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УВОД 
 
 
 
 
 
Општина Пландиште је иницирала је код код надлежних институција (ЈП Путеви 
Србије-регионални центар Нови Сад и Покрајинског секретаријата за урбанизам и 
градитељство) израду Програма Плана детаљне регулације  инфраструктурног 
коридора сегмента новог  магистралног пута пута Маргита М-7.1 на простору општине 
Пландиште. Пошто је у Плану вишег реда (ППР Србије Сл. Гласник РС бр. 13/96) 
планирана реконструкција и модернизација овог путног правца. Предложена 
инцијатива је у потпуности у складу са концептом ППР Србије, с тим да ће се 
предложено решење имплементирати у оквиру стратегије предлога новог Просторног 
плана општине Пландиште а чија је израда у току код обрађивача ЈП Завод за 
урбанизам Војводине. Према важећој законској регулативи изради самог Плана 
детаљне регулације претходи израда Програма, који је  усвојан на Скупштини Општине 
Пландиште, и он ће  бити основ за израду Плана.  
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ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ИНФРАСТРУКТУРНОГ КОРИДОРА ДЕЛА ДРЖАВНОГ ПУТА I 
РЕДА  (МАГИСТРАЛНОГ ПУТА  М 7.1 )  У КО МАРГИТА 

 
1. ОСНОВ ЗА ИЗРАДУ ПЛАНА 
 
1.1.  ПРАВНИ И ПЛАНСКИ ОСНОВ  
 
Плански основ за израду  Плана детаљне регулације  инфраструктурног коридора 
сегмента новог  магистралног пута пута Маргита М-7.1 на простору општине Пландиште 
је дат  у Плану вишег реда (ППР Србије -Сл. Гласник РС бр 13/96 ) где је планирана 
реконструкција и модернизација овог путног правца. Предложена модернизација –
изградња  је у потпуности у складу са концептом ПП Р.Србије, с тим да ће се 
предложено решење имплементирати и  у оквиру стратегије -предлога  новог 
Просторног плана општине Пландиште а чија је израда у току код обрађивача ЈП Завод 
за урбанизам Војводине. 
 
Правни основ за израду  Плана детаљне регулације  инфраструктурног коридора 
сегмента новог  магистралног пута пута Маргита М-7.1 на простору општине Пландиште 
је дат Законом о планирању и изградњи (Сл. гласник  РС 47/2003) и Правилником о 
садржини, начину израде , начину вршења стручне контроле и условима стављања 
олана на јавни увид (Сл. гласник РС  12 /2004). При изради Плана детаљне регулације  
инфраструктурног коридора сегмента новог  државног пута I реда (магистралног пута) 
бр.7.1, деоница  Маргита – Вршачки ритови, на простору општине Пландиште 
коришћени су и остали Закони који имају додирних тачака са преметном 
проблематиком . 
 
1.2.  ОСНОВНИ ПРОГРАМСКИ ЕЛЕМЕНТИ 
 
Програмска основа Плана детаљне регулације базирана је на дугорочним програмима 
развоја  ЈП Путеви Србије а који се односи на развој путне мреже у Војводини а са 
циљем стварања оптималне путне мреже која задовољава услове безбедности и 
комфора кретања као и задовољавајући ниво саобраћајне услуге. 
 
Реализацијом овог Плана детаљне регулације знатно ће се скратити трајекторија 
кретања и повећати ниво безбедности  дуж овог сегмента државног пута I реда –
магистралног пута М-7.1. 
 
Будућим саобраћајним решењем ће се извршити просторна идентификација свих 
релевантних позиција ( укрштања , раскрсница и сл.) и извршиће се правилно 
успостављање свих путних елемената као и имплементација потребне вертикалне и 
хоризонталне сигнализације . 
 
1.3.  ЦИЉЕВИ УРЕЂЕЊА И ИЗГРАДЊЕ  
 
Развој саобраћајне инфраструктуре у оквиру општине Пландиште је директно 
функционално завистан од укупног друштвено-економског развоја овог простора. У 
домену изградње стратешких објеката, изградња овог дела државног пута  ће бити у 
складу са дефинисаним циљевима остварења стратегије саобраћајне политике на нивоу 
Покрајине као и саме општине . 
 
Основни циљ који се жели постићи решењем инфраструктурног коридора држаног пута  
I  реда (магистралног пута) на простору КО Маргита  односи се на:  
 
• елиминацију транзитних саобраћајних токова  из дела урбане  зоне насеља 

Маргита;  
• минимизирање негативног еколошког утицаја транзита на ниво урбаног живљења; 
• побољшање стања параметара животне средине, посебно параметара који се односе 

на буку и загађење ваздуха; 
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ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ИНФРАСТРУКТУРНОГ КОРИДОРА ДЕЛА ДРЖАВНОГ ПУТА I 
РЕДА  (МАГИСТРАЛНОГ ПУТА  М 7.1 )  У КО МАРГИТА 

 
• побољшање основних елемената трасе овог пута чиме би се значајно побољшали  

комфор и безбедност кретања, и повећао ниво саобраћајне услуге на овом 
магистралном путном правцу; 

• формирањем инфраструктурног коридора обезбедиће се вођење даљинских  токова 
ка окружењу, на вишем нивоу саобраћајне услуге ; 

• дефинисањем  дела трасе  државног пута  на планираној  локацији  сва насеља у 
општини и окружењу  добијају  саобраћајни капацитет којим  се повећава ниво 
комфора и  ниво саобраћајне услуге; 

• у првој фази експлоатације, предметни пут ће бити дефинисан као општински             
( локални ) пут.  

 
1.4. ПОДАЦИ И ПОДЛОГЕ ЗА ИЗРАДУ ПЛАНА  
 
За израду Плана кориштени су геодетске подлоге - катастарски планови 1:1000 и 
1:2500 као и основна државна карта 1:5000 и докази о праву својине на предметним 
парцелама, прибављени од РГЗ - оделење у Пландишту. Подлоге су допуњаване 
додатним снимањем и рекогносцирањем терена и инсталација . 
 
 
2. ОБУХВАТ ПЛАНА СА ОПИСОМ ГРАНИЦА ПЛАНА  
 
2.1. ПОПИС ПАРЦЕЛА И ДЕЛОВА ПАРЦЕЛА ЈАВНОГ  
        ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА 
 
2.1.1. Јавно грађевинско земљиште 
 
Јавно грађевинско земљиште у оквиру Плана детаљне регулације  инфраструктурног 
коридора сегмента новог државног пута I реда-  магистралног пута бр.7.1 на простору 
општине Пландиште чине део улице Маршала Тита  у Маргити као и нова траса 
државног  пута I реда (магистралног пута М-7.1 ), простори за имплементацију 
инфраструктуре као и канали за одвођење атмосферских вода са коловоза али и путно 
заштитно зеленило у оквиру овог коридора . 
 
Коридор овог пута је у насељу у регулационој ширини уличног коридора, а ван насеља 
је у ширини од 40,0 m, с тим да се задржава једна страна постојећег коридора атарског 
пута ( јужно ), са проширењем коридора у једну страну  ка северу. 
 
2.1.2. Саобраћајница - државни пут I реда 
 
Јавно земљиште у оквиру урбанoг простора насеља Маргита планирано за 
саобраћајницу - државни пут I  реда (магистрални пут) бр.7.1 обухваћено је 
новоформираном-реконструисаном раскрсницом на стационажи km 72+555                
(референтни систем ЈП '' Путеви Србије' ) коридором улице  Маршала  Тита у оквиру 
грађевинског реона насеља Маргита тј.  парцеле бр.  903/2, 828 и 902  и оно чини 
парцелу  А. 
 
Парцелу Б чини новоформирани коридор државног  пута I  реда  (магистрални пут) 
бр.7.1 ( од грађевинског реона насеља  Маргита до раскрснице постојеће трасе 
магистралног пута бр.7.1 у чију трасу ће се нова траса државни пут 1  реда – 
магистрални пут бр.7.1 укључити преко новоформиране раскрснице  на стационажи км 
77+741 ).Овај нови коридор државног  пута I  реда –магистрални пут М-7.1 обухвата 
следеће парцеле: 
 
2724 2701 2716 2690 2691 2767 2702 2649 2647 2773 2653 2703 2795 2797 2654 2645 
2774 2775 2776 2777 2778 2639 2640 2642 2643 2644 2655 2656 2657 2658 2791 2792 
2793 2794 2798 2799 2800 2801 2704 2705 2706 2707 2708 2782 2638 2687 2464/1 
2467 2468 2727 2832 2480 2481 2482 2483 
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Површина парцеле А у оквиру грађевинског реона насеља Маргита  износи cca 0,76   
ha. 
Површина парцеле Б у оквиру КО Маргита износи cca   15,5  ha. 
 
