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1.ОПШТИ ДЕО 

 
 

1.1. Правни и плански основ за израду плана  

 
Правни основ за израду Плана детаљне регулације за инфраструктурни коридор – 
државни пут IA реда ознаке A2 (763) Београд – Обреновац – Лајковац – Љиг – Горњи 
Милановац – Прељина – Чачак – Пожега, са пратећим садржајима и садржајима у 
функцији аутопута за деоницу од улаза из општине Горњи Милановац на територију 
града Чачка до Прељине (у даљем тексту: План детаљне регулације) садржан је у: 

- Закону о планирању и изградњи („Сл. гласник РС“, број 72/09 и 81/09 – испр., 
64/10 - одлука УС и 24/11, 121/12, 42/13 - одлука УС, 50/13 - одлука УС, 98/13 – УС 
132/2014 и 145/2014-УС). 

- Одлуци о приступању изради ПДР-е („Службени лист града Чачка“ бр. 08/18). 
 
Плански основ за израду ПДР-е је: 

- Просторни план подручја посебне намене инфраструктурног коридора Београд 
Јужни Јадран, деоница Београд – Пожега („Службени гласник РС“, бр. 37/06 и 31/10) (у 
даљем тексту: ППППН). 
 
 

1.2. Опис границе планског документа  

 
Одлуком је утврђена и описана прелиминарна граница ПДР-е: 
 
          Граница Плана детаљне регулације се поклапа са појасом експропријације за 

инфраструктурни коридор – Државни пут IА реда ознаке А2 (763) Београд - 
Обреновац - Лајковац – Љиг – Горњи Милановац – Прељина – Чачак – Пожега, 
са пратећим садржајима и садржајима у функцији аутопута за деоницу од улаза 
из општине Горњи Милановац на територију града Чачка до Прељине и прати 
динамику реализације изградње инфрастриктурног коридора. 
Коначна граница предметног планског подручја биће дефинисана приликом 
припреме и стручне контроле нацрта плана. 
Планом детаљне регулације обухваћен је део: КО Соколићи, КО Прељина и КО 
Ракова. 
Према Одлуци, површина плана детаљне регулације износи око 65,85 hа.   

 
Приликом припреме материјала за Рани јавни увид, током разраде предметног 
простора, дошло је до корекције прелиминарне границе. Коначна граница обухвата 
биће дефинисана кроз Нацрт плана.  
 
Граница приказана у оквиру материјала за рани јавни увид обухвата површину од 
65,88ha. 
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1.3. Извод из планских докумената вишег реда  

                                          

1.3.1. Извод из Просторног плана подручја посебне намене инфраструктурног 
коридора Београд Јужни Јадран, деоница Београд – Пожега  

 
Положај трасе аутопута Е-763 

 
Деоница Таково-Прељина 
(КМ 98+887.99 до КМ 115+700.25, дужине Л=16812.26м) 

 
Деоница почиње јужно од Такова где мостом прелази реку Дичину и локални пут 
(Л=150 м), а затим улази у уску долину поменуте реке. Због врло неповољне 

теренске конфигурације траса је у првом сегменту деонице, до км 109+459,17, 
вођена елементима који одговарају рачунској брзини Вр=100км/х. 
Траса се пружа веома стрмим падинама дуж леве обале Дичине, све до уласка у 

тунел дужине Л=240м. По изласку из тунела траса прати леву обалу реке у 
дужини од око 1,2 км, да би затим преко вијадукта (Л=100 м) поново ушла у врло 
дугачак тунел на км 101+800 дужине око 1000м. Тунелом траса избија у узану 

долину Пауновачког потока, одакле се његовом десном стрмом обалом спушта 
на нешто шири плато. Траса даље скреће ка југу и опет улази у уску долину 
Дичине, прелази са једне на другу обалу преко пет мостова дужине по 100 м, 

пружајући се стрмим падинама испресецаним мањим јаругама на источној и 
западној страни реке. На овом потезу се јавља још један тунел дужине 440 м, 
мост-подвожњак (Л=100м) и мост при преласку на десну обалу Дичине (Л=150 

м). Пролазећи затим западним делом насеља Брђани, траса се укршта са 
локалним саобраћајницама (два надвожњака) и улази у доњи део долине реке 
Дичине, која је овде доста широка. Због промењених теренских услова створили 

су се услови да се, почев од км 109+459,17 траса води елементима за Вр=120 
км/х. У трианглу између река Дичине и Чемернице и локалног пута са 
северозапада предвиђена је на км 114+800 петља "Прељина". Овај 

денивелисани укрштај је у функцији повезивања зоне око насеља Чачак, 
магистралних путева М-5 и М-22 са планираним аутопутем Е-763. 
 

