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1. УВОД

1.1 ПРАВНИ ОСНОВ

Правни основ за израду Плана представља:

 Закон о планирању и изградњи ("Сл. гласник РС", бр. 72/2009, 81/2009 - исправка,
64/2010 - одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - одлука УС, 50/2013 - одлука УС,
98/2013 - одлука УС, 132/2014 и 145/2014),

 Правилник о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и
урбанистичког планирања ("Службени гласник РС" бр. 64/2015).

 Одлука о изради Плана детаљне регулације за за приступни пут из Његошеве улице
за к.п. бр. 475/1, 475/2, 475/3 и 475/4 К.О. Рача бр. 020-61/2016-I-01,
01.08.2016.године.

1.2 ПЛАНСКИ ОСНОВ

Планове вишег реда за План детаљне регулације за приступни пут из Његошеве улице за
к.п. бр. 475/1, 475/2, 475/3 и 475/4 К.О. Рача чине:

 Просторни план Републике Србије од 2010. до 2020. године (“Службени гласник
РС”  бр. 88/2010)

 2. План генералне регулације градског насеља Рача ( јул 2015. Обрађивач Архиплан
д.о.о)

2. ГРАНИЦА ОБУХВАТА ПЛАНА:

Подручје за које се израђује План, полази од тромеђе к.п.бр. 643 (ул. Његошева), 476 и 477
међна линија иде даље границом између 477 и 476 правцем североисток до 486/2 где
скреће ка 485/10  и излази на486/5 (ул. Панте Срећковића) потом настављамеђном линијом
између 486/5 и 496/2 до тромеђе између 464/5, 464/3 и 465 где међна линија скреће
југозападно границом између 464/3 и 466/1 затим границом између 474/1 и 466/2, 467,
468/2 до тромеђе 471, 474 и 472/2 где наставља границом између 472/2, 472/1 и 471 до 642
(ул. Карађорђева) затим границом Карађорђеве и 472/1, 474/2 и 475/1 иде до тромеђе 643
(ул. Његошева), 476 и 477.
Укупна површина обухвата плана је 0.50 ха.

3. ИЗВОД ИЗ ПЛАНСКИХ ДОКУМЕНАТА ВИШЕГ РЕДА

ПЛАН ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ГРАДСКОГ НАСЕЉА РАЧА
Планом генералне регулације Градског насеља Рача, на предметном подручју је
дефинисана намена површина (мешовито становање, комерцијалне делатности, објекат
поште), за предвиђене намене су дефинисана правила уређења, правила градње и
урбанистички параметри, као и сабраћајно решење блока и начин његовог снабдевања
електроенергетском, телекомуникационом и водоводно - канализационом
инфраструктуром.
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Правила грађења за зону мешовитог становања

Претежна намена: вишепородични и породични стамбени објекти
Пратећа и допунска намена: услужне/комерцијалне делатности, објекти јавне

намене, спорт и рекреација, зеленило, као и објекти
пратеће саобраћајне и комуналне инфраструктуре у
функцији основне намене

Број стамбених једница: вишепородични објекти: 5 и више
породични објекти: до 4

Типологија објеката: слободностојећи, у прекинутом и непрекинутом низу
Услови за парцелацију,
препарцелацију и
формирање грађевинске
парцеле (породични објекти):

слободностојећи
објекат:

ширина фронта: мин. 11 m
површина парцеле: мин. 350 m²

у прекинутом и
непрекинут. низу:

ширина фронта: мин. 10 m
површина парцеле: мин. 300 m²

Услови за парцелацију,
препарцелацију и
формирање грађевинске
парцеле (вишепородични
објекти):

слободностојећи
објекат:

ширина фронта: мин. 12 m
површина парцеле: мин. 400 m²

у прекинутом и
непрекинут. низу:

ширина фронта: мин. 10 m
површина парцеле: мин. 350 m²

Положај објекта у односу на
бочне границе парцеле:

слободностојећи
објекти:

мин. 1,5 m за претежно северну
оријентацију

мин. 2,5 m за претежно јужну
оријентацију

прекинути низ: 0 m и 2,5 m
непрекинути низ: 0 m

Положај објекта у односу на
задњу границу парцеле:

мин. 5,0 m (изузетно, помоћни објекат се може
поставити на мин. 1,5 m од задње границе парцеле)

Положај објекта у односу на
суседне, бочне објекте:

минимално 4,0 m (у случају отварања стамбених отвора,
минимално ½ висине вишег објекта)

Положај објекта у односу на
наспрамни објекат:

минимално ½ висине вишег објекта

Минимални проценат
незастртих, зелених
површина на парцели:

20%

Највећи дозвољени И. Изг. 1,7

Максимална висина објекта
и спратност:

до П+2 (максимално 3 надземне етаже), уз могућност
изградње повученог спрата, као додатне етаже;
максимално 10,50 m до коте венца

Паркирање возила: на сопственој парцели, према критеријумима из овог
Плана
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Правила грађења за зону услужних делатности