Укупна површина јавног земљишта планираног за коридор државног  пута I  реда – 
магистрални пут М-7.1  износи cca 16,3 ha. Укупна дужина нове саобраћајнице износи 
4,1 km тако да укупна површина  коловоза у овом коридору износи cca 2,91 ha  . 
 
2.1.3. Канали 
 
У оквиру урбаног простора насеља Маргита гео-морфолошки услови су такви (пад 
терена ка ободу насеља) да не захтевају имплементацију канала за евакуацију  
атмосферских вода (већ се воде гравитационо одводе ка околном реципијенту). 
У оквиру ванграђевинског реона (у оквиру КО Маргита)егзистирају два канала 
Моравица и Шулхов канал који ће све воде које се јављају у оквиру овог простора 
гравитационо евакуисати ка реципијентима у окружењу. У оквиру коридора новог пута 
– јавном земљишту постоји уздужни  канал који се задржава и формира нови за 
вођење атмосферских вода поред државног пута I  реда–магистралног пута бр. 7.1 који 
ће воду усмеравати и водити ка реципијентима у окружењу. Капацитет овог канала 
биће одређен на бази хидрауличног прорачуна. Канал за одвођење атмосферских вода 
неће имати засебне парцеле у оквиру јавног земљишта. 
Регулационе линије канала Моравица и Шулховог се задржавају и не експропришу се.  
 
Површина планираног каналског земљишта износи cca 0,43  ha. 
 
2.1.4. Инфраструктурни коридори 
 
У оквиру  коридора државног  пута I  реда–магистралног пута  бр. 7.1 у оквиру КО 
Маргита коловоз је пројектован ексцентрично у односу на осу парцеле тако да се 
будући инфраструктурни коридори (струја, вода,гас, оптички каблови и остало) могу 
планирати само са једне стране коловоза уз поштовање услова надлежних јавних 
предузећа и обавезну заштиту коловозне конструкције, код пролаза инфаструктуре 
испод коловоза. 
 
2.1.5. ЗАШТИТНО  ЗЕЛЕНИЛО  
 
Планирано путно заштитно зеленило је планирано у оквиру ободног дела коридора  
државног  пута I реда–магистралног пута  бр. 7.1 са обе стране у оквиру КО Маргита и 
то у оквиру једноредне садње аутохтоних врста дрвећа који својом вегетацијом неће 
угрожавати одвијање динамичког саобраћаја дуж овог пута а неће ни утицати на 
завејаност и појаву сметова на овом путу . 
 
Површина планираног заштитног зеленила износи cca 4.1  ha. 
 
3.  ПОСТОЈЕЋЕ СТАЊЕ  
 
3.1. ПОСТОЈЕЋЕ  СТАЊЕ ОБЈЕКАТА САОБРАЋАЈНЕ И ЈАВНЕ         
       КОМУНАЛНЕ  ИНФРАСТРУКТУРЕ 
 
Постојеће стање обима саобраћаја дуж овог сегмента магистралног пута бр. 7.1 од 
Маргите ка Вршцу је промењиво у током дана,  недеље,  током месеца али годишњег 
доба и он се креће у интервалу од 5200-6000 ПАЈ / 24 часа. Претходна констатација 
нам говори да је обим саобраћаја испод капацитивних способности пута и да је ниво 
комфора и саобраћајне услуге висок, међутим експлоатациони трошкови (продужена 
трајекторија кретања за 1,6 km  по сваком возилу у сваком смеру) као и степен 
угрожености безбедности одвијања саобраћаја (значајан број врло опасних кривина –
црних тачака и угроженост учесника у саобраћајним токовима на тој деоници) су 
одлучујући да се уђе у ово инвестиционо улагање. 
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Међутим жеља за подизањем безбедности одвијања саобраћаја као и жеља да се 
смањи укупна кумуланта потрошње горива (што на годишњем нивоу није занемарљиво) 
у потпуности задовољавају праг економичности улагања у овај сегмент  државног  пута 
I  реда –магистралног пута бр. 7.1 у КО Маргита  
 
 
3.2. ПОСТОЈЕЋЕ  СТАЊЕ ОБЈЕКАТА САОБРАЋАЈНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ 
 
Државни пут I реда (магистрални пут) бр. 7.1  се у постојећем стању пружа из правца 
Пландишта,  кроз насеље Маргита ка Вршцу дуж своје постојеће трасе  која пролази 
кроз урбани простор Маргите и у центру насеља под правим углом се пружа ка ободу 
насеља да би затим кроз атар  са неколико оштрих кривина се улио у један дужи 
међуправац ка Вршцу. Да би оптимизирали трасу и знатно побољшали елементе, у 
центру Маргите постојећу трасу продужавамо и формирамо нову трасу овог пута тако 
да  део улице Маршала Тита  се претвара у државни (магистрални пут) у дужини од 190 
m да би се  затим трасом  постојећег сабирног атарског пута успоставила нова 
ексцентрична траса сегмента  новог пута, све до постојеће трасе државног 
магистралног пута М-7.1 (у дужини 4,1 km). 
 
Основни циљ изградње и уређења коридора државног  пута I реда                
(магистралног пута) бр. 7.1 (јавно грађевинско земљиште) у оквиру посматраног 
подручја, у домену саобраћаја је обезбеђење оптималних просторних услова за 
правилно функционисање транзитног саобраћаја дужове деонице. Функционално–
технолошко опремање простора у оквиру еколошки прихватљивих решења је врло 
значајан сегмент будућег одрживог функционисања саобраћаја и урбаних садржаја као 
заједничког синергијски повезаног система.    
 
Коридор Државног пута је просторно дефинисан у оквиру стратегије  плана вишег реда 
ППО Пландишта,а  кроз ППР Србије планирана реконструкција и модернизација овог 
путног правца.  
 
Овим Планом обухваћен је простор који се налази у  подручју насеља Маргита и у 
атару са пољопривредним земљиштем. Траса  државног  пута I реда  бр.7.1  је 
прилагођена максимално геоморфолошким карактеристикама терена, са  дугим правцем 
без кривина што погодује безбедном одвијању саобраћаја. На простору обухвата Плана 
нема изграђених објеката саобраћајне инфраструктуре, узимајући  деоницу  кроз 
насеље и атар где су путеви са земљаним коловозом. 
 
        
3.3. ПОСТОЈЕЋЕ СТАЊЕ ОБЈЕКАТА ЈАВНЕ КОМУНАЛНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ 
 
Део урбаног  простора Маргита кроз који имамо пружање новог сегмента има правилан 
просторни облик и он  битно утиче на будућу саобраћајну матрицу, јер се жели 
поштовати постојећа изграђеност и њено уклапање у будући систем вођења 
саобраћаја. Изградња дела сегмента државног пута  ће омогућити нову просторну 
намену и организацију, као и успостављање нове саобраћајне матрице и новог 
хијерархијског нивоа насељских саобраћајница (главна насељска саобраћајница, 
сабирна улица, остале улице), како би се у потпуности дефинисали облик и структуре 
кретања, као и изграђеност појединих улица. 
 
На  основу претходних услова на бази истраживања у будућности у насељу Маргита ће 
егзистирати следеће структуре улице: 
 
- Главна насељска саобраћајница (улица М. Тита) је највиши ниво насељске 

саобраћајнице и она ће кумулисати сав интерни и изворно-циљни саобраћај ка 
одредишту у насељу и окружењу.Улице које чине главну насељску саобраћајницу 

 5



ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ИНФРАСТРУКТУРНОГ КОРИДОРА ДЕЛА ДРЖАВНОГ ПУТА I 
РЕДА  (МАГИСТРАЛНОГ ПУТА  М 7.1 )  У КО МАРГИТА 

 
ће имати одређене техничке карактеристике односно, имаће изграђеност коловоза 
која ће пружати одређени ниво саобраћајне услуге.  

- Сабирне саобраћајнице ће кумулисати сва интерна кретања и водити  те интерне 
теретне токове до  главне насељске  одредишта или атара. Исто тако морају имати 
задовољавајуће карактеристике, као и задовољавајуће елементе трасе.  

- Остале улице (приступне) су најнижи облици насељских саобраћајница и треба да 
својом изграђеношћу омогуће приступ до свих објеката и садржаја при свим 
временским условима.  

 
Постојеће стање изграђености саобраћајница у насељу Маргита се може 
окарактерисати као релативно добро, уз  врло лоше стање коловозног застора, и 
неквалитетно одводњавање, што су директни узроци неодржавања овог значајног 
путног правца.  
 
