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На основу члана 54. став 1. Закона о планирању и изградњи ("Сл. гласник РС",            
бр. 47/2003 и 34/2006) и члана 31. став 1 тачка 5. Статута општине Бечеј 
("Службени лист општине Бечеј", бр. 13/08) Скупштина општине Бечеј,уз 
прибављено мишљење комисије за планове на  XIV седници одржаној 30. 04. 
2009. године доноси: 
 
 

ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ 
КРУЖНОГ ТОКА САОБРАЋАЈА НА  
РАСКРСНИЦИ ДРЖАВНИХ ПУТЕВА  

I РЕДА бр.3 И II РЕДА бр.122  У БЕЧЕЈУ 

УВОД 
 
Овај План је израђен у складу са преиспитаним Генералним Планом  насеља 
Бечеј ('' Службени лист општине Бечеј '', број 5/2003) (у даљем тексту: 
Генерални План) и Одлуком о изради Плана детаљне регулације за кружни ток 
саобраћаја на раскрсници државних путева бр.3 и бр.122 у оквиру  простора 
општине Бечеј ('' Службени лист општине Бечеј '', бр.14/2008)  (у даљем 
тексту: Одлука о изради плана). 
 
Граница подручја обухваћеног Планом је описана текстуално и приказана 
графички у Плану, с тим да је подручје обухваћено планом у складу са  
обухватом  Плана описаног у Одлуци о изради Плана. 
 
План је урађен на катастарско-топографским подлогама у размери 1:1000, 
прибављеним од Републичког геодетског завода.  
 
 
1. ОБУХВАТ ПЛАНА СА ОПИСОМ ГРАНИЦА,ПОДЕЛОМ НА  
    ЈАВНО,ОСТАЛО ГРАЂЕВИНСКО И ОСТАЛО ЗЕМЉИШТЕ 
 
1.1. ОПИС ГРАНИЦЕ ОБУХВАТА ПЛАНА 
 
Почетна тачка описа обухвата Плана се налази на тромеђи канала ДТД, 
парцела 7971, државног пута I реда бр.3, парцела 7978 и парцеле 7980. 
Од тромеђе граница у правцу југоистока прати источну међу државног пута I 
реда бр.3 до четворомеђе државног пута I реда бр.3, парцеле 7978 и 7887, 
државног пута II реда бр.122, парцела 7886 и парцеле 7980. 
Од четворомеђе граница наставља у правцу истока и дужином од cca 200 м 
прати северну међу државног пута I реда бр.3, парцела 7887 а затим га у 
правцу југа пресеца до тромеђе државног пута и парцела 7889 и 7990. 
Од тромеђе граница наставља у правцу запада и дужином од cca 180 м прати 
јужну међу државног пута I реда бр.3, парцела 7887 а затим у правцу 
југозапада пресеца парцелу 7984/4 по тачкама од 1 до 6 и северном међом 
парцеле 7984/2 долази до четворомеђе  државног пута II реда бр.122, парцеле 
7886 и 8092 и парцела 7984/4 и 7984/2. 
Од четворомеђе граница у правцу југа дужином од cca 36 м прати западну међу 
парцеле 3984/2, у правцу запада пресеца државни пут II реда бр.122, парцеле 
8092 до међе државног пута и парцеле 7972 где мења правац ка северу и 
прати западну међу дужином од cca 90 м а затим у правцу истока пресеца 
парцелу 8092 и долази до тромеђе државног пута II реда бр.122, парцеле 7886 
и 8092 и парцеле 7884. 
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Од тромеђе граница наставља у правцу севера и прати западну међу државног 
пута II реда бр.122, парцела 7886 и западну међу државног пута I реда бр.3, 
парцела 7978 до почетне тачке описа обухвата Плана. 

 
Укупна површина обухвата Плана износи cca 2,62 ha. 
 