План размештаја функционалних и пратећих садржаја за  потребе 
корисника у коридору аутопута Е-763 
 

У оквиру аутопута и његовог коридора, који је најзначајнији у овом простору за 
интеграцију и развој подручја, као и генерисање токова развоја, наћи ће се и 
одговарајући садржаји. 

Пратећи садржаји на сваком путу представљају основу за неометано 
функционисање самога пута, те за задовољавање потреба корисника. Успешним 
планирањем програма, типологије и локације пратећих садржаја омогућиће се 

квалитетнија услуга на посматраном путу. Могуће је пратећи садржај посматрати 
као засебан подсистем пута, чији је циљ истоветан циљу саме градње путног 
правца: омогућавање брзог, безбедног и економски прихватљивог транспорта 

људи и робе. Пратеће садржаје чине функционални садржаји и садржаји за 
потребе корисника. 
Функционални садржаји директно утичу на експлоатационе услове. Чине их 

службе и објекти који омогућавају одржавање и мање оправке путних објеката и 
елемената пута (базе за одржавање путева), службе и објекти за управљање и 
контролу саобраћаја, службе и објекти за наплату путарине.  

Садржаје за потребе корисника чине објекти са задатком да омогуће 
безбедније, комфорније и интересантније путовање (паркиралишта, одморишта, 
станице за снабдевање горивом, мотели, сервисне станице за возила). Утицај на 

експлоатацију пута је индиректан. 
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Просторна расподела, типологија и програм пратећих садржаја јавља се као 

складан однос између потреба будућих корисника за одређеним услугама и 
захтева за минимизацију утицаја на неометано одвијање саобраћајног тока.  
 

Планом су одређене макролокације пратећих садржаја. Тачне локације 
појединих садржаја, као и прецизни капацитети установиће се у оквиру Планова 
детаљне регулације и Идејних пројеката појединачних деоница. Микролокација 

будућих садржаја бира се на основу просторно функционалних могућности и 
атрактивности терена. 
 

Садржаји за потребе корисника  
Предвиђени су следећи пратећи садржаји за потребе корисника пута. 
 

Станице за снабдевање горивом (ССГ), које су намењене превасходно 
опслуживању свих врста моторних возила, по питању допуне погонског горива. 
Обзиром да је предметна деоница аутопутског профила и део међународне 

путне мреже потребно је да бензинске станице буду у складу са домаћим и 
европским стандардима по питању изграђености, опремљености, доступности и 
безбедности. На основу предложеног растера појављивања садржаја за потребе 

корисника у оквиру Просторног плана, јасна је потреба за формирањем станица 
за снабдевањем горивом на свим одмoриштима и у оквиру мотелског комплекса. 
Тиме се постиже постојање 7 пумпи у сваком од смерова кретања, са просечним 

међурастојањем од 25km на целој деоници аутопута Е-763 Београд - Пожега. 
Паркиралишта (П) служе краћем задржавању корисника (15-30 мин.), 

постављају се обострано, смакнуто у односу на главни саобраћајни ток. Суседна 

паркиралишта треба да су на сваких 10-15 км, а у зависности од осталих 
садржаја на траси као и макролокацијских услова.  
Обавезни садржаји на паркиралиштима су: паркинг простор за путничка и 

комерцијална возила, санитарни чвор, вода за пиће, зелене површине 
прилагођене одмору корисника, опремљене клупама и столовима. Проблем 
формирања и позиционирања паркиралишта ће се разрешавати на нивоу 

