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А) ТЕКСТУАЛНИ ДЕО 

 

УВОД 
 

Изради Плана детаљне регулације комплекса станице за снабдевање горивом „ОМВ 

Обилазница 2“ градска општина Сурчин , приступа се на основу Одлуке о изради Плана 

детаљне регулације (СЛ.Лист Београда 78/17)(у даљем тексту: План). 

 

Иницијативу за израду Плана детаљне регулације је покренуо инвеститор, ОМВ Србија 

у циљу анализе предметне локације у архитекторнско-урбанистичком смислу и 

преиспитивања могућности и ограничења изградње жељених садржаја у склопу 

комплекса . 

 

У складу са одредбама Закона о стратешкој процени утицаја на животну средину 

(„Сл.гласник РС“, бр.135/04 и 88/10), Мишљења надлежног органа  бр.501-3-73/2017-V-

04 од 26.07.2017.год и Решења Секретаријата за урбанизам и грађевинске послове, 

Градске управе Града Београда IX бр.350.14-31/17 од 16.10.2017.године приступа се 

изради Извештаја о стратешкој процени утицаја Плана на животну средину. 

Обрађивач Плана је предузеће за пројектовање, урбанизам и консалтинг 

„Пројектура“д.о.о. из Београда, ул.Живојина Жујовића бр.24 . 

 

Предлог обухвата ПДР-а захвата катастарске парцеле 5207/1 и 5208/1 КО Добановци 

које су у власништву Инвеститора и све околне парцеле неопходне за анализу и 

реализацију саобраћајних и других инфраструктуних прикључака планиране ССГ, 

укупне површине око 12ха95а94м2. 

 

План се израђује у циљу: 

 Усаглашавањa планираних намена дефинисаних ПГР-ом подручја седишта 

јединице локалне самоуправе са планираном локацијом за изградњу ССГ према 

ППИК Аутопута Е-75, деоница Београд-Ниш (Сл. гласник РС бр. 121/14) и 

планским решењима  РП  аутопута  Е-75 и Е-70 Добановци –Бубањпоток 

(„Сл.лист Града  Београда 13/99“), као и 

 Дефинисање правила уређења и правила грађења за планиране садржаје у 

граници предложеног обухвата. 

 

На основу Закона о планирању и изградњи ("Службени гласник РС", бр. 72/09, 81/09-

исправка, 64/10-УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС, 54/13-УС, 98/13-УС, 132/2014 и 

145/2014), ради упознавања јавности са општим циљевима и сврхом израде Плана, 

могућим решењима и ефектима планирања, приступило се изради материјала за рани 

јавни увид као прве фазе израде овог Плана. 

 

1. ОПИС ГРАНИЦЕ ПЛАНСКОГ ДОКУМЕНТА 
Овим Материјалом за рани јавни увид утврђује се оквирна, односно прелиминарна 

граница обухвата Плана, а коначна граница обухвата Плана ће се дефинисати Нацртом 

плана. 

Предлог обухвата ПДР-а захвата катастарске парцеле 5207/1 и 5208/1 КО Добановци 

које су у власништву Инвеститора и све околне парцеле неопходне за анализу и 

реализацију саобраћајних и других инфраструктуних прикључака планиране ССГ, 

укупне површине око 12ха95а94м2. 
 



 
За израду елабората за рани јавни увид коришћене су следеће подлоге: 

 орто-фото снимак,  

 дигитални катастарски план 

 

2. ПЛАНСКИ ОСНОВ 

 

Предметна локација је обухваћена: 

 Планом генералне регулације грађевинског подручја седишта јединице локалне 

самоуправе - Град Београд, целине I – XIX (''Службени лист града Београда'', бр. 

20/16 и 97/16) и  

 Уредбом о Изменама и допунама Уредбе о утврђивању просторног плана 

подручја инфраструктурног коридора Аутопута Е-75, деоница Београд-Ниш (Сл. 