Списак новоодређених међних тачака 
 

Број 
тачке 

Y X 

1 425497.73 5051071.22 
2 425485.27 5051067.16 
3 425480.27 5051070.31 
4 425452.03 5051078.73 
5 425443.34 5051078.26 
6 425272.49 5050981.02 

 
 
1.2. ПОПИС ПАРЦЕЛА И ДЕЛОВА ПАРЦЕЛА ЈАВНОГ ГРАЂЕВИНСКОГ 

ЗЕМЉИШТА 
 
1.2.1. Јавно грађевинско земљиште 
 
Јавно грађевинско земљиште у оквиру Плана детаљне регулације  за кружни 
ток саобраћаја на раскрсници државних путева бр.3 и бр.122 у оквиру  
простора општине Бечеј  чине делови  постојећих  државних путева I реда бр.3 
и II реда бр.122, новоформирана  раскрсница ( кружни ток ) и општински пут, 
простори за имплементацију инфраструктуре али и путно заштитно зеленило у 
оквиру коридора путева и саме кружне раскрснице. 
 
Коридори државних путева у оквиру грађевинског реона насеља Бечеј 
задржавају се у утврђеној у ширини, с тим да се простор потребан за ново 
укрштање резервише у оквиру постојећег укрштања државних путева. 
За општински пут ( сервисну саобраћајницу ) утврђује се одговарајућа 
регулациона ширина са прикључцима на државни пут и раскрсницу - кружни 
ток.  
 
Јавно грађевинско земљиште у обухвату Плана чине: 
 
-  постојеће: 7886, 7978, 7887 и 8092 
-  планирано: део парцеле 7894/4 
 
1.2.1.1. Кружна раскрсница 
 
Јавно земљиште у оквиру грађевинског реона општине Бечеј планирано за 
кружну раскрсницу државних путев бр.3 и бр.122, обухваћено је површином 
постојеће раскрснице. За новоформирану раскрсницу узимају се све постојеће 
парцеле државних путева које су твориле и постојећу раскрсницу. 
 
Укупна површина јавног земљишта планираног за новоформирану раскрсницу 
државних путева реда бр.3 и бр.122  износи cca 2,62 ha. Укупна површина уже 
зоне самог укрштаја износи 0,47 ha. 
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1.2.1.2. Коридори државних путева бр.3 и бр.122 и општинског пута             

    ( сервисне саобраћајнице ) 
 
У оквиру коридора јавних путева – на јавном земљишту постоје путни  канали 
са обе стране који се задржавају и чија је функција одвођење атмосферских 
вода са државних путева, који ће воду усмеравати и водити ка реципијентима у 
окружењу. Канали за одвођење атмосферских вода неће имати засебне 
парцеле у оквиру јавног земљишта. 
 
 
1.2.1.3. Заштитно зеленило 
 
Планирано путно заштитно зеленило је планирано у оквиру коридора  
државних  путева са обе стране у оквиру КО Бечеј 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 . 
 
 
  
2. ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА 
 
2.1. ПРОСТОРНА ОРГАНИЗАЦИЈА И ПОДЕЛА НА ФУНКЦИОНАЛНЕ  
        ЦЕЛИНЕ ( ЗОНЕ ) 
 
У обухвату Плана земљиште због специчности предметног објекта (саобраћајна 
површина - кружна раскрсница ) и његовог положаја у оквиру насеља је  
грађевинско.У односу на границу грађевинског реона насеља Бечеј, 
раскрсница државних путева бр.3 и бр.122 налази се у јужном делу - део  
непосредно уз канал ОК ХС ДТД и радну зону са постојећим и планираним 
садржајима. 
Грађевинско земљиште и подела на зоне у обухвату Плана извршена је, према 
карактеристикама и намени планираних површина дефинисаним  преиспитаним 
Генералним урбанистичким планом Бечеј  -"Сл. лист општине Бечеј", бр. 
5/03,),као и концептом новог Генералног Плана насеља Бечеј  као разрада 
концепта решења саобраћаја у општини Бечеј.   
 
Концепциjским решењем се планира подела земљишта коридора сегмената 
државних  путева II реда бр.3 и бр.122  на: 
 
зона I  - зона кружне раскрснице 
зона II  - зона инфраструктурног коридора ДП бр.3 и бр.122 
зона III - зона општинског пута ( сервисне саобраћајнице) 
 
2.1.1. Зона кружне раскрснице 
 
У зони кружне раскрснице ( зона I ) у оквиру обухвата Плана планиране су: 
 
• подцелина планума коловоза  
• подцелина  за инфраструктуру ( у оквиру кружног тока) 
• подцелина зеленила  
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2.1.2. Зона инфраструктурног коридора ДП бр.3 и бр.122 
 