Претежна намена: услужне/комерцијалне делатности
Пратећа и допунска намена: стамбени породични објекти (до 4 стамбене једнице), МСП,

производно занатство, трговина на велико и мало,
зеленило, као и објекти пратеће саобраћајне и комуналне
инфраструктуре у функцији основне намене

Типологија објеката: Слободностојећи објекти
Услови за парцелацију,
препарцелацију и
формирање грађевинске
парцеле:

слободностојећи
објекат:

ширина фронта: мин. 14 m
површина парцеле: мин. 500 m²

Положај објекта у односу на
бочне границе парцеле:

слободностојећи
објекти:

мин. 1,5 m за претежно северну
оријентацију

мин. 2,5 m за претежно јужну
оријентацију

прекинути низ: 0 m и 2,5 m
непрекинути низ: 0 m

Положај објекта у односу на
задњу границу парцеле:

мин. 5,0 m (изузетно, помоћни објекат се може поставити
на мин. 1,5 m од задње границе парцеле)

Положај објекта у односу на
суседне, бочне објекте:

минимално 4,0 m (у случају отварања стамбених отвора,
минимално ½ висине вишег објекта)

Положај објекта у односу на
наспрамни објекат:

минимално ½ висине вишег објекта

Минимални проценат
незастртих, зелених
површина на парцели:

20.00%

Највећи дозвољени индекс
изграђености:

1,0

Максимална висина објекта
и спратност:

до П+1+Пк (максимално 3 надземне етаже)
максимално 9,0 m до коте венца

Паркирање возила: на сопственој парцели, према критеријумима из овог Плана
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План генералне регулације Графског насеља Рача - План намена земљишта
( детаљ са уцртаном границом предметног подручја ПДР)

4. ПОСТОЈЕЋЕ СТАЊЕПредметно подручје обухвата површину од 0.50 ха у средишту блока између улицаКарађорђеве, Његошеве, Академика Сретеновића, Немањине и Николе Пашићалоцираног у средишту градског насеаља Раче.. Градски блок је већим делом подстамбеним објектима постојеће зоне мешовитог становања ( катастарске парцеле 474 /1,
475/3, 476, 464/3, 475/2, 486/2) , уз изузетак парцела уз улицу Његошеву у југозападномделу предметног подручја, које су две парцеле  под јавним објектом поште (К.П. 475/1) и под објектом комерцијално пословних делатности ( К.П475/2). На парцели К.П.475/4 је објекат трафо - станице ( TC  10/0.4 "Рача Центар"), коме је потребнообезбедити приступ  путем јавне саобраћајнице, као и парцели мешовитог становања( К.П. 475/3) непосредно уз трафо станицу у дубини блока. Прилаз је једино могућеостварити ка улици Његошевој, на завој улице у непосредној близини укрштања саКарађорђевом улицом.

Постојећа намена површина
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Фотографија предметног подручја, гледана са југа  из улице Карађорђеве према локацији
будућег приступног пута

Сателитски снимак локације и положај у градском ткиву Градског насеља Рача
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5.ЦИЉ ИЗРАДЕ ПЛАНА

Циљ израде Плана је обезбедити јавни приступ парцелама на подручју плана које  немају
приступ на јавну саобраћајну површину и приступ трафо - станици што је обавеза по
важећем закону..

6.ПЛАНИРАНО РЕШЕЊЕ

Планираним решењем у средиште предметног подручја уведена је јавна приступна
саобраћајница дужине 21.50 м, ширине коловоза 3.5 м и са тротоаром ширине 1.5м којом
се обезбеђује колски  и пешачки прилаз парцелама: парцели К.П. 475/4 ( трафо -станица TC  10/0.4 "Рача Центар"), и парцели мешовитог становања ( К.П. 475/3). Засве остале површине се планираним решењем предвиђа намена идентичнапостојећем стању, односно намене мешовитог становања, пословно комерциалнихделатности и пословно комерцијалних делатностима поште и електроенергесткогобјекта  трафо - станице. За све остале грађевинске парцеле у оквиру постојећегстања обезбеђен је саобраћајни, колски и пешачки приступ из улица Његошеве,Карађорђеве и улице Панте Срећковића.
Планираним решењем створена је нова парцела у оквиру јавног земљишта - саобраћајнице,
површине 97, 61 м2.