предстојећих урбанистичких планова и идејних пројеката. 
Одморишта (О) служе дужим задржавањима путника (30-90 мин.), 

постављају се на растојањима од приближно 25km. Обавезни садржаји на њима 

су: станица за снабдевањем горивом, ресторан, кафеи, продавница 
прехрамбрене робе, продавница делова за возила, информациони центар, као и 
сви садржаји паркиралишта. 30 

Мотели (М), намењени дужем задржавању, уз могућност ноћења 
корисника, постављају се на растојањима 30-70km. Поред свих садржаја 
наведених за паркиралишта и одморишта, потребно је да се у оквиру комплекса 

налази и сервисна радионица за све врсте возила, као и шири дијапазон 
занатско-трговинских продавница, пошта, мењачница. 
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У оквиру одморишта типа О-2 потребно је да се појаве садржаји са следећим 

оријентационим вредностима параметара капацитета:  
1) телефон за помоћ; 
2) јавни телефон; 

3) вода за пиће - чесма на отвореном; 
4) санитарно хигијенски чвор - површине 40 -100м2; 
5) информације - засебан информативно-туристички пункт, површине око 25м2, 

као и табла са називом и планом одморишта укључујући и информацију о 
станици за снабдевање горивом и о мотелу,  на улазу, те табла са основним 
информацијама о даљем путу на излазу (о главним скретањима, растојањима, 

туристичким, културним и природним локалитетима, наредним станицама за 
снабдевање горивом и мотелима); 
6) простор за одмор и рекреацију - за приближно 100-200 особа, на оквирној 

површини од 500м2, са парковским мобилијаром (клупе, столови, корпе за 
отпатке) и стазама; 
7) продавнице општих артикала - храна, пиће, штампа, цигарете, укупне 

површине до око 100м2; 
8) кафе и ресторан - за оријентационо 120 особа у затвореном делу и 150 места 
на тераси, кухиња и мокри чвор, службени смештај особља ресторана;  

9) мотел - са 50 - 60 лежаја, могуће уз објекат ресторана; 
10) станица за снабдевање горивом – 6 мултифункционалних обостраних 
точионих места, 4 у делу за путничке аутомобиле, 2 у одвојеном делу за 

комерцијална возила, са пуним асортиманом моторних бензина и дизел горива, 
као и засебно место за плин, место за проверу и регулацију притиска у 
пнеуматицима, место за промену уља, простор за чекање возила у реду, 

продавница потрошног материјала, ситних резервних делова за моторна возила 
и опреме; 
11) паркинг простор - за 62 - 150 путничких возила, 12 - 20 аутобуса, 24 – 40 

теретних возила, са потребним пролазним саобраћајним тракама.  
 
Оријентациона површина одморишта О-2 са наведеним садржајима је 3 - 5 ха. 

 
Пратећи садржај са свим функцијама који се може понудити корисницима 
будућег аутопутског правца је услужни центар, односно предвиђени објекат 

мотела у близини денивелисане петље "Прељина", у смеру ка Чачку. Поменути 
садржај ће омогућавати корисницима активан и пасиван одмор, преноћиште, 
услуге исхране, освежења и слично, као и евентуалне захвате на возилима у 

циљу одржања потребног нивоа техничке исправности.  
У смеру ка Београду предвиђено је одмориште типа О-2. 
 

Након израде планова детаљне регулације и идејних пројеката појединачних 
деоница аутопута, омогућиће одређивање микролокација предвиђених објеката 
пратећих садржаја и прецизирање њихових капацитета.  
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Правила за утврђивање зона заштите магистралних  инфраструктурних 

система и режим коришћења простора у зонама заштите 
 
Утврђују се следеће зоне заштите магистралних инфраструктурних система:  

1) ужа зона заштите - простор ширине 40м лево и десно од зоне изградње 
аутопута (путно земљиште), 25м лево и десно од пружног појаса, 6м лево и 
десно од трасе гасовода и 4м лево и десно од трасе оптичких каблова; 

2) шира зона заштите - простор ширине од 260м лево и десно од ужег појаса 
заштите аутопута, 100 м лево и десно од ужег појаса заштите пруге, 16 м лево и 
десно од ужег појаса заштите гасовода и 25м лево и десно од трасе далековода. 

