прописима
и према потребама инвеститора.
6.1. ВОДНА И КОМУНАЛНА ИНФРАСТРУКТУРА
Водоводна мрежа
Пројектом ради међусобног усаглашавања инсталација обезбедити минимално
дозвољено растојање за паралелно вођење од 1,0m од спољње ивице дистрибутивних
цевовода (водоводна мрежа пречника до Ø300mm), а 1,5m од спољње ивице
магистралних цевовода (водоводна мрежа пречника преко Ø300mm), а нарочито на
местима шахтова. За укрштање инсталација са водоводним инсталацијама (водоводна
мрежа и прикључци) минимално дозвољено растојање у вертикалном смислу је 0,5m.
Није дозвољено укрштање под мањим углом од 60°.
Минимално дозвољено растојање омогућава формирање непосредног заштитног
коридора за водоводне инсталације за обезбеђивање њихове функционалности,
стабилности и несметаног приступа за одржавање. Нивелета свих инсталација
водовода треба да буде усаглашена са пројектованом нивелетом саобраћајница.
Међусобно усаглашавање инсталација на нивоу планираних инсталација је у
надлежности органа који издаје грађевинску дозволу или решење за извођење радова.
Усвојену пројектну документацију са аспекта водовода доставити ЈКП БВК на
коришћење и архивирање. Приликом извођења свих радова обезбедити надзор ЈКП
БВК-Сектора надзора и Сектора дистрибуције воде, а по завршетку радова, за
ажурирање података ЈКП БВК, доставља се пројекта изведеног стања водоводне
мреже.
Обезбеђењивање имовинско правног односа за све радове на извођење
хидротехничких инсталација према будућој пројектној документацији је у
надлежности ограна који издаје грађевинску и употребну дозволу.
По усвајању урбанистичког пројкета за предметни објекат, може се поднети захтев за
добијање локацијских услова у оквиру обједињене процедуре уз обавезу да се кроз
идејно решењедостави текстуални и графички прилог ових услова.
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Мрежа фекалне канализације
Све планиране објекте градске канализације, (сливничке решетке, уличне ревизионе
силазе, ...), усагласити са новом нивелацијом јавних саобраћајних површина, како се
не би угрозило нормално одводњавање површина и функционисање канализационе
мреже.
Услед постојања могућности изливања нафте и њених деривата са површина
евентуалних паркинга и манипулативних простора на локацији, неопходно је
пропустити кроз сепараторе уља и масти, како би се одстраниле штетне материје, у
складу са Уредбом о граничним вредностима емисије загађујућих материја у води и
роковима за њихово достизање“, (Службени гласник РС“, број 67/2011 и 48/2012.).
Упуштање ових вода, као и пречишћавање вода са постројења у водоток, предвидети у
складу са условима надлежне водопривредне организације.
При изградњи предметних објеката у свему се придржавати Закона о планирању и
изградњи и Одлуке о одвођењу и пречишћавању атмосферских и отпадних вода на
територији града Београда (Службени лист града Београда“, број 6/2010 и 29/2014.).
Пројектом ради међусобног усаглашавања инсталација обезбедити минимално
дозвољено растојање за паралелно вођење од 1,0м од спољње ивице канала, а 1,5м од
спољње ивице колектора, а нарочито на местима уличних силаза (за сливничке везе
изузетно 0,3m). За укрштање инсталација са канализационим инсталацијама
(канализациона мрежа, сливници, сливничке везе, прикључци) минимално дозвољено
растојање у вертикалном смислу је 0,5м, с тим да је пожељно да круте инсталације
буду испод сливничких веза. Није дозвољено укрштање под углом мањим од 60°.
Минимално дозвољено растојање омогућава формирање непосредног заштитног
коридора за канализационе инсталације за обезбеђивање њихове функционалности,
стабилности и несметаног приступа з аодржавање.
Међусобно усаглашавање инсталација на нивоу планираних инсталација је у
надлежности органа који издаје грађевинску дозволу или решење за извођење радова.
Усвојену пројектну документацију са аспекта канализације доставити ЈКП БВК на
коришћење и архивирање. Приликом извођења свих радова обезбедити надзор ЈКП
БВК-Сектора надзора и Сектора канализационе мреже, а по завршетку радова, за
ажурирање података ЈКП БВК, доставља се пројекта изведеног стања канализационе
мреже.
Обезбеђењивање имовинско правног односа за све радове на извођење
хидротехничких инсталација према будућој пројектној документацији је у
надлежности ограна који издаје грађевинску и употребну дозволу.
По усвајању урбанистичког пројкета за предметни објекат, може се поднети захтев за