7. ПЛАНИРАНА ПРЕТЕЖНА НАМЕНА ПОВРШИНА, ПРЕДЛОГ ОСНОВНИХ
УРБАНИСТИЧКИХ ПАРАМЕТАРА И ПРОЦЕНА  ПЛАНИРАНЕ БРУТО
РАЗВИЈЕНЕ ГРАЂЕВИНСКЕ ПОВРШИНЕ

Функционална
целина

Парцеле Намена Површина
(м2)

Индекс
изграђености

Индекс
заузетости

Спратност БРГП
(м2)

1 474 /1,
475/3,
476,
464/3,
475/2,
486/2

Мешовито
становање

3958.68 П + 2 6726.35

2 475/2 Комерцијалне
делатности -
пошта

552.39 П + 1+ Пк 552.39

3 475/1 Комерцијалне
делатности

496.64 - П + 1+ Пк 496.54

4 475/4 Електро
енергетски
објекат - Трафо
станица

60.50 - - П 8.31

5 Нова
парцела
Јавне
намене

Нова приступна
саобраћајница

97.61 - - - -
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8. ОЧЕКИВАНИ ЕФЕКТИ ПЛАНИРАЊА У ПОГЛЕДУ УНАПРЕЂЕЊА НАЧИНА
КОРИШЋЕЊА ПРОСТОРА

Планираним решењем се тежи да све парцеле у обухвату плана имају пешачки и колски
приступ путем јавне саобраћајне површине, чиме би се коришћење заемљишта у оквиру
намена предвиђеним за становање, као површинама предвиђеним за постојећи
електроенергетски објекат ( TC  10/0.4 "Рача Центар") одвијало на начин прописан
одговарајућим законима. Осим увођења нове саобраћајнице, све остале површине се
користе на досадашњи начин, по пoстојећим наменама и урбанистичким параметрима и уз
примену правила грађења предвиђеним вишим планским документом.
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ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ за приступни пут из улице Његошеве за кп.бр. 475/1, 475/2, 475/3 и 475/4 К.О. Рача

1. 0 Граница плана



Привредно друштво за

просторно планирање

Шуматовачка 8, Београд

Наручилац плана
ОПШТИНА РАЧА

Миодраг Ралевић д.и.а.

бр. лиценце 20057204

Обрађивач плана

"Урбополис"	д.о.о.

Руководилац плана

одговорни урбаниста

ПЛАН ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ РОГЕ

Датум МАЈ  201‚7. год.

Графички прилог

     2.0

Постојећа намена површина

ГРАНИЦА ПЛАНА

ГРАНИЦА КАТАСТАРСКЕ ПАРЦЕЛЕ

БРОЈ КАТАСТАРСКЕ ПАРЦЕЛЕ

2186/2

ОБЈЕКАТ ТРАФО СТАНИЦЕ

KОМЕРЦИЈАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ

KОМЕРЦИЈАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ

ОБЈЕКАТ ПОШТЕ

МЕШОВИТО СТАНОВАЊЕ

ЛЕГЕНДА

C

ЛЕГЕНДА

ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ за приступни пут из улице Његошеве за кп.бр. 475/1, 475/2, 475/3 и 475/4 К.О. Рача

2. 0 ПОСТОЈЕЋА НАМЕНА ПОВРШИНА



Привредно друштво за

просторно планирање

Шуматовачка 8, Београд

Наручилац плана
ОПШТИНА РАЧА

Миодраг Ралевић д.и.а.

бр. лиценце 20057204

Обрађивач плана

"Урбополис"	д.о.о.

Руководилац плана

одговорни урбаниста

ПЛАН ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ РОГЕ

Датум МАЈ  201‚7. год.

Графички прилог

     3.0

Претежна намена површина

ГРАНИЦА ПЛАНА

ГРАНИЦА КАТАСТАРСКЕ ПАРЦЕЛЕ

БРОЈ КАТАСТАРСКЕ ПАРЦЕЛЕ

2186/2

САОБРАЋАЈНИЦА -

ПРИСТУПНИ ПУТ

ОБЈЕКАТ ТРАФО СТАНИЦЕ

KОМЕРЦИЈАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ

KОМЕРЦИЈАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ

ОБЈЕКАТ ПОШТЕ

МЕШОВИТО СТАНОВАЊЕ

ЛЕГЕНДА

C

ЛЕГЕНДА

ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ за приступни пут из улице Његошеве за кп.бр. 475/1, 475/2, 475/3 и 475/4 К.О. Рача

3. 0 ПЛАНИРАНА ПРЕТЕЖНА НАМЕНА ПОВРШИНА

Функционална целина 1

НАМЕНА:  Мешовито

становање

ПОВРШИНА: 3956.68 м2

И.И. :  max 1.7

И.З. : max 0.8

Спратност:  П + 2

БРГП: 6 726.35 м2

Функционална целина 2

НАМЕНА: Комерцијалне

делатности ( пошта)

ПОВРШИНА: 552.39 м2

И.И. :  max 1.0

И.З. : max 0.8

Спратност:  П + 1 + Пк

БРГП: 552.39 м2

Функционална целина 3

НАМЕНА:Комерцијалне

делатности

ПОВРШИНА: 496.54 м2

И.И. :  max 1.0

И.З. : max 0.8

Спратност:  П + 1 + Пк

БРГП: 496.54 м2

Функционална целина 4

НАМЕНА: Електро -

Енергетски објекат

ПОВРШИНА: 60.50 м2

И.И. :

И.З. :

Спратност:  П

БРГП: 8.31