Овим просторним планом утврђују се следећи режими коришћења простора у 
зонама заштите аутопута: 
1) режим коришћења простора у ужој зони заштите (40м лево и 40м десно од 

путног земљишта) дефинисан је следећим правилима која се односе на 
коришћење простора: 
- дозвољено је обављање делатности у функцији инфраструктурног система,  

- у грађевинским подручјима насеља које тангира или кроз која пролази аутопут, 
не дозвољава се изградња нових и реконструкција постојећих објеката, 
- у ванграђевинским подручјима насеља кроз које пролази аутопут, простор се 

може користити сходно одредбама Закона о јавним путевима; 
2) режим коришћења простора у широј зони заштите:  
- дозвољено је обављање активности које нису у супротности са дефинисаним 

планским решењима која се односе на просторне, функционалне и техничке 
захтеве реализације и функционисања планираног инфраструктурног система, 
- у ванграђевинском подручју простор се може користити у складу са претходно 

дефинисаним режимима заштите, уз поштовање правила која се односе на 
уређење и изградњу објеката, а дефинисана су просторним плановима и 
посебним правилницима. 

 
 

1.4. Општи циљеви израде плана  

 
Циљ израде Плана детаљне регулације је утврђивање мера, правила грађења и 
начина коришћења и уређења земљишта, као и заштите планског подручја. 
 

Основни циљеви израде и доношења плана су: 
 

 Усклађивање са смерницама које даје ППППН; 
 Јачање саобраћајне и економске повезаности; 

 Потпунија интеграција простора подизањем општег стандарда и квалитета 
живљења у свим насељима, као и успостављање квалитетније саобраћајне 
везе север-југ и јачање функционалних веза са окружењем; 

 Подстицање развоја овог и ширег подручја града Чачка; 

 Дефинисање саобраћајне мреже; 

 Рационалније коришћење грађевинског земљишта; 
 Дефинисање јавног интереса; 

 Квалитетна опремљеност потребном инфраструктуром и  

 Усклађивање организације, опремања и уређења простора и његова заштита. 
 

Израда плана заснива се на постављеним циљевима и задацима и то у складу са: 

 Просторним планом подручја посебне намене инфраструктурног коридора 
Београд Јужни Јадран, деоница Београд – Пожега.  

 Могућностима геоморфолошких карактеристика терена, потребама привредних 
субјеката и принципима заштите животне средине. 



ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА ИНФРАСТРУКТУРНИ КОРИДОР – ДРЖ АВНИ ПУТ IA РЕДА ОЗНАКЕ А2 (763) 

БЕОГРАД – ОБРЕНОВАЦ – ЛАЈКОВАЦ – ЉИГ – ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ – ПРЕЉИНА – ЧАЧАК – ПОЖ ЕГА, СА 

ПРАТЕЋИМ САДРЖ АЈИМА И САДРЖАЈИМА У ФУНКЦИЈИ АУТОПУТА ЗА ДЕОНИЦУ ОД УЛАЗА ИЗ ОПШТИНЕ ГОРЊИ 

МИЛАНОВАЦ НА ТЕРИТОРИЈУ ГРАДА ЧАЧКА ДО ПРЕЉИНЕ 

– Рани јавни увид 

 

  6 

 

2. АНАЛИЗА И ОЦЕНА ПОСТОЈЕЋЕГ СТАЊА 

 
 

2.1. Опис постојећег стања и начина коришћења простора 

 

Грађевинско подручје 
 
Обзиром да највећу површину захвата чине садржаји у функцији ауто-пута и 
регулисаних корита река Слатине и Дичине предметни простор је претежно изграђен . 
 
Намена површина  
 
Највећу површину у обухвату Плана детаљне регулације чини  површина у функцији 
Државног пута IA реда (ауто-пута Е-763) преко 80% предметног простора. У оквиру ове 
површине налази се коловоз, земљиште уз ауто-пут са банкинама и одводним 
каналима, слободне зелене површине у зони петље „Прељина“ као и наплатна рампа. 
 