У оквиру атара у КО Маргита егзистирају такође три врсте атарских путева: главни, 
сабирни и приступни атарски пут. Они се међусобно разликују по ширини коридора и 
по изграђености. Будући сегмент. државног  пута I  реда –магистралног пута  бр. 7.1 у 
КО Маргита ће бити имплементиран у оквиру проширеног (једнострано) коридора 
постојећег сабирног атарског пута. Тај нови коридор ће чинити јавно грађевинско 
земљиште. 
 
  
3.4. ВОДНА ИНФРАСТРУКТУРА 
 
На подручју обухвата Плана нема изграђених инсталација водовода и канализације, 
осим у делу трасе која се налазу унутар грађевинског реона насеља Маргита а траса 
дела државног пута ван насеља  пресеца канале Моравицу и Шулхов канал као делове 
постојеће ОКМ. 
 
 
3.5. ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКА ИНФРАСТРУКТУРА 
 
На подручју обухвата Плана. Сегмента  државног  пута I  реда –магистралног пута 
бр.7.1 у КО Маргита постоји изграђена надземна и подземна електроенергетска  
инфраструктура у оквиру грађевинског реона насеља Маргита и 10 kV вод у атару, са 
којим се планирана траса коридора саобраћајнице укршта.Постојећи  надземни и 
подземни кабловски водови у оквиру насеља Маргита се морају заштити приликом 
извођења радова на траси пута у насељу, а неки  се морају измештати. При укрштању 
и паралелном вођењу постојећих подземних и надземних водова са планираном 
саобраћајницом, морају бити испоштовани законски и технички прописи.    
 
 
3.6. ГАСОВОДНА ИНФРАСТРУКТУРА 
 
На подручју обухвата Плана у насељу Маргита постоји изграђена гасна  
инфраструктура. Постојећи насељски  гасоводи се морају заштити приликом извођења 
радова на сегменту нове трасе државног (магистралног) пута. При укрштању и 
паралелном вођењу  нових  гасовода ( ван насеља )  са планираном саобраћајницом, 
морају бити испоштовани законски и технички прописи. Постојећа гасна мрежа се може 
реконструисати и измештати уз услове и сагланости од власника инсталације. 
 
 
3.7. ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНА ИНФРАСТРУКТУРА 
 
У оквиру обухват Плана за коридор сегмента државног (магистралног пута М-7.1) у КО 
Маргита постоји изграђена подземна телекомуникациона инфраструктура,у оквиру 
грађевинског реона насеља Маргита. 
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Постојећи телекомуникациони каблови који ће се укрштати са планираном 
саобраћајницом морају бити прописно заштићени увлачењем у заштитну цев. на 
местима где то буде потребно трасе се морају измештати.  
 
 
3.8. ЗЕЛЕНЕ ПОВРШИНЕ, ЛОВИШТА И ЗАШТИЋЕНА ПРИРОДНА ДОБРА 
 
Део трасе планираног сегмента државног (магистралног пута М-7.1) од Маргите ка 
Вршцу  пролази кроз атар (пољопривредно земљиште) тако да у окружењу  нема беће 
концентрације зелених површина нити шума које би изградњом тог новог путног 
сегмента биле угрожене. У оквиру обухвата Плана детаљне регулације надлежне 
покрајинске институције нису регистровале постојање заштићених делова природе 
нити влажних станишта и биодиверзитета . 
 
Простор где ће егзистирати будући пут је атар у коме постоји уобичајена фауна којој се 
мора посветити дужна пажња како изградњом овог пута њена природна егзистенција и 
природни амбијент не би били угрожени.  
 
Већи део трасе сегмента магистралног пута у КО Маргита је  ван грађевинског реона и 
пролази кроз пољопривредно земљиште где се гаје различите пољопривредне културе 
чији квалитет новим манифестацијама не сме бити угрожен . 
 
Коридор сегмента државног (магистралног пута М-7.1) је целом својом дужином у 
границама  ловишта ловачког друштва из Маргите чије се границе поклапају са 
границом територије Ко Маргита  и општине Пландиште. У ловишту су заступљене 
бројне врсте дивљачи (крупна и ситна длакава и перната дивљач) којима се газдује на 
основу важеће ловне основе. 
 
За усмерени прелаз дивљачи преко новог пута биће коришћени пропусти и мостови са 
задовољавајућом периодичношћу поставке као и задовољавајућом величином отвора. 
Ради повећања безбедности одвијања саобраћаја планира се и поставка вертикалне 
сигнализације ради визуелне идентификације могућих саобраћајних ситуација.  
 
 
3.9. ЗАШТИЋЕНА НЕПОКРЕТНА КУЛТУРНА ДОБРА 
 
Према подацима Међуопштинског завода за заштиту споменика културе из Панчева, на 
подручју које је у обухвату Плана, нису евидентирана налазишта са археолошким 
садржајем тако да са великом поузданошћу можемо тврдити да на подручју 
обухваћеним Планом нема амбијенталних целина од културно –историјског значаја . 
                                                                                                                                                     
 
 
4. ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА И ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА 
 
4.1. ПОДЕЛА НА ЗОНЕ  
 
У оквиру обухвата Плана за коридор сегмента државног (магистралног пута М-7.1) у КО 
Маргита  постојећем земљиште се може поделити на грађевинско и остало. Подела 
грађевинског земљишта на зоне у обухвату Плана извршена је, према 
карактеристикама и намени планираних површина дефинисаним стратешким 
определењима Просторног   Плана општине Пландиште .  
Концепциjским решењем се планира подела јавног земљишта коридора сегмента 
државног пута I реда (магистралног пута М-7.1) на: 
 
зона I  - јавно земљиште у оквиру грађевинског реона насеља Маргита 
зона II - јавно земљиште у оквиру атара  КО Маргита  
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У зони I јавном  грађевинском земљишту у оквиру грађевинског реона насеља Маргита 
планиране су: 
 
• зона планума коловоза  
• зона  за инфраструктуру ( са обе стране коловоза ) 
• зона заштитног зеленила  
 
У оквиру зоне II на јавном грађевинском земљишту у ванграђевинском реону насеља 
Маргита планира се успостављање следећих зона и то : 
 
• зона планума коловоза ван насеља  
• зона канала  
• зона  за инфраструктуру ( са обе стране коловоза ) 
• зона заштитног зеленила ( са обе стране коловоза ) 
 
Овај зонинг је установљен ради лакшег просторног сагледавања појединих пратећих 
функција који се јављају у оквиру оваквих коридора .   
 
У оквиру грађевинског реона насеља Маргита, је део државног пута I реда је у дужини 
од 190 m, а у ван грађевинском реону државни пут  I реда се пружа у  дужини од 3 860 
m тј. у атару.  
 
Укупна дужина дела државног пута износи 4 050 m. 
 
Према предложеној концепцији просторне организације предметног подручја, оквирни 
биланс површина у обухвату Плана детаљне регулације дела државног пута  је да је  у 
целини је предвиђен као јавно грађевинско земљиште. 
 

4.2. ПЛАН ПАРЦЕЛАЦИЈЕ 

 
Планом детаљне регулације дефинисано је јавно грађевинско земљиште које уједно 
представља и коридор пута. У циљу образовања јединствене грађевинске парцеле пута 
А неопходно је извршити парцелацију постојећих катастаских парцела  и то 
катастарских парцела број: 902, 2483, 2482, 2481, 2480, 2727, 2832, 2467, 2724, 
2464/1, 2687, 2638, 2639, 2708, 2782, 2778, 2640, 2707, 2801, 2777, 2642, 2706, 2800, 
2776, 2643, 2705, 2799, 2775, 2644, 2704, 2798, 2774, 2654, 2703, 2797, 2773, 2647, 
2702, 2796, 2767, 2624 и 2716. Планом парцелације дати су аналитичко геодетски 
елементи за дефинисање нових граница грађевинске парцеле А. 
 