добијање локацијских услова у оквиру обједињене процедуре уз обавезу да се кроз
идејно решењедостави текстуални и графички прилог ових услова.
6.2. ВОДОПРИВРЕДНА ИНФРАСТРУКТУРА
У обухвату УП налази се поток Крушик. Укршта се са трасом постојећег и трасом
планираног измештеног државнох пута II A реда. У постојећем стању, на месту
укрштања је изведена мостовска конструкција. Ван обухвата УП, у непосредној
близини границе пројекта, поток Крушик, као лева притока, улива се у Милошев
поток.
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Милошев поток се у непосредној близини границе УП, ван обухвата пројекта, укршта
са железничком пругом Београд-Пожаревац. На месту пролаза Милошевог потока
испод пруге, у постојећем стању је изведен цевасти пропуст. Милошев поток је лева
притока Раковичког потока.
Милошев поток и поток крушик су нерегулисани водотоци. Не спадају у водотоке I
реда тако да нису обухваћени Оперативним планом за водотоке I реда и нису у
редовном одржавању које спроводи ЈВП „Србијаводе“.
- У склопу предходних радова извршити сва потребна хидрогеолошка
истраживања и дефинисати режим подземних вода, како би се дала
одговарајућа техничка решења за заштиту подземних и површинских вода;
- Предвидети неопходне земљане и хидротехничке радове у циљу заштите
планираних објеката од подземних и атмосферских вода, уважавајући
меродавне коте терена. Неопходно је усагласити планиране потребе са ППРС
(„Службени гласник РС“, број 88/10) и Стратегијом управљања водама на
територији РС до 2034. год. („Службени гласник РС“, број 3/17). Посебно
обратити пажњу када је у питању заштита од великих вода и заштита вода;
6.3. АТМОСФЕРСКА КАНАЛИЗАЦИЈА
- Одводњавање будуће саобраћајнице вршити на начин да се не угрозе објекти у
близини локације, као ни суседне парцеле;
- Водоток Крушик који се налази у обухвату УП, може бити реципијент
пречишћених атмосферских вода. Испуштањем вода из атмосферске
канализације не сме угрозити квалитет воде реципијента прописан Уредбом о
граничним вредностима емисије загађујућих материја у води и роковима за
њихово достизање („Службени гласник РС“, број 67/11, 48/12 и 1/16);
- Код пројектовања испуста цевовода атмосферских вода изливну главу са
жабљим поклопцем уклопити у косину реципијента и осигурати од ерозије.
Профил испусне грађевине мора бити стабилан и функционалан у свим
условима;
- У поступку припреме техничке документације неопходна је израда хидролошке
студије за водотоке који се налазе на том подручју, у складу са одредбама
Закона о водама („Службени гласник РС“, број 30/10, 93/12, 101/16, 95/18 и
95/18-др.закон) и Правилника о сарджини и обрасцу захтева за издавање
водних аката, садржини мишљења у поступку издавања водних услова и
садржини извештаја у поступку издавања водне дозволе („Службени гласник
РС“, број 72/17 и 44/18-др.заком);
6.4. ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ
У оквиру обухвата УП не постоје електроенергетски водови за које постоје подаци.
Надлежна ЕДБ у условима који су издали за потребе израде предметног УП напомиње
да је могуће да се у међувремену од издавања ових услова до почетка извођења радова
поставе нови подземни водови, те је потребна крајња опрезност током извођења
радова.
Измештање и заштита постojећих електроенергетских објеката у свему према
Условима надлежне ЕДБ, број 80.1.1.0.-D.08.02.-60517/1-2020 од 02.03.2020.год.
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6.6. ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ
На предметном подручју нема постојећих објеката из надлежности „Телекома“ Србије,
ад.
Општи услови:
Планиране трасе будућих комуналних инсталација морају бити постављене на
прописаном растојању у односу на трасе постојећих тк објеката. Постављањем
планираних комуналних инсталација и других објеката не сме доћи до угрожавања
постојећих тк објеката који су назначени на приложеној ситуацији.
У складу са важећим Правилником, који је прописала Републичка агенција за
електронске комуникације, унутар заштитног појаса није дозвољена изградња и
постављање објеката (инфраструктурних инсталација) других комуналних предузећа
изнад и испод постојећих подземних тк каблова или кабловске тк канализације, осим
на местима укрштања, као ни извођење радова који могу да угрозе функционисање
електронских комуникација (тк објеката).