гласник РС бр. 121/14) 

 

2.1. ИЗВОД ИЗ ПЛАНСКОГ ДОКУМЕНАТА  

 

 2.1.1. План генералне регулације грађевинског подручја седишта јединице 

локалне самоуправе - Град Београд, целине I – XIX (''Службени лист града 

Београда'', бр. 20/16 и 97/16)  

Према ПГР-у грађевинског подручја 

седишта јединице локалне самоуправе - 

Град Београд, овa локација је делимично 

у површинама са наменом шуме и делом 

у површинама за привредне зоне, а 

остатак предложеног обухвата је мрежа 

саобраћајница.  

Према карти спровођења подручје је 

делимично у зони за непосредну 

примену правила грађења, делимично у 

зони у којој је обавезна израда ПДР-а и 

делом у зони где се примењују правила 

важећег Плана. 

 



 

Према ППИК Аутопута Е-75, деоница 

Београд-Ниш (Сл. гласник РС бр. 121/14) на 

стационажи која припада осовини локације 

(566+083, десно), планирана је планирана 

бензинска станица "П083 - Добановци"  

 

 

 

 

 

 

Бензинске станице на аутопуту су обавезни пратећи садржаји у коридору аутопута и 

представљају пунктове мање и средње величине, претежно са специјализованим 

саобраћајним садржајима за снабдевање погонским горивом, прибором и резервним 

деловима, за пружање услуга оправке возила, прања возила и др., уз одговарајуће 

задовољавање потреба (предах, узимање хране, куповина и сл.) у току краћег и средњег 

задржавања путника, са могућношћу дужег задржавања у случају озбиљније оправке 

возила и пешачке везе бензинске станице са паркиралиштем или мотелом. Бензинске 

станице могу бити самостални објекти или у склопу мотела.  

Утврђују се следећи посебни критеријуми за избор локација бензинских станица:  

(1) функционално растојање од 20 до 30 km - обострано и наизменично размештање 

самосталних бензинских станица типа I (бензинско-путничка станица) и типа II 

(бензинско-сервисна станица). Уколико због размештаја постојећих бензинских 

станица, проласка кроз урбане центре главног града, међународног, државног и 

регионалног значаја и прилаза путним граничним прелазима није могуће испоштовати 

то правило, дозволиће се одступање у смицању;  

(2) бензинске станице у саставу мотела мањег су капацитета и имају основну намену 

услуге гостију мотела;  

(3) пожељно је обезбеђење обостраног приступа (са аутопута и са државног пута или 

јавног општинског пута) где је то могуће;  

(4) површина од 1,5 до 3 ha.  

Тип I, бензинско-путничка станица, може да има следеће садржаје (у првој фази):  

(1) зелено разделно острво, улазна и излазна коловозна трака су обавезни;  

(2) пумпна станица са оријентационо 10 точионих места и то: осам за путничка возила 

(за бензин, дизел, течни нафтни гас (ТНГ), компримовани природни гас (КПГ), а у 

перспективи и за пуњење аутомобила на електрични погон) и два за теретна возила 

(бензин, дизел, ТНГ и КПГ), са продајом осталих потрошних материјала и ситних 

резервних делова за аутомобиле и др.;  

(3) паркинг за 40 и више путничких возила, за 16 и више теретних возила и за четири и 

више аутобуса, са потребним пролазним тракама; 
(4) јавна чесма и јавни мокри чвор, по правилу у оквиру бензинске станице (мушки и 

женски, за особе са инвалидитетом и родитеље са малом децом, минимум 80 m² бруто) и 

привремено дневно сабиралиште смећа са станице (површина по прорачуну);  

(5) табла са називом и планом бензинске станице на улазу у станицу;  

(6) информативно-туристички пункт на излазу са станице (са јавним и службеним 

телефоном и информацијама о непосредном окружењу и његовим мотивима, о главним 

саобраћајним скретањима према градовима, бањама, туристичким дестинацијама, 

природним и културним добрима и др.);  

(7) служба помоћи и информација, са службеним и јавним телефоном;  



(8) ресторан са кухињом, отвореним и затвореним простором за госте, као и простором за 

игру и анимацију деце;  

(9) продавница опште потрошње: пиће, храна, цигарете, штампа и др;  

(10) службени смештај особља ресторана и пумпне станице, свратиште инспекције, 

полиције и др, нужан смештај запослених са оставом материјала, алата и др. 