Списак координата преломних тачака границе парцеле А 
 
Ознака тачке  Y X 
1 514369.17 5007589.94 
2 514442.54 5007430.54 
3 514437.07 5007427.66 
4 514661.26 5006955.37 
5 514668.04 5006958.81 
6 514675.68 5006942.24 
7 514686.15 5006919.53 
8 514717.74 5006851.44 
9 514739.35 5006806.22 
10 514750.43 5006783.73 
11 514761.75 5006761.32 
12 514773.34 5006739.06 
13 514793.31 5006702.40 
14 514810.13 5006673.24 
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15 514823.12 5006651.70 
16 514847.07 5006613.97 
17 514864.17 5006588.45 
18 514893.06 5006547.38 
19 514922.82 5006507.00 
20 514937.28 5006487.88 
21 516516.97 5004486.72 
22 516550.57 5004515.43 
23 516511.12 5004559.94 
24 516467.93 5004612.37 
25 516387.75 5004714.13 
26 516340.68 5004774.95 
27 516144.81 5005021.40 
28 515744.47 5005526.62 
29 515417.33 5005940.00 
30 515189.55 5006228.13 
31 514994.79 5006478.29 
32 514895.61 5006610.68 
33 514847.62 5006684.64 
34 514804.92 5006759.79 
35 514732.88 5006908.92 
36 514402.35 5007627.03 

 
 
4.3. БИЛАНС ПОВРШИНА 
 
Према предложеној концепцији просторне организације предметног подручја, биланс 
површина у обухвату Плана детаљне регулације  државни пута I реда (магистралног 
пута) М-7.1 у КО Маргита  је следећи: 
 
 
Табела 1. Биланс површина – планирано стање у hа 
 
Јавно земљиште hа % 

1. Јавно грађевинско земљиште 
  у оквиру грађевинског реона 

 
0,76 

 
 

2. Јавно грађевинско земљиште 
   у оквиру ван грађевинског реона 

 
15.5 

 

Укупно јавно грађевинско земљиште 16,31 100 
Укупно у обухвату Плана (1+2) 16.31 100 
 
 
5. ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА НА ЈАВНОМ ГРАЂЕВИНСКОМ ЗЕМЉИШТУ 
 
5.1. САОБРАЋАЈНИ КОРИДОРИ 
 
Државни пут I реда (магистрални пут) бр. 7.1, као капацитет вишег хијерархијског 
нивоа у категорисаној путној мрежи   АП Војводине, планира се за мешовит саобраћај, 
са утврђеним свим структурама возила, са контролисаним приступом на унапред 
одређеним местима. 
 
Сегмент  државног  пута I реда (магистралног пута) бр.7.1  својом будућом  
изграђеношћу за наше услове обима саобраћаја, треба да пружи одговарајући  ниво 
безбедности, проточности, комфора и услуге за све учеснике у саобраћајном току. Да 
би се могло остварити неометано функционисање  транзитног саобраћаја у коридору, и 
унутар и ван  насељског саобраћаја  потребно је обезбедити следеће предуслове: 
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• Ниво укрштања са осталим системима саобраћаја – денивелација, 
• Ниво укрштања са категорисаном путном мрежом у насељу и ван насеља – у нивоу   

(са контролисаним приступом), 
• Ниво укрштања са атарском мрежом  - у нивоу (са контролисаним приступом), 
• Ритам укрштања сегмента  државног  пута I реда (магистралног пут) бр.7.1  са 

атарском мрежом у КО Маргита-  (од 350 до 400 m), 
• Обезбеђење пролаза - пропуста испод пута за дивљач - на утврђеним 

микролокацијама водотока и пропуста  
 
Осим обезбеђења функционисања саобраћаја како  категорисаних путева,тако и 
атарских путева, раскрснице у нивоу  у зони  укрштања треба  да својим елементима 
(радијуси прикључења, троуглови прегледности) омогуће несметано одвијање 
динамичког  саобраћаја у коридору  државног  пута I реда (магистралног пута ) бр. 7.1 
и безбедно прикључење свих атарских путева у оквиру обухвата Плана. 
  
Раскрснице државног  пута I реда  (магистралног пута ) бр.7.1 са насељском мрежом 
потребно је планирати са каналисањем саобраћајних токова (ако саобраћајна 
истраживања то покажу) али и са потпуном сигналном опремљеношћу (вертикална 
сигнализација) и осветљеношћу како би се минимизирао сукоб разних облика кретања 
и безбедност довела на потребан ниво . 
 
Укрштања  са некатегорисаном мрежом путева (атарски путеви) планирати као 
раскрснице у нивоу са споредним путем, са свим потребним елементима             
(отресишта, вертикална саобраћајна сигнализација и сл.)  
 
У оквиру обухвата плана у КО Маргита постоје и  различити хијерахијски нивои 
атарских путева. Атарски путеви у коридору државног  пута I реда  (магистралног пута) 
бр. 7.1, омогућавају приступ свим парцелама пољопривредног земљишта и неометано 
функционисање атарског саобраћаја. Да би се елиминисала ова интеракција и утицај 
ових раскрсница на брз моторни саобраћај на државном путу, оне се морају изградити 
и опремити тако да минимизирају тачке сукоба саобраћаја дуж контактних зона 
категорисаног и некатегорисаног пута. 
 
Деонице постојећих атарских путева и њихова прикључења су приказане у графичком 
прилогу . 
  
Правилни услови за функционисање здраве средине за флору и фауну у окружењу 
овог пута подразумева успостављање свих услова за њен одрживи развој.Пропусти за 
дивљач су врло значајан сегмент заштите животне средине- аутохтоне фауне  од 
негативних утицаја саобраћајних дешавања, посебно у случају заузимања 
пољопривредних површина за овакав саобраћајни капацитет. 
 
 
5.2.  ЗАШТИТНО ЗЕЛЕНИЛО 
 
Јавне зелене површине у оквиру коридора државног  пута I реда (магистралног пута) 
бр. 7.1 формирати уз ивицу коридора (са обе стране пута) од група лишћара и шибља 
аутохтоног порекла (Quercus robur, Fraxinus ornus, Populus sp., Salix sp.) и аутохтоних 
врста које одговарају станишним условима (Daphina sp., Betula sp., Crataegus sp., 
Evonimus sp., Berberis sp., Juniperus sp). Групе садити према просторним могућностима 
на међусобном растојању од 500 m; на местима пројектованих пропуста за животиње 
где ће зеленило служити као ремиза за дивљач. 
 
- Пејсажно обликовати зелене површине тако да улепшају постојећи амбијент 

банатског простора а ван раскрница применом нижих декоративних лишћара и 
партерног зеленила. 
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- Партерно озеленити објекте заштите од ерозије затрављивањем и озелењавањем 

партерним зеленилом. 
- Заштитно зеленило – као ветро заштитни појас формирати на ван насељској 

деоници Државног  пута I реда ( магистралног пута ) бр.7.1  од садница аутохтоних 
лишћара. Заштитно зеленило треба да оствари функцију заштите околних намена 
од негативних утицаја одвијања саобраћаја али и од негативног утицја ветра и 
завејавања . 

 
 
5.3.  ИНФРАСТРУКТУРНИ СИСТЕМИ И КОМУНАЛНИ ОБЈЕКТИ 
 
5.3.1. Саобраћајна инфраструктура 
 
Овим новим саобраћајним решењем се минимизирају негативни утицаји  саобраћајних 
манифестација на  интерна насељска кретања. Сви саобраћајни токови из правца 
Пландишта који гравитирају ка Вршцу би се кретали по краћим трајекторијама и имали 
би повољне путне елементе тако да се могу постићи значајна побољшања у квалитету 
саобраћајне услуге, нивоу безбедности саобраћаја и смањењу како временских тако и 
других варијабилних транспортних трошкова.  
 
Овај  државни (магистрални) пут у оквиру урбаног простора Маргите и дуж своје нове 
трасе је профилу коловоза од 7,1 m (у насељу са ивичним тракама и ван насеља на  
отвореној деоници са ивичним тракама и банкинама) и биће са савременим застором од 
асфалта и припадајућим елементима за овај ниво категорисаног пута државног пута I 
реда. Дуж новог сегмента магистралног пута М-7.1 од Маргите ка Вршцу постоји 8 
пресецишта са атарским путевима који омогућују саобраћајне везе са атаром – 
сировинским залеђем. Један број пресецишта ће и у будућности егзистирати (видети 
табелу број 4.) с тим што се морају изградити отресишта и одговарајућа сигнализација 
како би безбедност саобраћаја била на нивоу током целе године. У оквиру ове трасе 
постоји и путни објекат (мост преко канала Моравица) као и известан број пропуста 
који ће омогућити правилно уздужно одводњавање. Усвојен је концепт једностраног 
попречног одводњавања.Нова траса обезбеђује одличну прегледност и видљивост.  
 
Основни недостатак ове нове трасе сегмента државног (магистралног) пута је 
евидентан утицај ветра што изазива завејавање и појаву снежних наноса  али и да би 
то превазишли морају се организовано поставити засади који ће ове негативности 
минимизирати и довести на ниво прихватљивости. 
 
Дуж овог пута се не утврђују локације за путне садржаје (бензинске и гасне станице) и 
оне се могу градити ако су испуњени техничко-технолошки и  еколошки услови. Током 
градње и експлоатације овог пута мора се водити рачуна о параметрима и ентропији 
стања животне средине. 
   