У зони инфраструктурног коридора ( зона II ) у оквиру обухвата Плана 
планиране су: 
 
• подцелина планума коловоза  
• подцелина  за инфраструктуру ( са обе стране коловоза ) 
• подцелина заштитног зеленила  
 
2.1.3. Зона општинског пута ( сервисне саобраћајнице) 
 
У оквиру зоне III ( општински пут) у  обухвату Плана  инфраструктурног 
коридора планира се успостављање  следеће зоне: 
 
• подцелина планума коловоза  
 
Овај зонинг је установљен ради лакшег просторног сагледавања појединих 
пратећих функција који се јављају у оквиру оваквих коридора.   
 
Према предложеној концепцији просторне организације предметног подручја, 
оквирни биланс површина у обухвату Плана детаљне регулације дела државног 
пута  је дат према  утврђеним категоријама земљишта. 
 
2.2. БИЛАНС ПОВРШИНА 
 
Биланс површина дат је кроз следећу табелу: 
 
Табела 1. Биланс површина 
 

Врста земљишта Површина ( ha  ) Проценти ( % ) 
јавно грађ.земљиште 

постојеће 2,22 84,73 
планирано 0,40 15, 27 
Укупно 2,62 100,0 

 
            
2.3. ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА НА ЈАВНОМ ГРАЂЕВИНСКОМ ЗЕМЉИШТУ 

  
2.3.1. Саобраћајни коридори 
 
Државни путеви I реда бр.3 и  II реда бр.122, као капацитети вишег 
хијерархијског нивоа у категорисаној путној мрежи, планирају  се за мешовит 
саобраћај, са утврђеним структурама возила, са контролисаним приступом на 
унапред одређеним местима. 
Раскрсница државних путева  својом 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 оквиру коридора 
државних путева, разрешавање конфликата  саобраћајних струја у укрштању  
али и функционисање насељског и интерног саобраћаја  потребно је 
обезбедити следеће предуслове: 
 
• Повећање безбедности кретања ( смањење броја конфликтних тачака )  
• Повећање проточности саобраћаја 
• Смањење буке и аерозагађења 
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• Смањење трошкова одржавања  
• Смањење последица саобраћајних незгода 
• Умирење саобраћаја  
 
Осим обезбеђења функционисања саобраћаја како категорисаних путева, тако 
и раскрсница у нивоу, потребно је да својим елементима (радијуси 
прикључења, троуглови прегледности) омогуће несметано одвијање транзитног 
и насељског саобраћаја у коридорима државних путева и безбедно 
прикључење свих путева у оквиру обухвата Плана. Раскрсница државних 
путева бр.3 и бр.122, са садашњим (значајним) и перспективним  
саобраћајним оптерећењем  планира се као укрштање у нивоу - кружна 
раскрсница са раздвајањем саобраћајних струја, потпуном сигналном 
опремљеношћу ( вертикална и хоризонтална сигнализација ) и одговарајућом 
осветљеношћу.  
 
Укрштање државних путева ( бр.122 ) са осталим путевима ( општински пут –
сервисна саобраћајница ) планирати као раскрснице у нивоу са споредним 
путем, са свим потребним елементима.  

 
Слика 1. Ситуација  укрштања ДП бр.3 и бр.122  
 
2.3.2. Зелене површине  
  
Зелене површине на јавном грађевинском земљишту 
 
- Јавне зелене површине у оквиру сегмента коридора државних путева 

формирати од група лишћара и шибља аутохтоног порекла (Quercus robur, 
Fraxinus ornus, Populus sp., Salix sp.) и алохтоних 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 1000 m;  

- Пејсажно обликовати зелене површине на простору укрштања и раскрница 
применом нижих декоративних лишћара и четинара и партерног зеленила. 

- Партерно озеленити објекте заштите од ерозије затрављивањем и 
озелењавањем партерним зеленилом. 
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2.5. ИНФРАСТРУКТУРНИ СИСТЕМИ И КОМУНАЛНИ ОБЈЕКТИ  
 
 
2.5.1.  Саобраћајна инфраструктура 
 
Основни циљ изградње и уређења раскрснице државних путева бр.3 и бр.122 
(јавно грађевинско земљиште) у оквиру посматраног подручја, у домену 
саобраћаја је обезбеђење оптималних просторних услова за правилно 
функционисање транзитног и насељског саобраћаја. Функционално–
технолошко опремање простора са  еколошки прихватљивим решењима је врло 
значајан сегмент будућег одрживог функционисања раскрснице.  
 