 

Тип II, бензинско-сервисна станица, може да има следеће додатне садржаје у другој 

фази реализације (у односу на тип I):  

(1) продавница резервних делова и опреме за најзаступљеније марке аутомобила (минимум 

100 m² бруто);  

(2) сервис за оправку возила (одвојено за путничка возила од камиона и аутобуса, са шлеп-

службом, заклоњеним паркингом за хаварисана возила и др) лоциран на излазном делу 

бензинске станице. 

 

3. ОПИС ПОСТОЈЕЋЕГ СТАЊА, НАЧИНА КОРИШЋЕЊА ПРОСТОРА И 

ОСНОВНИХ ОГРАНИЧЕЊА - ОЦЕНА ПОСТОЈЕЋЕГ СТАЊА 

Локација обухваћена овим Планом налази К.О.Добановци уз Аутопут Е-75, деоница 

Београд-Ниш.  

Главна карактеристика подручја је наведена саобраћајница, која пролази кроз простор 

без изграђене физичке структуре и делимично опремљен комуналном 

инфраструктуром. На зелени појас надовезују се површине за привредне комплексе, 

тако да се површина унутар Плана  налази између саобраћајнице и привредних 

комплекса.  

 

3.1. ЗОНЕ ЗАШТИТЕ ПОСЕБНО ВАЖНИХ ДЕЛОВА ПРИРОДЕ 
На простору обухвата Плана нема заштићених подручја, ни осталих просторних целина 

од значаја за очување биодиверзитета. 

 

3.2. НЕПОКРЕТНА КУЛТУРНА ДОБРА 
На простору у предложеном обухвату Плана нема евидентираних нити предложених за 

заштиту културних добара, не налази се у оквиру заштићене просторне културно-

историјске целине, и на њеном обухвату нема заштићених добара као ни флоре и 

фауне. 

 

 

4. ОПШТИ ЦИЉЕВИ ИЗРАДЕ ПЛАНА 
Циљеви уређења и изградње и основни програмски елементи су: 

 

1. Усаглашавање планираних намена дефинисаних ПГР-ом подручја седишта 

јединице локалне самоуправе са планираном локацијом за изградњу ССГ према 

ППИК Аутопута Е-75, деоница Београд-Ниш (Сл. гласник РС бр. 121/14) и 

планским решењима  РП  аутопута  Е-75 и Е-70 Добановци –Бубањпоток 

(„Сл.лист Града  Београда 13/99“), као и 

2. Дефинисање правила уређења и правила грађења за планиране садржаје у 

граници предложеног обухвата. 

3. Преиспитивање капацитета свих инфраструктурних прукључака предметног 

подручја,  за предвиђене измене намене и типологију изградње. 

4. дефинисање начина уређења и утврђивање правила изградње објеката, 

5. дефинисање и спровођење мера заштите животне средине. 

  



5. ПРЕДЛОГ ПЛАНСКОГ РЕШЊА 

 

5.1. ПЛАНИРАНА ПРЕТЕЖНА НАМЕНА ПОВРШИНА 

 

Планиране намене површина у обухвату Измене плана су: 

површине јавне намене: 

 мрежа саобраћајница (прикључци на јавни пут) 

површине осталих намена: 

 комплекс станице за снабдевање горивом са пратећим садржајима 

 други претећи садржаји аутопута 

 

Предложене планиране намене површина су приказане на графичком прилогу 

„Планирана намена површина“ (Р 1:2500) 

 

Површине јавне намене 

 

Планом се дефинише начин прикључења планираног комплекса на аутопут Е-75. 

Сви пројектовани елементи ситуационог плана треба да задовољавају безбедан прилаз 

свих типова возила са пута комплексу и димензионисан је за адекватну рачунску 

брзину. 

У предложеном обухвату Плана, нема формирања новог јавног земљишта. 