Државни пут у оквиру урбаног простора Маргите ће у будућности бити у профилу 
коловоза од  7,7 m са савременим застором од асфалта и са припадајућим елементима 
за овај ниво категорисаног пута. На деоници државног пута кроз урбани простор 
Маргите  су лоцирани насељски садржаји чије је правилно функционисање делом 
угрожено услед проласка транзита, али и одредишног саобраћаја из правца општинског 
центра Пландишта  нарочито при вршним оптерећењима (кампање убирања летине и 
сл.). 
 
Нови саобраћајни капацитет – сегмент  државног  пута I реда, сепарисаће транзитна 
кретања од интерних и изворно - циљних у Маргити и омогућиће правилно 
функционисање насељских функција и унутарнасељских кретања,као и одговарајући 
ниво безбедности у насељу (посебно немоторних кретања)  а самим тим  висок ниво 
комфора и саобраћајне услуге свим учесницима у саобраћају. 
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5.3.2. Електроенергетска инфраструктура 
  
На подручју обухвата Плана ( и у насељу и ван насеља ) постоји изграђена надземна и 
подземна електроенергетска  инфраструктура, али изградња оваког новог саобраћајног 
капацитета иницираће нове подземне и надземне кабловске водове у оквиру овог новог 
путног коридора. Сва места укрштања ове инфраструктуре и пута   се морају заштити 
приликом извођења радова , а неки  водови у зони центра се морају измештати. При 
укрштању и паралелном вођењу надземних водова са планираном саобраћајницом 
минимална висина најнижих проводника - слободни профил  мора бити 6,0 m а 
минимална одаљеност стубова надземног вода 5,0 m. Уколико  то није постигнуто, 
постојећи стубови се морају заменити вишим стубовима, ради постизања потребних 
висина проводника или део трасе надземних водова који се укрштају са 
саобраћајницом  каблирати.   
 
5.3.3. Термоенергетска инфраструктура - Гасоводна инфраструктура 
 
На простору обухвата Плана (у атару) не постоји изграђена гасна  инфраструктура, 
високог, средњег и ниског притиска, док у насељу Mаргита постоји гасовод ниског 
притиска .  
Постојећи гасоводи се морају заштити приликом извођења радова на сегменти 
магистралног пута. При укрштању и паралелном вођењу евентуално нових  гасовода са 
планираном саобраћајницом, морају бити испоштовани законски и технички прописи.  
 
У путном појасу сегмента магистралног пута, планиране су трасе дистрибутивне 
гасоводне мреже, са којима ће се укрштати и пролазити у близини планирана 
обилазница. Укрштање гасовода са саобраћајницом мора бити изведено 
подбушивањем, у складу са важећим законским и техничким прописима. Приликом 
проласка поред или паралелног вођења, морају се испоштовати одговарајући законски 
прописи и технички нормативи. 
 
5.3.4 Водопривредна инфраструктура 
 
Планирани коридор државног  пута I реда (магистралног  пута)  бр.7.1 се налази већим 
делом у КО Маргита и пресеца два водотока (Моравица и  Шулхов канал).Изградња 
новог пута у односу на  постојећу каналску мрежу на том делу захтева  реконструкцију 
корита (проширење и продубљивање) у циљу обезбеђивања двонаменске функције тих 
канала (одводњавање и наводњавање). Дубина подземних вода на посматраном 
подручју се креће од 0,2 m до 1,8 m и нема већих релевантних утицаја на конструкције 
објеката. 
 
Приликом успостављања трасе државног пута I реда (магистралног пута)  бр.7.1,морају 
се формирати канали (са једне стране пута) за одвођење атмосферских вода а са друге 
стране коловоза формираће се нови систем канала у функцији наводњавања околних 
парцела.  
 
Приликом израде државног  пута I реда  (магистралног  пута)  бр.7.1, на појединим 
местима треба изградити пропусте, на местима укрштања пута и ОКМ , и њих 
прилагодити потребама пута (продужење, израда крилних зидова) и при том не 
смањивати светли отвор. 
 
Приликом пројектовања нових пропуста, потребно је задовољити услов да дно 
пропуста буде 1,0 m ниже од пројектованог мелиорационог канала. На местима где се 
предвиђају мостови, фундирање темеља опораца мора бити довољно дубоко, тако да 
продубљење канала не угрози стабилност објекта. 
 
На дужини 5,0 m са узводне и низводне стране од пропуста (моста), дно косине канала 
обложити каменом или бетоном до висине 0,5 m изнад коте максималне воде. 
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У појасевима радно-инспекционих стаза, лево и десно дуж обала мелиорационих 
канала у ширини минимално 14 m  није дозвољена изградња надземних објеката, а 
подземни морају подносити оптерећење од тешке грађевинске механизације. 
 
5.3.5 Телекомуникациона инфраструктура 
 
Будући телекомуникациони каблови који ће се укрштати са планираном 
саобраћајницом морају бити прописно заштићени увлачењем у заштитну цев. На 
местима где то буде потребно трасе се морају измештати.  
У путним појасевима будуће саобраћајница планиране су трасе оптичких каблова, са 
којима ће се укрштати планирани пут. Укрштање телекомуникационих каблова са 
саобраћајницом мора бити изведено подбушивањем,  у складу са важећим законским и 
техничким прописима. 
 
 
6. ПЛАН РЕГУЛАЦИЈЕ И НИВЕЛАЦИЈЕ 
 
План хоризонаталне и вертикалне регулације урађен је на ситуационом плану 
Р=1:1000 са висинском представом терена, на основу плана намене површина, 
саобраћајног решења и конфигурације терена. 
 
План регулације 
 
Планом хоризонталне регулације дати су услови за диспозицију саобраћајница и 
објеката каналске мреже у односу на регулациону линију односно осовинску 
регулацију. 
Грађевинска линија  и хоризонтална регулација саобраћајнице дата је у односу на 
осовинску регулацију. 
Планом регулације дефинисана је ширина коловоза од 7.70 м и банкине 1.50 м а 
ширина атарског пута од 5.00 м. 
Осовинсак регулација дефинисана је координатама преломних тачака осовине 
саобраћајнице. 
 
Ознака тачке  Y X H 
1 514311.82  5007751.95  81.10 
2 514461.69  5007426.35  79.45 
3 514637.47  5007044.46  83.25 
4 514813.20  5006662.70  78.50 
5 514946.46  5006491.53  76.95 
6 515100.35  5006293.87  77.60 
7 515165.95  5006209.61  77.40 
8 515393.79  5005921.39  73.57 
9 515442.76  5005859.52  73.57 
10 515720.94  5005508.00  77.43 
11 515807.04  5005399.34  77.45 
12 516030.63  5005117.19  76.80 
13 516121.31  5005002.75  77.00 
14 516229.56  5004866.54  77.60 
15 516316.99  5004756.54  77.25 
16 516364.32  5004695.39  76.98 
17 516444.43  5004593.71  77.05 
18 516488.07  5004540.72  77.15 
19 516594.57  5004420.57   
ap1 514459.85  5007430.35   
ap2 514951.17  5006485.51   
ap3 515187.11  5006182.84   
ap4 515901.48  5005280.17   
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План нивелације 
 
Планом вертикалне регулације дати су услови за постављање нивелете саобраћајнице 
и нагиба косина паратећих канала. 
Нивелета саобраћајнице дата је од коте 76.80 до 81.10 са нагибом нивелете од   0.01 %  
до 1.13 %. 
 
Нивелација трасе државног  пута I реда (магистралног  пута)  бр.7.1,на простору КО 
Маргита ће бити урађена у складу са захтевима локалних геоморфолошких услова која 
ће минимизирати трошкове градње и опремања а која ће правилно евакуисати сву 
атмосферску воду са  планума пута. 
 
 
7. ПРАВИЛА И УСЛОВИ ЗАШТИТЕ 
 
7.1  ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ  
 
Заштита животне средине у обухвату инфраструктурног коридора државног  пута I реда 
(магистралног  пута)  бр.7.1, ће се остваривати кроз следеће мере заштите: 
 
• Заштиту ваздуха као природног ресурса обезбедити кроз очување површина под 

редним дрвећем  у обухвату Плана  формирањем мреже зелених површина у оквиру 
коридора будућег пута (са циљем уклапања пута у околни равничарски банатски 
пејсаж, ради побољшања микроклиматских, естетских и визуелних услова вођења 
саобраћаја). 
Мрежу зелених површина пута ће чинити линијске групе садница у оквиру ивичног 
дела коридора пута као и заштитног зеленила у атару као ветрозаштитну појасеву.  

• Заштиту од буке и вибрације у току извођења радова планирањем и 
организацијом радова (у току зиме  и скраћењем рада ноћу). Заштита од буке 
пратећих објеката треба да буде саставни део пројеката. 