Као пратеће заступљене су површине у финкцији осталих објекта уз ауто пут пре свега 
пропуста. 
 
Као посебне површине, мање заступљене, издвајају се површине осталих 
саобраћајница у зони ауто пута. 
 
Осим саобраћајних површина заступљене су и површине у функцији водених токова, 
регулисаних река Дичине и Слатине и осталих природних мањих потока. Обе поменуте 
реке се укрштају са аутопутем па се на овим деловима налазе и два моста.  
 
Као неизграђене површине у оквиру предметног простора заступљене су две 
неизграђене површине, са леве и десне стране ауто-пута. Ове локације су, у складу са 
смерницама ППППН који дефинише макролокације, одређене кроз техничку 
документацију рађену за ауто-пут. 
 
 

2.2. Саобраћајна инфраструктура 

 
2.2.1. Друмски саобраћај 

 
Саобраћајно-географски положај 

Деоница AУТОПУТA  Е – 763 БЕОГРАД - ЈУЖНИ ЈАДРАН, сектор 2: ЉИГ - 
ПОЖЕГА, деоница 3: Таково - Прељина (km 100+412.01 - km 117+477.02) почиње јужно 
од Такова где мостом прелази реку Дичину и локални пут (L=150m), а затим улази у 
уску долину поменуте реке.  
Аутопут Е763 укупне је дужине око 149,5км. Дужине деонице у оквиру овог Плана 
износи 3 900м. Ширина коридора, којом је обухваћена ширина путног појаса од око 
70,0м . Аутопут у оквиру путног појаса од око 70м има по две коловозне траке и једну 
зауставну траку у оба смера, као и разделно острво између. 

Пролазећи западни део насеља Брђани, траса се укршта са локалним 
саобраћајницама (два надвожњака) и улази подручје града Чачка и доњи део 
долине реке Дичине, која је овде доста широка. Због промењених теренских 
услова створили су се услови да се траса води елементима за Vr=120 km/h. 
У трианглу између река Дичине и Чемернице и локалног пута са северозапада је  
на км 116+627.05 изграђена петља "Прељина". Сам крај изграђене деонице је на 
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км 117+477.02. Овај денивелисани укрштај је у функцији повезивања зоне око 
насеља Чачак, државних путева ДП IБ бр. 22 и ДП IБ бр. 23 са планираним 
аутопутем Е-763. У зони петље "Прељина" изграђена је наплатна рампа - 
проширени део пута са приземним објектима.  

 
Посебно треба напоменути да се стационажа AУТОПУТA  Е – 763 БЕОГРАД - ЈУЖНИ 
ЈАДРАН дата у Просторном плану подручја посебне намене инфраструктурног 
коридора Београд Јужни Јадран, деоница Београд – Пожега разликује од стационаже у  
главном  пројекту AУТОПУТA  Е – 763 БЕОГРАД - ЈУЖНИ ЈАДРАН, сектор 2: ЉИГ - 
ПОЖЕГА, деоница 3: Таково - Прељина (km 100+412.01 - km 117+477.02). Овим 
планом је усвојена стационажа дата у главном пројекти на основу кога је деоница 
аутопута и изведена и са овом стационажом се даље фигурира као релевантном. 
 

2.2.2. Оцена постојећег стања 

 
Друмски саобраћај, на подручју које је предмет разраде Планом, је изграђен. Осим 
трасе аутопута, денивелисаних укрштања са споредним путним правцима  изграђене 
су и поједине деонице локалних путних праваца које су морале да промене своје трасе 
изградњом аутопута. Овим планом у потпуности се потврђују изведени садржаји 
друмског саобраћаја и ствара могућност за изградњу садржаја за потребе корисника 
ауто пута а на за то већ дефинисаним локацијама. 