10. 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.

11. МЕРЕ ЗАШТИТЕ 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.
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,
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 државног пута, 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 и 95/2018-др.закон);
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

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 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).

11.1. 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.
- Ниво буке и аерозагађења не сме прећи дозвољене граничне вредности за радну
средину и насељено место, и забрана извођена током ноћи;
11.2. 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)
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-

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 )
У Београду , на територији општине Вождовац и Општине Раковица се налазе севесо
комплекси са обавезом израде Политике превенције удеса (комплекси „нижег реда“, и
то:
1. „Топлана Вождовац“, оператера ЈКП „Београдске електране“ Београд, улица
Беранска бб, Општина Вождовац,
2. „Мессер Техногас“, ад Београд, ул. Бањички пут 62, Општина Раковица.
Наведени комплекси се налазе на таквој удаљености од обухвата границе
Урбанистичког пројекта , да ефекти хемијских удеса на њима не могу да имају
последицепо обухват граница УП.
Приликом изградње нових севесо постројења/комплекса, а у складу са Правилником о
садржини политике превенције удеса и садржини и методологији израде Извештаја о
безбедности и Плана заштите од удеса, као пролазни основ за идентификацију
повредивих објеката разматра удаљеност од минимум 1000м од границе севесо
постројења, односно комплекса, док се коначна процена ширине повредиве зоне-зоне
опасности, одрђује на основу резултатамоделирања ефеката удеса.

12. МЕРЕ ЗАШТИТЕ НЕПОКРЕТНИХ
КУЛТУРНИХ И ПРИРОДНИХ ДОБАРА
12. 1. МЕРЕ ЗАШТИТЕ НКД
Са аспекта заштите културних добара и у складу са Законом о културним добрима
(„Службени гласник РС“. Бр. 71/94, 52/11-др. Закон и 99/11-др.закон) предметни
простор није утврђен за културно добро, не налази се у оквиру предходно заштићене
целине, и не садржи појединачна културна добра нити добра под предходном
заштитом. У границама предметног обухвата нема забележених археолошких
локалитета или појединих археолошких налаза.
Уколико се приликом извођења земљаних радова у оквиру границе обухваћене
Урбанистичким пројектом , наиђе на археолошке остатке или друге покретне налазе,
обавеза инвеститора и извођача радова је да одмах, без одлагања прекине радове и
обавести Завод за заштиту споменика културе града Београда и да предузме мере да
се налаз не уништи, не оштети и сачува на месту и у положају у коме је откривен.
Инвестирор је дужан по чл. 110. Закона о културним добрима и да обезбеди
финансијска средства за истраживање, заштиту, чување, публиковање и излагање
добра, до предаје добра на чување овлашћеној установи заштите.
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12.2. МЕРЕ ЗАШТИТЕ ПРИРОДНИХ ДОБАРА
У границама УП нема заштићених подручја за које је спроведен или покренут
поступак заштите, као ни еколошки значајних подручја и еколошких коридора од
међунродног значаја еколошке мреже Републике Србије.
Мере заштите природе:
- Укилоко је неопходно, уклањање стабала свести на најмању могућу меру и то
уз ознаку за сечу стабала од стране надлежне институције;
- Планирати интегрисано управљање атмосферским водама и размотрити
могућност рециркулације пречишћених атмосферских вода као техничке воде;
- Током радова на изграњи и уређењу саобраћајница, неопходно је дефинисати и
обезбедити локације за привремено депоновање грађевинског материјала,
опреме и другог материјала потребног за изградњу, чије је коришћење
ограничено на време трајања радова;
- Организацијом градилишта, као и пројектом санације и уређења терена, након
завршетка радова, потребно је обезбедити да се локација и све манипулативне
површине, које су на било који начин деградиране грађевинским и другим
радовима, што пре комплетно санирају;
- Уколико се током радова наиђе на геолошко – палеонтолошке или
минералошко – петролошке објекте за које се претпоставља да имају својство
природног добра, извођач радова је дужан да у року од осам дана обавести
Министарство заштите животне средине, односно предузме све мере како се
природно добро не би оштетило до доласка овлашћеног лица.