• Заштиту земљишта као необновљивог ресурса учинити смањењем дужине 
транспортних путева од позајмишта до градилишта. Камиони за транспорт треба да 
буду покривени, а опрема за прање точкова постављена на излазима са 
градилишта. Отпадни материјал треба организовано сакупљати и одлагати на 
најближу санитарну депонију, а опасне и отпадне материје ускладиштити у 
затворене контејнере и одлагати у складу са важећом законском регулативом. 
Позајмишта је потребно  рекултивисати садњом заштитног зеленила аутохтоног 
порекла. 
Ради рационалног коришћења земљишта, хумусни материјал који ће бити скинут у 
процесу градње пута, искористити за хумусирање косина. Рационализовати 
употребу соли у зимском периоду. Земљиште које се налази 20 m од ивице 
саобраћајне траке је под утицајем таложења соли и опасних компоненти горива. 
Потребно је забранити употребу хербицида за сузбијање корова у оквиру путног 
појаса  (препорука је кошење). 

• Заштиту вода кроз одржавање  отворене каналске мреже у границама 
пројектованих елемената, како би обављала функцију прихватања сувишних 
атмосферских вода.  

•  Безбедност саобраћаја на путу у току изградње и експлоатације 
     остварити: 

- формирањем  зоне заштите уз остале инфраструктурне коридоре  у току градње 
обилазнице, забраном одређених   активности у тим зонама у складу са важећом 
законском регулативом, 

- постављањем хоризонталне и вертикалне сигнализације,у току изградње и  
експлоатације, 

-  заштититом површине пута од наноса снега кроз редовне мере одржавања пута 
или садњом живе ограде на удаљености од 10-15 висина живе ограде од ивице 
пута управно на правце дувања ветра или постављањем вештачких препрека - 
плотова, жичаних мрежа и преносних постројења, 
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-  заштитом пута од поледице посипањем соли или других материја које имају 

сличан или   бољи ефекат, 
- проценом ризика за инцидентна загађења израдом Плана који би утврдио мере у 

току инцидентних ситуација (изливање уља, горива или опасних материја) и 
активности специјализованих служби, 

- успостављањем мониторинга праћења стања животне средине у току градње и 
експлоатације пута. У том смислу спроводити мерења аерозагађења, буке и 
загађења земљишта (путног појаса и пољопривредног земљишта непосредно уз 
путни појас). 

 
 
7.2. ЗАШТИТА ПРИРОДНИХ И НЕПОКРЕТНИХ КУЛТУРНИХ ДОБАРА  
 
На основу података Завода за заштиту природе Србије, Радна јединица у Новом Саду, у 
оквиру обухвата Плана се не налазе евидентирана заштићена природна добра, као ни 
добра предложена за заштиту. 
 
Евиденцијом Међуопштинског завода за заштиту споменика културе из Панчева нису 
утврђени  локалитети са археолошким садржајима . 
 
 
8. ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА 
 
8.1. ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА НА ЈАВНОМ ГРАЂЕВИНСКОМ ЗЕМЉИШТУ 
 
8.1.1. Саобраћајница  
 
При пројектовању саобраћајних капацитета - државног  пута I реда     (магистралног  
пута)  бр.7.1 у оквиру простора обухвата Плана детаљне регулације  треба обезбедити 
следеће просторно-полазне основе: 
 
а) Основни пројектни елементи државног  пута I реда   (магистралног  пута)  бр.7.1 
 
- пројектна брзина     Vr    100 km/h 
- претходна брзина    Vp    100 km/h 
- намена пута     мешовит саобраћај  
- експлоатациони период             20 година 
 
б) Параметри за елементе трасе државног  пута I реда  (магистралног  пута)  бр.7.1 
 
- Рачунска брзина     Vr - 100 km/h  
                                                                       ( 60 km/h у насељеном месту) 
- минимални полупречник кривине  Rmin - 450 m 
- коефицијент пријањања             fr - 0,105 
- попречни нагиб у кривини   qmax - 7 % 
- попречни нагиб у правцу             q -   2,5 % 
- нагиб  коловоза      једностран (ка ивици планума) 
- максимални уздужни нагиб навоза моста        imax  -   4 %                
- нагиб банкине     у спољну страну са нагибом 4 % 
- дужина прегледности    низак насип 340 m 
- дужина прегледности на уздужним нагибима навоза моста  200 m  
 
в) Елементи осовине државног  пута I реда  (магистралног  пута)  бр.7.1 
 
Елементи осовине државног  пута I реда (магистралног  пута)  бр.7.1  се узимају према 
условима на терену и према важећим  Правилима о основним условима које јавни 
путеви изван насеља и њихови елементи морају да испуњавају са гледишта 
безбедности саобраћаја ("Службени лист СФРЈ", бр. 35/81 и 45/81). 
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г)  Основни елементи уздужног профила државног  пута I реда      
     (магистралног  пута)  бр.7.1 
 
• максимални уздужни нагиб   2  % 
• минимални уздужни нагиб   0,2  % 
• прелом нивелете (конкаван)   3  % 
• прелом нивелете (конвексан)   4  % 
д) Основни елементи попречног профила државног  пута I реда     (магистралног  

пута)  бр.7.1 
 
Попречни профил трасе пута   ће садржати следеће елементе: 
 
ван насеља ( отворена деоница ) 
 
• саобраћајне  траке    2 х 3,5 = 7,0 m 
• ивичне траке     2 х 0,35 = 0,7 m 
• банкине      2 х 1,5 = 3,0 m_ 

    Укупно:                       10,7 m 
 
 
унутар насеља            
 
• саобраћајне траке    2 х 3,5   = 7,0 m 
• ивичне траке                  2 х 0,35 = 0,7 m 

    Укупно:                         7,7 m 
 
ђ) Основни елементи саобраћајног профила државног  пута I реда     

(магистралног  пута)  бр.7.1 
 
• слободна висина                 5,0 m 
• висина саобраћајног профила  (због ојачања коловоза)    4,7 m 
• заштитна ширина                2,0 m 
 
е) Основни елементи коловозне конструкције државног  пута I реда     

(магистралног  пута)  бр.7.1 
 
За димензионисање коловозне конструкције за трасу -државног пута, потребно је 
извршити геомеханичко испитивање носивости тла, а у складу са Југословенским 
стандардима JUS U.C.010 и 012, имајући у виду максимални осовински притисак (10 t) 
као и дубину смрзавања (дејство мраза) и добијени CBR. За коловозну конструкцију 
државног  пута I реда     (магистралног  пута)  бр.7.1  узима се да је за тежак саобраћај 
стандарди JUS U.C4.015 као и JUS U.C4.010 и JUS U.C4.012 код одређивања 
евентуалног саобраћајног оптерећења за димензионисање асфалтних коловозних 
конструкција. 
 
ж) Начин прикључења на државног  пута I реда  (магистралног  пута)  бр.7.1  
 
Сва укрштања планиране  трасе – државног   пута  I реда, у насељу Маргита и у атару 
КО Маргита а у оквиру обухвата Плана  морају испунити услове безбедности и 
прегледности приликом укључења. 
 
з) Укрштања у нивоу ( раскрснице ) 
 
Укрштања  у нивоу – раскрснице, у оквиру обухвата Плана, планирана су на следећим 
стационажама : 
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Табела 4: Укрштања у нивоу   

 
Основни елементи које морају испунити укрштања у нивоу у оквиру обухвата Плана су: 
 

Оријентациона 
  стационажа 
      km 

Изграђеност / 
Врста радова  

Ранг укрсног правца 

0+175 постојећа/реконструкција главна нас.саобр. 
0+530 постојећа/реконструкција атарски пут 

 
1+596 планирана/изградња атарски пут 
1+980 планирана/изградња атарски пут 
3+132 планирана/изградња атарски пут 
3+880 планирана/изградња атарски пут 

• обезбеђење даљине прегледности у зонама раскрсница од минимално  120 m, 
• обезбеђење простора за изградњу  додатних саобраћајних трака                

(успорење, убрзање, лева скретања) у зонама прикључења на државни пут  I реда,  
• обезбедити правилно осветљење укрштања насељских саобраћајница и државног 
пута као део насељског расветног система, 

• изградња отресишта на укрштањима трасе  државног пута са атарским путевима, са 
ширином од 5,0 m коловозним застором као и државни пут,  у дужини од минимално  
40 m, 

• обезбеђење одговарајућих геометријских елемената укрштања за пролаз свих 
возила ( меродавни полупречник проходности минимално 12,0 m ) 

• нивелационо решење ( попречни и уздужни падови ) укрштања прилагодити 
условима одговарајућег одводњавања са коловозних површина, 

• дуж целе трасе државног пута обезбедити правилно вођење саобраћајних токова ( 
посебно у зонама укрштања ), светлосно –сигналном опремом, хоризонталном и 
вертикалном сигнализацијом.  