 
 
 

2.3. Биланс површина – намена површина земљишта у оквиру анализираног 
простора 

 
 
 

НАМЕНА 
УКУПНА ПОВРШИНА 
КОРИШЋЕЊА (m2) 

 
 

Површине у функцији ауто-пута 437 172,3 

Површине осталих саобраћајница 25 659,1 

Површине у функцији осталих објеката уз ауто-пут 580,5 

Неизграђене површине уз ауто-пут 109 975,6 

Водени токови 85 432,3 

 
УКУПНО 658 819,8 
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2.4.  Фотодокументација 
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3. ПЛАНСКИ ДЕО 

 
 

3.1. Планирана претежна намена површина 

 
Анализом постојећег стања и процене развојних могућности, а на основу стечених 
обавеза из планова вишег реда и урађене техничке документације, дошло се до 
решења саобраћајне мреже са претежним наменама у оквиру предметног простора и 
поделе земљишта на површине јавне и остале намене. 
 
- површине јавне намене обухватају 56,38 ha 
- површине остале намене обухватају 9,50 ha 
 
 
3.1.1.  Површине јавне намене 
 

У оквиру површина јавне намене планирани су: 

 Површине у функцији водених токова 

 Површине у функцији саобраћаја 
 

 Површине у функцији водених токова 
 
Планом се задржавају регулисана корита река Дичине и Слатине и потврђују се остали 
природни токови. 

 
 Површине у функцији саобраћаја 

 
Саобраћајна мрежа 
 
Државну пут I А реда бр.2 - Аутопут:  

Овим Планом врши се планирање простора у обухвату а према планском решењу 
за трасу аутопута на деоници Таково - Прељина датом у ПП града Чачка која је 
прецизније дефинисана главним  пројектом AУТОПУТA  Е – 763 БЕОГРАД - ЈУЖНИ 
ЈАДРАН, сектор 2: ЉИГ - ПОЖЕГА, деоница 3: Таково - Прељина (km 100+412.01 - km 
117+477.02) ради формирања грађевинских парцела трасе аутопута на деоници 
Таково – Прељина и пратећих садржаја уз аутопут датих у главном пројекту и 
изграђених према пројектној документацији. 

У границама ПДР-е  (путна стационажа од км 113+575 до км 117+477.02) изграђена 
траса Аутопута у дужини од 3.9км. Од насеља Брђани (територија општине Горњи 
Милановац), улази у подручје града Чачка и доњи део долине реке Дичине,  која је 
овде доста широка. Рачунска врзина ове деонице је Vr=120 km/h. Попречни профил 
аутопута садржи по две саобраћајне траке и једну зауставну траку у оба смера, као и 
разделно острво између коловозних трака. 

 
У трианглу између река Дичине и Чемернице и локалног пута са северозапада је на км 
116+627.05 петља "Прељина". У зони петље "Прељина", од пратећих саржаја 
позиционо је дефинисана наплатна рампа. Наплатна рампа, проширени део пута са 
приземним објектима је изграђена на насипу висине око 3 м. 
 
На путној стационажи км 114+621.29  AУТОПУТA  Е – 763 БЕОГРАД - ЈУЖНИ ЈАДРАН, 
сектор 2: ЉИГ - ПОЖЕГА, деоница 3: Таково - Прељина  планирани су:  
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- Одмориште типа О-2 
- Услужни центар 

који су третирана и главним  пројектом AУТОПУТA  Е – 763 БЕОГРАД - ЈУЖНИ 
ЈАДРАН, сектор 2: ЉИГ - ПОЖЕГА, деоница 3: Таково - Прељина (km 100+412.01 - km 
117+477.02) са посебним саобраћајним тракама за успорење и убрзање при изливу и 
уливу са аутопута на ове садржаје. 
Путне стационаже саобраћајних трака за успорење - убрзање при изливу- уливу на 
Аутопут су следеће: 
 
За Услужни центар : 

- Почетак саобраћајне траке за успорење км 114+087.44 
- Крај саобраћајне траке за успорење км 114+363.18 
- Почетак саобраћајне траке за убрзање км 114+883.53 
- Крај саобраћајне траке за убрзање км 115+224.84 

 
За Одмориште О-2 : 

- Почетак саобраћајне траке за успорење км 115+161.42 
- Крај саобраћајне траке за успорење км 114+883.95.18 
- Почетак саобраћајне траке за убрзање км 114+363.60 
- Крај саобраћајне траке за убрзање км 114+021.68 