 

Површине остале намене 

У оквиру површина остале намене дефинисане су површине за: 

 Комплекс станице за снабдевање горивом Тип I, бензинско-путничка станица 

У оквиру које су планирани пумпна станица са оријентационо 20 точионих места 

и то: посебно за путничка возила (за бензин, дизел, течни нафтни гас (ТНГ), за 

теретна возила (бензин, дизел, ТНГ и КПГ), са продајом осталих потрошних 

материјала и ситних резервних делова за аутомобиле, паркинг простором за 

путничка и теретна возила 

 Друге пратеће садржаје аутопута у складу са могућностима локације 

дефинисаним просторним планом инфраструктурног коридора Аутопута Е-75, 

деоница Београд-Ниш (Сл. гласник РС бр. 121/14) 

 

5.2. БИЛАНС ПЛАНИРАНЕ НАМЕНЕ ПОВРШИНА 
 

У току израде Нацрта плана, након остварене сарадње са свим надлежним 

институцијама биће преиспитане просторне могућности третираног подручја за жељене 

намене, као и могућности комумналног опремања. 

 

Планским решењем је остварен биланс планираних намена у оквиру обухвата: 

 

 ЈАВНЕ САОБРАЋАЈНЕ ПОВРШИНЕ     9ha11a18m2 

 

 ОСТАЛО ЗЕМЉИШТЕ - комплекс ССГ са пратећим  

и компатибилним садржајима      1ha64a29m2 

 ОСТАЛО ЗЕМЉИШТЕ – други пратећи садржаји аутопута  1ha12a61m2 

 

  



5.3. ПЛАНИРАНО ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ 

5.3.2. Саобраћајне површине 

Манипулативне површине ССГ су формиране издвајањем из попречног профила 

магистралног пута. Основне манипулативне површине су формиране управно у односу 

на објекат станице за снабдевање горивом за снабдевање путничких возила и паралелно 

са објектом ССГ за снабдевање теретних возила.  

Манипулативне површине на делу за истакање течног горива су формиране са четири 

точиона острва. Сва острва су снабдевена са мултиплекс апаратима тако да је 

омогућено истовремено утакање више возила. Точиона острва са аутоматима за 

истакање су ширине 1.50м. Основна манипулативна површина станице за снабдевање 

горивом одвојена је од пута разделним острвом. За уливање и изливање возила са/на 

манипулативне површине станице пројектоване су посебне траке за убрзање односно 

успорење у складу са условима управљача пута.. 

Кроз израду Нацрта плана биће извршена графичка провера проходности меродавних 

возила и у складу са тим постављена геометрија ивичних линија коловоз и дефинисана 

потребна дужина уливне и изливне саобраћајне траке у однсу на меродавну дозвољену 

брзину кретања. 

Габарите саобраћајница и паркинг места у самом комплексу су димензионисати према 

важећим стандардима за проходност меродавног теретног возила и путничког возила. 

Пешачке комуникације и паркинг места за инвалиде пројектовати у складу са 

правилником о техничким стандардима планирања , пројектовања иизградње објеката 

којима се осигурава несметано кретање и приступ особама са инвалидитетом, деци и 

старим особама (“Сл.гласник РС”, бр.22/2015) 

У предложеном обухвату ПДР-а, нема формирања новог јавног земљишта. 

 

5.3.3. Комунална  инфраструктура 
Овим Планом, планирано је проширење капацитета инфраструктурног система. У фази 

Нацрта, након дефинисања услова и правила за реализацију простора као и саме намене 

и обликовања, биће дефинисани нови инфраструктурни капацитети у складу са 

потребама планираних саддржаја. 

 

6. ОЧЕКИВАНИ ЕФЕКТИ ПЛАНИРАЊА У ПОГЛЕДУ УНАПРЕЂЕЊА 

НАЧИНА КОРИШЋЕЊА ПРОСТОРА 

 

Очекивани ефекти планирања, тј. израде Измене Плана  су:  

- стварање услова за изградњу објеката претежне и компатибилне намене, у складу са 

стварним просторним могућностима третираног подручја 

- олакшавање и убрзавање процеса реализације планираних садржаја. 

- адекватно инфраструктурно опремање предметног простора, уз могућност фазне 

изградње 

 

Б) ГРАФИЧКИ ДЕО 
 