13. ТЕХНИЧКИ ОПИС ДЕВИЈАЦИЈЕ И МОСТА
Пројектована девијација припада Државном путу II-А реда 154 (Кружни пут), који би
у будућности требало да представља саобраћајницу са два одвојена коловоза и
разделним појасом ширине 4м. Кружни пут се налази у оквиру Сектора 6, деонице:
Добановци – Бубањ Поток, која је део путне мреже Европе, и представља заједничку
деоницу међународних аутопутева Е-70 и Е-75. Овај правац такође припада и
паневропском коридору X.
Положај девијације је дефинисан у односу на трасу будућег коловоза Кружног пута. У
оквиру девијације планирана је изградња надвожњака преко пруге Београд –
Пожаревац у непосредној близини постојећег.
Пројектна брзина Кружног пута на делу
девијације је око 382 m.

девијације је 70 km/h. Укупна дужина

НОРМАЛНИ ПОПРЕЧНИ ПРОФИЛИ ПУТА:
Ширина саобраћајних трака
Ширина ивичне траке
Ширина банкина
Укупно:

2x3,25m
2x0,25m
2x1,50m
10.00 m
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Нивелета пута на делу моста је у вертикалној, конвексној кривини пречника Rv=2000
m. Траса пута је у хоризонталној, кружној кривини Rн = 275 m. Попречни пад је
константан на делу мостова и износи ipop = 5%, са десна у лево.
Ширина коловоза на мосту је константна и износи Вк = 7,00 m. Обострано су
предвиђени ивични венци на којима су смештене челичне одбојне ограде. Ивични
венци и простор за смештај ивичњака су укупне ширине 2,0 m обострано.
Укупна ширина моста износи В = 7,0 + 2х2,0 = 11,00 m.
Конструкција је интегрална на три поља, распона: 12м+18м+12м=42м. Укупна дужина
конструкције, са крилним зидовима и пешачким стазама на насипу, је 52м.
Из разлога што бржег премошћавања пута, за горњи строј усвојени су монтажни АБ
носачи.
Горњи строј конструкције се састоји од 11 монтажних армирано бетонских носача
међусобно повезаних коловозном плочом дебљине d=18cm. Плоча се над средњим и
обалним стубовима лије заједно са попречним носачима и везује круто са главним
носачима, чиме се у фази експлоатације добија интегрални, рамовски, систем и на тај
начин избегавају слаба места (дилатације, лежишта, продор воде), што олакшава
одржавање моста и продужава трајност. Попречни пресек носача је „Т“, висине d=85
cm, и ширине ребра 35cm.
Средњи стубови су кружног попречног пресека Ø120 cm. Предвиђена су по три стуба
на стубном месту. Изнад стубова лије се лежишна греда. Средњи стубови су
фундирани на три HW шипа Ø120 cm који су међусобно повезани наглавном гредом
димензија b/d = 180 х120 cm.
Крајње стубове чини ослоначка греда са попречним носачем, крилним зидовима и
парапетом иза шипова. Ослоначка греда се ослања на три HW шипа Ø120cm.
За прелаз са моста на труп пута, предвиђене су прелазне плоче. На мосту предвиђена
је израда хидроизолације. Хидроизолација се изводи преко целе површине коловозне