 
Остала саобраћајна мрежа  
 
Приступачност изграђеној деоници аутопута свим корисницима омогућена је 
изведеним денивелисаним укрштањима и петљом на којима се обавља размена 
возила са мрежом путева ниже категорије. Обезбеђењем паралелних путних праваца и 
изградњом денивелисаних укрштања (подвожњаци и надвожњаци) омогућена је 
комуникација различитих страна инфраструктурног коридора без утицаја на услове 
одвијања саобраћаја на аутопуту Е763.  
У оквиру услужног центра, са једне стране и одморишта О-2, са друге стране, 
планиране су сервисне саобраћајнице преко којих се опслужују сви будући садржаји на 
њима – веза са бензинским станицама, паркинг површинама за путничке аутомобиле, 
тешка теретна возила, аутобусе.  
Основне – сервисне саобраћајнице одвојене су од коловоза аутопута разделним 
острвом. 
 
У оквиру појединачних садржаја на овим комплексима подразумева се формирање 
интерних саобраћајно - манипулативних  и пешачких површина. 
 
Денивелисане раскрснице на деоници аутопута кроз простор обухваћен ПГР-ом су: 

 Денивелисана раскрсница – петља „Прељина“ са рампом, која се везује на 
Државни пут IБ реда бр. 22 - Ибарска магистрала (бивши М22) – надвожњак на 
стационажи аутопута км 116+627.05. 

 Денивелисани укрштај са постојећим некатегорисаним путем – подвожњак на 
стационажи аутопута км 116+890.56 

Мостови на деоници аутопута кроз простор обухваћен ПГР-ом су: 
  -Преко реке Слатине на стационажи км (116+752.69) 
  -Преко реке Дичине (на вези са државним путем ДП IБ бр. 22) 
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3.1.2.  Површине остале намене 

 
У површине остале намене спадају пратећи садржаји за потребе корисника Државног 
пута IА реда (ауто-пута Е-763): 

- Одмориште типа О-2 
- Услужни центар 

 
У оквиру одморишта типа О-2 (смер од Београда) планирани су садржаји: 
  - станица за снабдевање горивом са пратећим садржајима  

- остали садржаји у функцији одморишта  
 

 У оквиру објекта станице за снабдевање горивом са пратећим садржајима 

планирана је организација санитарно хигијенског чвора, продавнице општих 
артикала (храна, пиће, штампа, цигарете) и потрошног материјала и ситних 
резервних делова за моторна возила и опреме, кафеа и осталих садржаја 
неопходних за функционисање станице (административне просторије са 
санитарним чвором итд).  
Изван објекта станице за снабдевање горивом планирана су обострана 
точиона места са засебним местом за плин, местом за проверу и регулацију 
притиска у пнеуматицима, местом за промену уља, простором за чекање 
возила у реду. У оквиру слободне површине планира је организација паркинг 
простор за путничка, аутобусе и теретна возила са потребним пролазним 
саобраћајним тракама као и простор за одмор и рекреацију (клупе, столови, 
игралиште за децу итд). 

  Остали садржаји у функцији одморишта подразумевају мотел са кафе 

рестораном и припадајућим паркингом за путничка, аутобусе и теретна возила. 
У оквиру комплекса мотела планира се и сервисна радионица као и 
мењачница. 
Поред садржаја у функцији мотела планира се и простор за информативно – 
туристички пункт где би се могле добити све важне информације о одморишту, 
затим простор за чесму на отвореном, јавни и сос телефон. 
 

У оквиру услужног центра (смер ка Београду), планирани су садржаји: 

  - станица за снабдевање горивом са пратећим садржајима  
- остали садржаја у функцији услужног центра  

 У оквиру станице за снабдевање горивом са пратећим садржајима и то у 

објекту планирана је организација санитарно хигијенског чвора, продавнице 
општих артикала (храна, пиће, штампа, цигарете) и потрошног материјала и 
ситних резервних делова за моторна возила и опреме, кафеа и осталих 
садржаја неопходних за функционисање станице (административне просторије 
са санитарним чвором итд).  
Изван објекта станице за снабдевање горивом планирана су обострана 
точиона места са засебним местом за плин, местом за проверу и регулацију 
притиска у пнеуматицима, местом за промену уља, простором за чекање 
возила у реду. У оквиру слободне површине планира је организација паркинг 
простор за путничка, аутобусе и теретна возила са потребним пролазним 
саобраћајним тракама. 