Овим Планом обухваћен је простор који се налази у јужном подручју 
грађевинског подручја непосредно уз  канал ОКМ, у  зони у којој се налази 
већи број радних и производних комплекса.На простору обухвата Плана 
постоји изграђена раскрсница, и деонице државних путева бр.3 и бр.122.  
   
Државни  пут I реда бр. 3, представља једну од основних попречних веза 
Бачке и Баната односно везу између границе Хрватске и границе Румуније са 
нашим просторима. Траса државног пута бр.3 има пружање: Граница Хрватске 
(Богојево) – Оџаци – Кула– Врбас – Србобран – Бечеј – Нови Бечеј – Кикинда 
– Граница Румуније  ( Наково ).На основу положаја у мрежи, можемо 
закључити да овај је државни пут I реда међудржавног карактера са 
повезивањем региона у оквиру АП Војводине.У општинском простору овај 
државни пут је углавном у правцу, пролази  кроз насеља Радичевић и Бечеј, 
представљајући у њима функционално главне насељске саобраћајнице. У 
оквиру насеља  Бечеј овај пут пролази кроз улице са одговарајућом 
регулационом ширином, ограниченим геометријским параметрима и са 
укрштањима oд којих нека не задововаљају захтеване параметре безбедности и 
проточности потребне за раскрснице државних путева.Саобраћајно оптерећење 
овог пута је у оквирима капацитивних могућности пута са значајним учешћем 
комерцијалних возила у саобраћајном току. 
 
Овај државни пут у оквиру урбаних простора  Радичевић и Бечеј  је  у профилу 
коловоза од 6,0-7,1 m са савременим застором од асфалта и  одговарајућим 
елементима за овај ниво категорисаног пута. У постојећем стању сегмент 
државног у дужини  од 3,7 km  кроз насеље Бечеј , идентификује се као  
деоница са повећаном угроженошћу нарочито у време обављања сезонских 
пољопривредних радова.Такође као саобраћајни проблем може се констатовати 
и то да траса државног пута бр.3 кроз насеље Бечеј има укрштај са 
железничком пругом у нивоу ( путни прелаз са браницима ). 
 
Државни  пут II реда бр. 122, је врло битан саобраћајни правац у 
повезивању потиских општина међусобно и за повезивање са путном мрежом 
високог ( ДП I реда бр.3, бр.7 и бр.24)  и највишег хијерархијског нивоа ( ауто-
пут Е-75).Такође пролазећи кроз општине Сента,Ада,Бечеј,Жабаљ,Тител и Нови 
Сад у насељеним местима он представља важну насељску саобраћајницу са 
различитим степеном изграђености и опремљености.Такође узимајући у обзир 
саобраћајно оптерећење овог пута, путне елементе и трасе кроз насеља, сукоб 
саобраћаја и насељских функција је посебно изражен кроз смањење 
проточности и погоршање безбедносних параметара насељских кретања. 
Укрштања овог пута са другим инфраструктурним системима и путевима 



 7

представљају конфликтне тачке (деонице са повећаним ризиком),што је 
посебно изражено у насељу Бечеј (у дужини  од 4,2 km) где је саобраћајница у 
једном делу преклопљена са ДП бр.3 ( улице Танчић Михаља,Пионирској и 
Ирене Провчи).  
 
Предметни путни правци унутар урбаног простора Бечеја, тангирају централну 
зону насеља, да би се после оштре кривине под правим углом траса пружала  
ка ободу насеља, и затим преко моста  ( канал ОКМ ХС ДТД Бечеј-Богојево),    
у раскрсници ( површинска трокрака  са стационажама: ДП бр3. km 498+050 
и ДП бр.122 km 42+667.) се раздвојили ка Бачком Градишту - ДП бр.122, и 
Новом Бечеју и Кикинди - ДП бр.3. 
 