 
8.1.2. Путни објекти (мостови)  

 
• Ширина коловоза објекта – моста преко канала ОКМ ХС ДТД - Моравица , мора бити 

минимално 7,0 m ( 2 х 3,5 m ),   
• Пројекат моста мора да задовоље услове фундирања темеља опораца, који морају 

бити довољно дубоко да продубљење канала не угрози стабилност путног објекта, 
• На дужини 5,0 m са узводне и низводне стране путног објекта (моста) потребно је 

дно и косине канала обложити каменом или бетоном и то минимум 0,5 m изнад коте 
максималне воде. 

 
Табела 6: Мостови  
 

МОСТ  
 

ОРИЈЕНТАЦИОНА 
СТАЦИОНАЖА 

KM 
1. 0+989 

 
 
 
8.1.3. Пропусти 
 
 
• Пропусте  као пролаз  кроз труп пута, за  високу и ниску дивљач пројектовати са   

минималним  димензијама  2,0 x 2,0 m,     
• Код пројектовања нових пропуста потребно је задовољити услов да дно пропуста 

буде 1,0 m ниже од пројектованог дела мелиорационог канала, 
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• Пројекти пропуста морају да задовоље услове фундирања темеља опораца, који 

морају бити довољно дубоко да продубљење канала не угрози стабилност путног 
објекта, 

• На дужини 5,0 m са узводне и низводне стране путног објекта (пропуста) потребно 
је дно и косине канала обложити каменом или бетоном и то минимум 0,5 m изнад 
коте максималне воде. 

 
Пролази за дивљач – пропусти, у оквиру коридора државног  пута I реда     
(магистралног  пута)  бр.7.1 у КО Маргита   су планирани  на следећим стационажама: 
 
Табела 5: Пропусти        
  

ПРОЛАЗИ  ИСПОД  
ДРЖАВНОГ ПУТА 

(ПРОПУСТИ) 
 

ТИП ОРИЈЕНТАЦИОНА 
СТАЦИОНАЖА 

KM 

ИЗГРАЂЕНОСТ / 
ВРСТА РАДОВА 

1. ЦЕВАСТ 0+565 ПЛАНИРАН/ИЗГРАДЊА 
2. ПЛОЧАСТ 0+904 ПЛАНИРАН/ИЗГРАДЊА 
3. ПЛОЧАСТ 1+975 ПОСТОЈЕЋИ/РЕКОНСТР. 
4. ПЛОЧАСТ 2+358 ПОСТОЈЕЋИ/РЕКОНСТР. 
5. ПЛОЧАСТ 2+743 ПОСТОЈЕЋИ/РЕКОНСТР. 
6. ПЛОЧАСТ 3+127 ПОСТОЈЕЋИ/РЕКОНСТР. 
7. ПЛОЧАСТ 3+507 ПОСТОЈЕЋИ/РЕКОНСТР. 
8. ПЛОЧАСТ 3+888 ПОСТОЈЕЋИ/РЕКОНСТР. 

             
 
8.2. ПРАВИЛА И УСЛОВИ ЗА ИЗГРАДЊУ ОБЈЕКАТА КОМУНАЛНЕ  
        ИНФРАСТРУКТУРЕ 
 
8.2.1. Водопривредна инфраструктура 
 
Хидротехнички објекти 
 
− На подручју обухвата Плана потребно је постојећу мрежу мелиорационих канала, 

редовно одржавати у границама пројектованих елемената, уз уважавање 
ограничења датих у водопривредним условима надлежног водопривредног 
предузећа, 

− Приликом лоцирања објеката и садржаја у зони канала, потребно је испоштовати 
услове које пропише надлежна водопривредна организација, 

− Постојеће мостове (пропусте), на местима укрштања, прилагодити потребама пута 
(продужење, израда крилних зидова), и при томе не смањиватi њихов светли отвор, 

− Приликом пројектовања нових пропуста-мостова, потребно је задовољити услов да 
дно пропуста буде 1,0 метар ниже од пројектованог дна мелиорационог канала. Ако 
се предвиђају мостови, фундирање темеља опорца мора бити довољно дубоко, тако 
да продубљење канала не угрози стабилност објекта, 

− На дужини 5,0 метара са узводне и низводне стране моста-пропуста, потребно је 
дно и косине канала обложити каменом или бетоном до висине минимално 0,5 
метара изнад коте максималне воде, 

− Сва укрштања саобраћајница са мелиоративним каналима решити са одговарајућим 
каналским мостовима или пропустима, 

− Сва укрштања инсталација (водовод, канализација, гасовод и др.) са овим 
каналима, решити њиховим полагањем минимално 1,0 метар испод коте дна канала 
и минимално 1,0 метар испод терена обала канала. Укрштања извести под правим 
углом, 

− У појасевима радно-инспекционих стаза лево и десно дуж обала мелиорационих 
канала ( Моравице, Шулхов канал ), у ширини минимално 14,0 метара (изузетно у 
грађевинском реону овај појас може бити ужи, али не испод 7,0 метара), није 
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дозвољена изградња надземних објеката, а подземни морају подносити оптерећење 
од тешке грађевинске механизације, 

− У мелиорационе канале дозвољено је упуштање без пречишћавања атмосферских 
вода  чији квалитет одговара II класи, 

 
Снабдевање водом 
 
− Трасе водовода полагати у зеленој површини у оквиру будућег инфраструктурног 

коридора у путном појасу, 
− Пролазак испод саобраћајница и укрштање са осталим инсталацијама обезбедити 

челичном заштитном цеви, 
− Дубина укопавања не би смела да је плића од 1,0 m - 1,2 m од нивелете терена, 

због зоне мржњења и саобраћајног оптерећења. 
 
Одвођење атмосферских вода 
 
− Изградити атмосферску канализациону мрежу и евакуацију ових вода извести 

попречним падовима ка путним каналима,   
− Трасе полагати у зеленом појасу будућег инфраструктурног коридора дуж 

саобраћајнице. 
− Реципијент је отворена каналска мрежа из система ОКМ  
− Коте дна канализационих испуста пројектовати тако да буде 0,5 m изнад дна 

канала у који се уливају. 
− Све радове извести уз претходно прибављене услове и сагласности водопривредних 

организација. 
 
8.2.2. Електроенергетска инфраструктура 
 
За потребе окружења могу се градити следећи електроенергетски објекти али се морају 
поштовати следећи услови: 
 
• Трафостанице градити као монтажно бетонске и стубне , за 20/0,4 напонски пренос; 
• Минимална удаљеност трафостанице од осталих објеката мора бити 3,0 m; 
• За објекат ( МРТС ) трафостанице обезбедити  минималну површину 5 x 6 m;  
• Високонапонску преносну 110 kV мрежу у обухвату плана  градити надземно; 
• Електроенергетски водови напонског нивоа   110 kV  се могу  укрштати и надземно 

са саобраћајницом по могућности под углом од 90°, али не мањим од 45°, при чему 
најмања висина проводника од горње ивице коловоза треба да буде 7 m;   

• Минимална удаљеност електричног стуба од земљишног појаса пута при укрштању, 
треба да буде од 5-10 m; 

• При паралелном вођењу електроенергетских водовоа напона до 35 kV са путем, 
минимална удаљеност стуба од земљишног појаса треба да буде  

     5-10 m ; 
• При паралелном вођењу електроенергетске каблове полагати најмање 6,0 m од 

саобраћајница; 
• Електроенергетске каблове при паралелном вођењу полагати у земљаном рову или 

кабловској канализацији, на дубини од најмање 0,8  m; 
• При паралелном вођењу енергетских каблова до 10 kV и телекомуникационих 

каблова, најмање растојање мора бити 0,5m, односно 1,0 m за каблове напона 
преко 10 kV;  

• При укрштању енергетских и телекомуникационих каблова угао укрштања треба да 
буде око 90°; 

• Није дозвољено полагање електроенергетских каблова изнад телекомуникационих, 
сем при укрштању, при чему минимално вертикално растојање мора бити  0,5 m; 

• Паралелно полагање електроенергетских каблова и цеви водовода и канализације 
дозвољено је у хоризонталној равни при чему хоризонтално растојање мора бити 
веће  од  0,5 m; 
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• Није дозвољено полагање електроенергетског кабла изнад или испод цеви водовода 

или канализације; 
• При укрштању електроенергетских каблова са цевоводом гасовода вертикално 

растојање мора бити веће од 0,3 m, а при приближавању и паралелном вођењу 0,5 
m;  

• Светиљке за осветљење  саобраћајнице   поставити  на  стубове поред 
саобраћајнице на минималмом растојању од 0,5m;  

• За расветна тела користити живине светиљке високог притиска или натријумове 
ниског (високог) притиска како би се добио одговарајући ниво осветљености 
саобраћајница у складу са препорукама ЈКО-а (Југословенски комитет за 
осветљење); 

• Око надземних  110 kV далековода обезбедити коридор  од 25 m  са обе стране осе 
далековода, а око 20 kV, надземних водова обезбедити коридор од 10 m са обе 
стране осе далековода у  којем неће бити дозвољена  градња, као ни засађивање 
високог растиња без сагласности надлежних предузећа. 