 На површини предвиђеној за остале садржаје у функцији услужног центра 

планира се мотел са кафе рестораном и припадајућим паркингом за путничка, 
аутобусе и теретна возила. У оквиру комплекса мотела планира се и сервисна 
радионица за све врсте возила као и продавница, мењачница итд. 
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Поред садржаја у функцији мотела планира се и простор за информативно – 
туристички пункт где би се могле добити све важне информације о одморишту, 
затим простор за чесму на отвореном, јавни и сос телефон. 

 
Реализација пратећих садржаја у функцији аутопута је могућа фазно. 
С обзиром на оријентацију планираних садржаја уз аутопут, услов за функционисање 
планираних садржаја је, као што је већ наведено, изградња директних саобраћајних 
прикључака сервисних саобраћајница - чија се реализација мора планирати у првој 
фази. 

 
 

3.2. Предлог основних урбанистичких параметара 

 
3.2.1. Урбанистички параметри за површине остале намене 

 
Станица за снабдевање горивом са пратећим садржајима, остали садржаји у функцији 
одморишта и остали садржаји у функцији услужног центра реализоваће се као 
комплекси. 
 

 Станица за снабдевање горивом са пратећим садржајима 
 
Садржаји се могу организовати у оквиру планом опредељене парцеле. 
Објекат станице за снабдевање горивом се може градити као слободностојећи. 
Поред основног објекта, на парцели се могу градити и други објекти формирајући 
комплекс. 
Изградња се  врши  у  оквирима следећих параметара: 
- максимална спратност  П+1 (до 8м) 

- максимални индекс заузетости:    0,5 
-     максимални индекс изграђености:   1,0 
-     саобраћајне и манипулативне површине:             мин 30% 
-     слободне и зелене површине:                              мин 15% 
 

 Остали садржаји у функцији одморишта 
 
Садржаји се могу организовати у оквиру планом опредељене парцеле. 
Објекти осталих садржаја у функцији одморишта се могу градити као слободностојећи 
(мотел, сервисна радионица итд). 
Изградња се  врши  у  оквирима следећих параметара: 
- максимална спратност  П+2  

- максимални индекс заузетости:  0,6 

- максимални индекс изграђености: 1,8 
 

 Остали садржаји у функцији услужног центра 
 
Садржаји се могу организовати у оквиру планом опредељене парцеле. 
Објекти осталих садржаја у функцији услужног центра се могу градити као 
слободностојећи (мотел, сервисна радионица за све врсте возила итд). 
Изградња се  врши  у  оквирима следећих параметара: 
- максимална спратност  П+2  

- максимални индекс заузетости:  0,6 

- максимални индекс изграђености: 1,8 
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3.3. Биланс површина у обухвату Плана 

 
 

НАМЕНА 
УКУПНА ПОВРШИНА КОРИШЋЕЊА 

(m2) 

 ПОВРШИНЕ ОСТАЛЕ НАМЕНЕ 
Одмориште тип - 2 47 517,06 
Услужни центар 47 364,24 

 ПОВРШИНЕ ЈАВНЕ НАМЕНЕ 

Водени токови  85 432,3 
Саобраћајне површине  

ДП IА реда (ауто-пут Е763) 437 172,3 
Површине уз ауто-пут 2 181,5 

Остале саобраћајне површине 39 152,4 

 УКУПНО 658 819,8 

 
 
 

4. ЗАКЉУЧАК 

 

 
План детаљне регулације за инфраструктурни коридор – државни пут IA реда ознаке 
A2 (763) Београд – Обреновац – Лајковац – Љиг – Горњи Милановац – Прељина – 
Чачак – Пожега, са пратећим садржајима и садржајима у функцији аутопута за деоницу 
од улаза из општине Горњи Милановац на територију града Чачка до Прељине биће 
плански основ за реализацију садржаја у оквиру захвата плана. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      

мај,  2018.год. 