плоче и испод пешачких стаза. Коловоз је обострано оивичен каменим ивичњацима
димензија 20/13cm издигнутим за 7cm од асфалта.
Предвиђене су ливене бетонске пешачке стазе ширине 2m и на њима пешачке ограде
висине 120cm и заштитне челичне ограде. Попречни нагиб стаза износи 4,0% ка
коловозу. Пешачке стазе се изводе заједно са ивичним венцима дебљине. У
ревизионим стазама је остављен простор за полиетиленске цеви за инсталације Ø 75
mm. На месту прелаза са трупа пута на конструкцију надвожњака предвиђена је
израда aсфалтне дилатационе спојнице.
Кегле су пропуштене у нагибу 1:1,5, хумузиране и затрављене.
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14. ПЛАНИРАНА ПАРЦЕЛАЦИЈА
Урбанистичким пројектом дат је предлог парцелације приказан на графичком прилогу
бр.4.
Формирање грађевинске парцеле која се односи на парцелу Државног пута
преузет је из Регулационог плана деонице Аутопута Е75 и Е70 Добановци-Бубањ
поток:
„8б. Грађевинску парцелу за део пута 251 кружни пут формирати по
положају и облику и величини, како је дато у плану парцелације и носи
ознаку 8б.“
Планом детаљне регулације фекалног колектора од Раковица села (Булевар
ослобођења) до постојећег колектора у Реснику и регулације Раковичког и Милошевог
потока (I фаза), градске општине Вождовац и Раковица („Службени гласник РС“ бр.
45/16) дефинисане су Јавне саобраћајне површине и инфраструктурне површине.
Попис грађевинских парцела за саобраћајне површине
Наменас површине
Број катастарске парцеле
Саобраћајна површина

Ознака
грађевинске
парцеле

КО Ресник
Делови катастарских парцела: 2975

C7

Попис грађевинских парцела за инфраструктурне површине
Наменас површине
Број катастарске парцеле
Инфраструктурна
површина

Ознака
грађевинске
парцеле

КО Ресник
Делови катастарских парцела: 1825/2, И2
1826/4, 1825/1, 1826/3, 1823/2, 1822/3,
1821/2, 1819/4

Парцела C7 у овом плану приказана само као део грађевинске парцеле која је
дефинисана другим планом (Регулациони план деонице Аутопута Е75 и Е70
Добановци-Бубањ поток).
Предлог парцелације УП, проистекао из горе наведених Планова.
Тачне координате и површине парцела биће дефинисане пројектом геодетског
обележавања, односно пројектом парцелације.
Ознака
новоформиране
парцеле

Намена
новоформиране
парцеле

Парцеле које улазе у
састав новоформиране
парцеле

ПАРЦЕЛА-А

Државни пут

Делови 2975, 1819/11, 0,43 ha
1819/12, 1822/4, 1821/2,
1824, 1825/1, 1825/3 КО
Ресник
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ПАРЦЕЛА-Б

Државни пут

Цела 781/1 и
делови 1826/6,
527/7 КО Ресник

781/2, 0,25 ha
527/6,

ПАРЦЕЛА-В

Државни пут

Цела 780/6, део 780/1, 0,72 ha
део 515/1 КО Ресник

ПАРЦЕЛА-И2

Фекални колектор

Делови парцела 1819/12, 0,18 ha
1822/4, 1822/3, 1823/2,
1823/3, 1826/5, 1826/6,
1826/3, 1825/1, 1825/3,
1825/2 Ко Ресник