 
Прикључење објеката и потрошача функционалних садржаја пута на електроенергеску 
мрежу  извести  подземним кабловима по  условима  надлежног предузећа у Вршцу.  
   
8.2.3. Термоенергетска инфраструктура 
 
Гасоводи високог и средњег притиска 
 
Све гасоводе овог ранга водити у оквиру будућег инфраструктурног коридора у појасу 
ширине 30 m на једну страну од осе пута. Гасовода високог притиска забрањено је 
градити уз зграде за становање или боравак људи. 
 
Код проласка у близини или паралелног вођења гасовода високог и средњег притиска 
уз друге објекте одстојање не сме бити мање од: 
 
• 5 m од спољне ивице путног појаса ДП II реда ( регионални путеви ) и општинских 

(локалних путева), 
• 1 m (мерено хоризонтално) од темеља грађевинских објеката, уколико не угрожава 
стабилност објекта, 

• 0,5 m од спољне ивице других укопаних инсталација и мелиорационих  објеката, 
• 10 m од ножице насипа регулисаних водотока и канала. 
 
Удаљеност укопаног гасовода средњег притиска од уличне стубне електричне расвете, 
ваздушне нисконапонске и ПТТ мреже мора бити толика да не угрожава стабилност 
стубова, минимално 0,5 m.  
 
Ако се гасовод поставља испод саобраћајнице прокопавањем те саобраћајнице, полаже 
се у ров на пешчану постељицу и са двоструком антикорозионом изолацијом, према 
прописима. 
 
Ако се гасовод поставља испод саобраћајнице бушењем рова испод те саобраћајнице 
мора се употребити одговарајућа заштитна цев гасовода, која је за по 1,0 m већа од 
ширине коловоза са обе стране. 
 
При укрштању гасовода са саобраћајницама, водотоцима и каналима, угао заклапања 

њихових оса мора бити између 60° и 90°. За укрштање под мањим углом потребна је 
сагласност надлежног органа. 
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Гасоводна мрежа ниског притиска 
 
Гасоводна мрежа ниског притиска се јавља у оквиру урбаног простора Маргита и њу 
треба полагати на дубину минимално 0,8 m.  
 
Локација ровова треба да је у зеленом појасу између тротоара и ивичњака улице, 
тротоара и ригола, тротоара и бетонског канала. На локацији где нема зеленог појаса 
гасовод се води испод уличног тротоара, бетонираних платоа и површина или испод 
уличних канала за одвод атмосферске воде на дубини       1,0 m од дна канала или 
ригола. Изузетно, гасовод се полаже дуж трупа пута, уз посебне мере заштите од 
механичких и других оштећења. 
 
Минимална дозвољена растојања гасовода у односу на укопане инсталације су: 
 
Минимална дозвољена растојања        укрштање        паралелно 

          вођење      
- водовод, канализација             0,5 m   1,0 m 
- ниско и високо-напонски електро каблови          0,5 m   0,5 m 
- телефонски каблови             0,5 m   1,0 m 
- технолошка канализација            0,5 m   1,0 m 
- бетонски шахтови и канали            0,5 m   1,0 m 
- високо зеленило                 -   1,5 m 
- темељ грађевинских објеката      -   1,0 m 
- локални ( општински  путеви ) и улице   1,0 m   0,5 m 
- ДП I и II реда (магистрални и регионални путеви )   1,3 m             1,0 m 
- бензинске пумпе                                                        -                  5,0 m 
 
Укрштање гасовода ниског притиска са саобраћајницама врши се уз његово полагање у 
заштитну цев или канал, изузев ако се прорачуном докаже да то није потребно. При 
томе се мора обезбедити природна вентилација канала, заштитне цеви или подземног 
пролаза. 
 
Удаљеност укопаних стубова електричне расвете, ваздушне нисконапонске и ПТТ 
мреже мора бити толика да не угрожава стабилност стубова, минимално 0,5 m. 
 
8.2.4. Телекомуникациона инфраструктура 
 
Телекомуникациона инфраструктура се јавља у оквиру урбаног простора насеља 
Маргита и она се полаже у складу са условима надлежне организације а ТТ 
инфраструктура се ван насеља полаже у оквиру новог инфраструктурног коридора стим 
да се поштују следећи услови: 
 
• ТТ  мрежа  ће се у потпуности градити подземно;  
• Дубина полагања ТТ  каблова треба да је најмање 0,8 m у насељу и 1,2 m ван 

насеља; 
• При укрштању са путем каблови морају бити постављени у заштитну цев, а угао 

укрштања треба да буде око 90°; 
• При паралелном вођењу телекомуникационих и  електроенергетских кабловa до 10 

kV   најмање растојање мора  бити 0,5 m и 1,0 m за каблове напона преко 10 kV. 
При укрштању најмање вертикално  растојање од електроенергетског кабла   мора 
бити 0,5 m, а угао укрштања око 90°; 

• При укрштању телекомуникациног кабла  са цевоводом гасовода, водовода, и 
канализације, вертикално растојање  мора бити најмање  0,3 m; 

• При приближавању и паралелном вођењу телекомуникационог кабла  са  
     цевоводом гасовода , водовода и канализацијом   хоризонтално растојање   
     мора бити најмање 0,5 m. 
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ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ИНФРАСТРУКТУРНОГ КОРИДОРА ДЕЛА ДРЖАВНОГ ПУТА I 
РЕДА  (МАГИСТРАЛНОГ ПУТА  М 7.1 )  У КО МАРГИТА 

 
 
8.2.5. Озелењавање 
 
На јавном грађевинском земљишту земљишту зелене површине формирати поштујући 
важећу законску регулативу којом се обезбеђује безбедност саобраћаја (троуглови 
безбедности, забрана садње непосредно уз спољну ивицу земљишног појаса). 
 
У коридору обилазнице-државног пута групе зеленила формирати на удаљености 2 m 
од ивице парцеле јавног земљишта и од будућег инфраструктурног коридора. 
 
Уз мелиоративне канале забранити садњу у ширини од 7 m у грађевинском рејону, 
односно 14 m у атару ради обезбеђења инспекцијске стазе. 
 
У заштитним зонама инфраструктурних коридора забранити садњу зеленила. Од осе 
110 kV далековода  заштитна зона је 10-25 m обострано. Од гасовода високог и 
средњег притиска 5 m од осе цевовода забранити садњу биљака чији корен достиже 
дубину већу од 1 m. 
 
Уређење зелених површина ће се спроводити издавањем услова за пројектовање из 
овог Плана. Главним пројектом озелењавања коридора обилазнице-државног пута, ће 
се детерминисати прецизан избор и количина дендролошког материјала, његов 
просторни распоред, техника садње, мере неге и заштите, предмер и предрачун. 
 
 
9. ЕТАПЕ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПЛАНА 
 
План ће се реализовати у  континуираном  временском раздобљу -  с обзиром да траса 
државног пута чини јединствену функционално-техничко-технолошку целину у 
изградњи. 
 
Стога се  планира реализација  целог  дела-државног пута  у дужини од 4, 1 km  ( 
стационаже од   km 0+000 до km 4+090 ), од раскрснице у Маргити до раскрснице 
Вршачки ритови, у правцу Вршца,  односно од укрштања нове трасе -државног пута са 
трасом  постојећег државног пута I реда (магистралног путa) М-7.1, па до 
новоформиране раскрснице код Вршачких ритова. Реализација се планира у  у 
временском раздобљу од 2006. до 2008. године. 
 
У првој фази експлоатације овог путног правца кроз К.О. Маргита, његова 
хијерархијска дефиниција ће бити дата кроз простор као општински пут, са путно-
експлоатационим параметрима нивоа државног пута I реда. 
 
Хијерархијско унапређење трасе овог пута биће дато кроз формирање саобраћајне 
матрице овог региона, као сегмента будуће саобраћајне матрице  АП Војводине.  
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