          
 
Слика 2. Ситуација  укрштања ДП бр.3 и бр.122 
 
Генерално за трасе државних путева може се рећи да имају релативно 
задовољавајуће геометријске елементе трасе у ваннасељским сегментима, док 
се у насељским деоницама као проблематични дефинишу параметри: мали 
радијуси кривина,  неодговарајући попречни нагиби и посебно у предметној 
раскрсници неодговарајућа прегледност. 
Број саобраћајних трака предметних државних путева је одговарајући - 2 
саобраћајне траке,  док ширина истих није адекватна  ( 2 х 3,0 m) за овај ранг 
државног пута. 
Експлоатационо стање саобраћајних површина (раскрснице, коловоза, 
банкина,ивичних трака  и др.) се може окарактерисати као врло лоше               
(деформације коловозне површине:колотрази,мрежасте пукотине хабајућег 
слоја) , што је резултат континуираног неодржавања и огромног саобраћајног 
оптерећења које пролази овим путним правцима. 
Као посебан проблем се намеће конфликт насеља и саобраћајних 
манифестација који постоји у свакој урбаној средини, чији су резултати 
угрожавање функционисања насељских функција,смањење безбедности 
кретања свих учесника у саобраћају (саобраћајне незгоде) и погоршавање 
квалитета параметара животне средине ( бука, вибрације, загађење ваздуха, 
естетска компонента ). 
 
На крају  може се резимирати да раскрсница државних путева бр.3, и бр.122, 
са својим саобраћајним оптерећењима (транзитни саобраћајни токови), има 
негативан утицај на квалитет и проточност овог саобраћајног чвора што уз 
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неповољне геоморфолошке и геометријске елементе укрштаја 
(нагиб,прегледност) ову раскрсницу чини небезбедном и местом могућих 
саобраћајних конфликата са значајним последицама.Такође ове деонице 
државних путева самим тим немају задовољавајуће параметре који би били 
неопходни за захтевани квалитет саобраћајне услуге предметних државних 
путева.Потребно је истаћи да осим негативних утицаја на параметре 
саобраћајног тока, овакво стање има значајан утицај на саобраћајну 
доступност и приступ свим насељским садржајима у јужном делу насеља,са 
значајим обимима саобраћајне тражње, с обзиром да постоји само један прелаз 
преко канала ОКМ. 
 
Нови саобраћајни капацитет – кружна раскрсница, омогућиће одговарајуће  
вођење ( евакуацију ) транзитних као интерних и изворно - циљних 
кретања,омогућиће функционисање насељских функција и унутарнасељских 
кретања,приступ радним садржајима ( ФИТ ) у овом делу грађевинског реона 
насеља Бечеј, одговарајући ниво безбедности самог укрштаја а самим тим  
висок ниво комфора и саобраћајне услуге свим учесницима у саобраћају 
(посебно немоторних кретања ). 
 

              
 
слика 3. Ситуација  планско решење новог укрштаја државних путева   

    бр.3 и бр.122 – сателитски снимак   
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2.5.2.  Водопривредна инфраструктура 
 
На подручју обухвата Плана налази се инсталација постојећег магистралног 
водовода пречника Ø 200 mm у коридору постојећег државног пута бр.3              
( улица В.Провчија ), док изграђених инсталација  канализације нема. 
Предметна раскрсница државних путева налази се у непосредној близини 
основне каналске мреже ХС ДТД, која представља реципијент сувишних 
површинских и подземних вода у посматраном подручју. 
 
Ради снабдевања планираних садржаја у ул. И.Провчи (становање и рад), 
изгардиће се водоводна мрежа која ће се прикључити на постојећи 
магистрални вод, а према условима и сагласностима надлежног комуналног 
предузећа. 
 
Одвођење сувишних атмосферских вода нивелационо решити усмеравањем ка 
отвореној каналској мрежи, положеној у појасевима државних путева.  
 
 
2.5.3.  Електроенергетска   инфраструктура 
 
На простору у обухвату плана изграђена је електроенергетска мрежа               
( надземна и подземна ) 20 и 04 kV. 
Постојећа електроенергетска мрежа се задржава а кабловске водове који се 
укрштају са саобраћајницама потребно је заштити увлачењем у заштитну цев. 
За потребе напајања електричном енергијом потрошача у обухвату плана, 
јавна расвета, потребно је, изградити нову МБТС трафостаницу, 20/0,4 kV 
напонског преноса, снаге до 630 kVA, или обезбедити прикључак из постојеће 
ТС у улици И.Провчи, тј по условима надлежне Електродистрибуције.Дуж 
саобраћајница поставити стубове јавног осветлења, а у оквиру кружне 
раскрснице такође је потребно осветлити само укрштање. 
 