15. СПРОВОЂЕЊЕ
Урбанистичким пројектом за за измештање дела трасе државног пута IIA реда број
154 и изградњу надвожњака преко железничке пруге београд-пожаревац на
катастарским парцелама број: 781/2, 527/6, део 660/3 (жел.пруга), 780/6 (државни пут),
515/1, део 780/1 (државни пут), 781/1, 527/7, 527/1 КО Раковица Село, општина
Вождовац и део 2975 (државни пут), 1819/11, 1819/12, 1819/4, 1822/4, 1822/3, 1821/2,
1824, 1823/3, 1823/2, 1825/1, 1826/5, 1826/3, 1826/6, 1825/3, 1826/4, 1825/2 КО Ресник,
општина Раковица, дефинисани су услови за изградњу објеката, услови прикључења
објеката на инфраструктуру, као и уређење парцеле.
Подручје урбанистичког пројекта је подељено у 3 функционалних целине, ради
лакшег описа сваког дела УП-а:
• регулациони појас државног пута IIA реда број 154
• постојећи коридор железничке пруге Београд-Пожаревац
• заштитно зеленило
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.
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Г. ИДЕЈНО РЕШЕЊЕ
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2/2.2. САДРЖАЈ ИДЕЈНОГ РЕШЕЊА ДЕВИЈАЦИЈЕ
2/2.1.

Насловна страна Идејног решења девијације

2/2.2.

Садржај Идејног решења девијације

2/2.3.

Решење о одређивању одговорног пројектанта Идејног решења
девијације

2/2.4.

Изјава одговорног пројектанта Идејног решења девијације

2/2.5.

Текстуална документација
2/2/5.1 Технички извештај

2/2.6.

Нумеричка документација
2/2.6.1. Прорачун хоризонталних елемената осовине (AXIS)

2/2.7.

Графичка документација
2/2/7.0 Прегледна карта
2/2/7.1 Ситуациони план
2/2/7.2 Подужни профил
2/2/7.3 Нормални профил

2/2.5. ТЕКСТУАЛНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ТЕХНИЧКИ ИЗВЕШТАЈ

ОПШТИ ПОДАЦИ О ОБЈЕКТУ
Пројектована девијација припада Државном путу II-А реда 154 (Кружни пут), који би у будућности
требало да представља саобраћајницу са два одвојена коловоза и разделним појасом ширине 4м. Кружни пут
се налази у оквиру Сектора 6, деонице: Добановци – Бубањ Поток, која је део путне мреже Европе, и
представља заједничку деоницу међународних аутопутева Е-70 и Е-75. Овај правац такође припада и
паневропском коридору X.
Положај девијације је дефинисан у односу на трасу будућег коловоза Кружног пута. У оквиру
девијације планирана је изградња надвожњака преко пруге
Београд – Пожаревац у непосредној близини
постојећег.
Пројектна брзина Кружног пута на делу девијације је 70 km/h. Укупна дужина девијације је око 382 m.
НОРМАЛНИ ПОПРЕЧНИ ПРОФИЛИ ПУТА:
Ширина саобраћајних трака
Ширина ивичне траке
Ширина банкина
Укупно:

