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АТЛАС ПОТЕНЦИЈАЛА 



УРБОПОЛИС д.о.о. БЕОГРАД OПШТИНА РАЧА

ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ДЕЛА РАДНЕ ЗОНЕ ''ЗАПАД'' У РАЧИ

Мрежа државних путева као основна развојна трајекторија/осовина

AТЛАС ПОТЕНЦИЈАЛА - КАТАЛОШКИ ЛИСТ 1

ФОРМИРАЊЕ И ОЧУВАЊЕ ПРИМАРНЕ САОБРАЋАЈНЕ МРЕЖЕ

Мрежа државних путева I и II реда Реп. Србије

ЈП ''Путеви Србије''

Мрежа државних путева I и II реда у обухвату ПДР-а радне зоне

''Запад'' у Рачи - ортофото приказ

Подручје радне зоне ''Запад'', са гледишта саобраћајне повезаности, представља

вредан простор обзиром да непосредно излази на два државна пута и налази се у

близини још једног државног пута. У обухвату Плана су деонице следећих државних

путева, које задржавају уз унапређење и осавремењавање:

 ДП IB реда број 27 (државна граница са Босном и Херцеговином (гранични прелаз

Трбушница) - Лозница - Осечина - Ваљево - Лајковац - Ћелије - Лазаревац -

Аранђеловац - Крчевац - Топола - Рача - Свилајнац); деонице број  02731 и 02730.

 ДП IIB реда 369 (веза са државним путем 25 - Борци - Рача); деоница број 36903.

Функционална организација и функционални ранг саобраћајница према

Плану генералне регулације

Планом вишег реда, Планом генералне

регулације за градско насеље Рача,

предвиђена је према функционалном рангу,

градска саобраћајница I реда број 3, која је

планирана тако да полупрстенасто, јужно

од градског центра, проласком кроз радну

зону ''Запад'' преусмери и измести

саобраћај из центра насеља и повеже

радну зону са мрежом државних путева.



УРБОПОЛИС д.о.о. БЕОГРАД OПШТИНА РАЧА

ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ДЕЛА РАДНЕ ЗОНЕ ''ЗАПАД'' У РАЧИ

Постојећа саобраћајна мрежа према рангу саобраћајница

AТЛАС ПОТЕНЦИЈАЛА  - КАТАЛОШКИ ЛИСТ 2

ПОСТУПАК ФОРМИРАЊА ДЕТАЉНЕ САОБРАЋАЈНЕ МРЕЖЕ

Формирање саобраћајне мреже и блокова-варијанта 1 (сви могући правци трасирања)

ПОСТОЈЕЋА

САОБРАЋАЈНА

МРЕЖА

ПЛАНИРАНА

САОБРАЋАЈНА МРЕЖА

- ВАРИЈАНТА 1

Након оптимизације и

рационализације броја

саобраћајница, није

усвојена као коначна

варијанта



УРБОПОЛИС д.о.о. БЕОГРАД OПШТИНА РАЧА

ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ДЕЛА РАДНЕ ЗОНЕ ''ЗАПАД'' У РАЧИ

AТЛАС ПОТЕНЦИЈАЛА  - КАТАЛОШКИ ЛИСТ 3

ПОСТУПАК ФОРМИРАЊА ДЕТАЉНЕ САОБРАЋАЈНЕ МРЕЖЕ

Формирање саобраћајне мреже и блокова-варијанта 3

Формирање саобраћајне мреже и блокова-варијанта 2

ПЛАНИРАНА САОБРАЋАЈНА

МРЕЖА  - ВАРИЈАНТА 2

Након оптимизације и

рационализације броја прикључка

на градску саобраћајницу,

сагледавања близине раскршћа са

аспекта безбедности, и услед

неоствареног приступа за део

катастарских парцела, није

усвојена као коначна варијанта

ПЛАНИРАНА САОБРАЋАЈНА

МРЕЖА  - ВАРИЈАНТА 3

Услед неоствареног приступа за

део катастарских парцела, и

неодговарајуће блоковксе поделе

није усвојена као коначна

варијанта



УРБОПОЛИС д.о.о. БЕОГРАД OПШТИНА РАЧА

ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ДЕЛА РАДНЕ ЗОНЕ ''ЗАПАД'' У РАЧИ

AТЛАС ПОТЕНЦИЈАЛА  - КАТАЛОШКИ ЛИСТ 4

ПОСТУПАК ФОРМИРАЊА ДЕТАЉНЕ САОБРАЋАЈНЕ МРЕЖЕ

Након сагледавања свих понуђених варијанти формирања детаљне саобраћајне мреже на

подручју Плана детаљне регулације, усвојена је варијанта број 4. За ову варијанту

Обрађивач се пределио и препознао је као најрационалнију, услед оптимизације броја

планираних саобраћајница, броја прикључка на планирану градску саобраћајницу и државне

путеве. Такође водили се рачуна да пројектоване саобраћајнице испуњавају све услове са

аспекта безебдности саобраћаја (угао прикључења, прегледност, близина два раскршћа

итд.) као и да се обезбеди приступ свим катастарским парцелама. Као један од најзачанијих

фактора, који је утицао и усмерио формирање саобраћајне мреже су постојеће катастарске

парцеле, чија је геометрија максимално поштована. Планиране саобраћајнице пројектоване

су по граници две суседне катастарске парцеле или су планиране на постојећим

катастарским парцелама некатегорисаних путева.

Формирање саобраћајне мреже и блокова-усвојена варијанта број 4

Све саобраћајнице пројетоване су тако да омогућавају двосмерни саобраћај, са минималном

ширином коловозних трака од 2х3,0 м, чиме је остварена проходност комуналног и

ватрогасног возила.



УРБОПОЛИС д.о.о. БЕОГРАД OПШТИНА РАЧА

ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ДЕЛА РАДНЕ ЗОНЕ ''ЗАПАД'' У РАЧИ

AТЛАС ПОТЕНЦИЈАЛА  - КАТАЛОШКИ ЛИСТ 5

ФОРМИРАЊЕ БЛОКОВА

Формирање саобраћајне мреже и блокова-варијанта 3

Планирана блоковска подела Ознака и површина блока



УРБОПОЛИС д.о.о. БЕОГРАД OПШТИНА РАЧА

ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ДЕЛА РАДНЕ ЗОНЕ ''ЗАПАД'' У РАЧИ

AТЛАС ПОТЕНЦИЈАЛА - КАТАЛОШКИ ЛИСТ 6

ПЛАНИРАНА ПРЕТЕЖНА НАМЕНА ПОВРШИНА

Карта: Планирана претежна намена површина

Табела. Биланс планирне намене површина



УРБОПОЛИС д.о.о. БЕОГРАД OПШТИНА РАЧА

ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ДЕЛА РАДНЕ ЗОНЕ ''ЗАПАД'' У РАЧИ

AТЛАС ПОТЕНЦИЈАЛА - КАТАЛОШКИ ЛИСТ 7

ПЛАНИРАНА ПРЕТЕЖНА НАМЕНА ПОВРШИНА

Карта: Планирана претежна, пратећа и допунска намена површина-дистрибуција намена

Табела. Матрица за дефинисање претежних,

пратећих и допунских намене
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