2x3,25m
2x0,25m
2x1,50m
10.00 m

Нивелета пута на делу моста је у вертикалној, конвексној кривини пречника Rv=2000 m. Траса пута је
у хоризонталној, кружној кривини Rн = 275 m. Попречни пад је константан на делу мостова и износи ipop = 5%,
са десна у лево.
Ширина коловоза на мосту је константна и износи Вк = 7,00 m. Обострано су предвиђени ивични венци на
којима су смештене челичне одбојне ограде. Ивични венци и простор за смештај ивичњака су укупне ширине
2,0 m обострано.
Укупна ширина моста износи В = 7,0 + 2х2,0 = 11,00 m.
Конструкција је интегрална на три поља, распона: 12м+18м+12м=42м. Укупна дужина конструкције, са
крилним зидовима и пешачким стазама на насипу, је 52м.
Из разлога што бржег премошћавања пута, за горњи строј усвојени су монтажни АБ носачи.
Горњи строј конструкције се састоји од 11 монтажних армирано бетонских носача међусобно
повезаних коловозном плочом дебљине d=18cm. Плоча се над средњим и обалним стубовима лије заједно са
попречним носачима и везује круто са главним носачима, чиме се у фази експлоатације добија интегрални,
рамовски, систем и на тај начин избегавају слаба места (дилатације, лежишта, продор воде), што олакшава
одржавање моста и продужава трајност. Попречни пресек носача је „Т“, висине d=85 cm, и ширине ребра
35cm.
Средњи стубови су кружног попречног пресека Ø120 cm. Предвиђена су по три стуба на стубном месту.
Изнад стубова лије се лежишна греда. Средњи стубови су фундирани на три HW шипа Ø120 cm који су
међусобно повезани наглавном гредом димензија b/d = 180 х120 cm.
Крајње стубове чини ослоначка греда са попречним носачем, крилним зидовима и парапетом иза
шипова. Ослоначка греда се ослања на три HW шипа Ø120cm.
За прелаз са моста на труп пута, предвиђене су прелазне плоче. На мосту предвиђена је израда
хидроизолације. Хидроизолација се изводи преко целе површине коловозне плоче и испод пешачких стаза.
Коловоз је обострано оивичен каменим ивичњацима димензија 20/13cm издигнутим за 7cm од асфалта.

Предвиђене су ливене бетонске пешачке стазе ширине 2m и на њима пешачке ограде висине 120cm
и заштитне челичне ограде. Попречни нагиб стаза износи 4,0% ка коловозу. Пешачке стазе се изводе заједно
са ивичним венцима дебљине. У ревизионим стазама је остављен простор за полиетиленске цеви за
инсталације Ø 75 mm. На месту прелаза са трупа пута на конструкцију надвожњака предвиђена је израда
aсфалтне дилатационе спојнице.
Кегле су пропуштене у нагибу 1:1,5, хумузиране и затрављене.
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Прорачун хоризонталних елемената осовине (AXIS): осовина

Station
Stat-Diff

R
T1

A
T2
S

Phi-T
D-Phi
Phi-S

YH
YT
YM

XH
XT
XM

0.000
20.870

-650.000
10.436

0.000
10.436
20.869

108.9044
-2.0440
107.8824

7459400.000
7459410.334
7459490.620

4952314.672
4952313.217
4952958.324

20.870
74.462

-650.000
24.828

220.000
49.650
74.451

106.8604
-3.6464
104.4294

7459420.709
7459445.393
7459490.620

4952312.094
4952309.424
4952958.324

95.331
22.513

0.000
0.000

0.000
0.000
22.513

103.2140
0.0000
103.2140

7459494.980
0.000
0.000

4952306.918
0.000
0.000

117.844
36.364

0.000
24.248

-100.000
12.126
36.357

103.2140
-4.2091
101.8110

7459517.464
7459541.681
0.000

4952305.782
4952304.559
0.000

154.208
77.188

-275.000
38.849

0.000
38.849
76.935

99.0049
-17.8688
90.0705

7459553.806
7459592.650
7459549.508

4952304.748
4952305.355
4952579.715

231.396
36.364

-275.000
12.126

100.000
24.248
36.357

81.1361
-4.2091
78.3300

7459629.806
7459641.404
7459549.508

4952316.699
4952320.240
4952579.715

267.759
12.297

0.000
0.000

0.000
0.000
12.297

76.9271
0.0000
76.9271

7459664.077
0.000
0.000

4952328.837
0.000
0.000

280.056
36.530

0.000
24.358

104.686
12.181
36.524

76.9271
3.8760
78.2190

7459675.575
7459698.351
0.000

4952333.197
4952341.833
0.000

316.586
36.530

300.000
12.181

-104.686
24.358
36.524

80.8030
3.8760
83.3871

7459709.982
7459721.614
7459799.081

4952345.451
4952349.069
4952058.987

353.117
29.252

0.000
0.000

0.000
0.000
29.252

84.6790
0.0000
84.6790

7459745.270
0.000
0.000

4952354.874
0.000
0.000

382.369
0.000

0.000

0.000

84.6790

7459773.680

4952361.846
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