Прикључење нове трафостанице на 20 kV мрежу обезбедиће се подземним 
каблом са најближе постојеће 20 kV мреже, по условима надлежне 
Електродистрибуције. 
Од трафостанице вршиће се развод нисконапонским кабловским водовима до 
новопланираних потрошача.  
 
 
2.5.4. Телекомуникациона инфраструктура 
 
 
На простору у обухвату плана, у коридору постојећих  државних путева, 
изграђена је телекомуникациона  подземна мрежа за потребе  постојећих 
корисника и међумесни ТТ кабл.  
Од постојећих резерви месне телекомуникационе мреже потребно је изградити  
мрежу за потребе нових корисника.Телекомуникациону мрежу у потпуности 
каблирати. 
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. 
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2.5.5.  Термоенергетска  инфраструктура 
 
На подручју обухвата Плана детаљне регулације кружне раскрснице  постоји 
изграђена гасна  инфраструктура средњег и ниског притиска.Постојећа гасна 
мрежа се може реконструисати и измештати уз услове и сагласности власника 
инсталације. 
У путном појасу планиране кружне раскрснице и саобраћајница ( ДП и 
општински), могу се имплементирати нови капацитети гасне инфраструктуре, 
са евентуалним обезбеђењем услова за правилно укрштање или паралелно 
вођење.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. 
 
 
2.6. ЕЛЕМЕНТИ РЕГУЛАЦИЈЕ И НИВЕЛАЦИЈЕ 
 
Регулационa линијa новообразованог општинског пута дефинисана је 
постојећим и новоодређеним координатама међних тачака – графички прилог. 
 
 
Списак координата новоодређених међних тачака 
 
 

Број 
тачке 

Y X 

1 425497.73 5051071.22 
2 425485.27 5051067.16 
3 425480.27 5051070.31 
4 425452.03 5051078.73 
5 425443.34 5051078.26 
6 425272.49 5050981.02 

 
 
 
Нивелационим решењем су дате преломне тачке нивелете саобраћајнице, као и 
нагиби нивелете саобраћајнице - приказано на графичком прилогу. 
 
2.7. ПРЕДЛОГ ПАРЦЕЛАЦИЈЕ  
 
Планом детаљне регулације деобом парцеле 7894/4 образујe се парцелa 1              
( општински пут ) и парцела 2, која се налази ван обухвата Плана и задржава 
своју досадашњу намену  ( остало грађевинско земљиште – по ГП Бечеј ) . 
 
Површина новообразоване парцеле 1 ( општински пут ) износи cca 0,40  ha. 
 
Нове регулационе линије су дефинисане новоодређеним ( табела у тачки 2.6. 
текста ) и постојећим координатама међних тачака. 
 
 
Регулационa линијa новообразованог општинског пута дефинисана је 
постојећим и новоодређеним координатама међних тачака – графички прилог. 
 
Нивелационим решењем су дате преломне тачке нивелете саобраћајнице, као и 
нагиби нивелете саобраћајнице - приказано на графичком прилогу. 
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2.8. МРЕЖА ЗЕЛЕНИХ ПОВРШИНА 
 
У оквиру коридора државних путева  ради спречавања ерозије и настанка 
снежних наноса на путу потребно је  планирати уређене засаде тј. потребно је 
формирати групе зеленила у виду ветрозаштитног засада, састављене од 
високих и средњих лишћара ( ван планума пута ) и партерног зеленила, како 
би се утицало на поправљање микроклиматских услова и санирале негативне 
последице рада мотора са унутрашњим сагоревањем и свеле на границе 
прихватљивости односно испод ГВИ.  
 
Зеленило у коридорима државних путева ће утицати на смањење снежних 
наноса, ублажавање удара ветра,  таложење загађујућих материја из издувних 
гасова возила и подизање нивоа визуелног вођења саобраћаја. 
 
У зони саме кружне раскрснице потребно је хортикултурно и естетски 
обликовати све зелене површине ( посебно централно острво ), али на такав 
начин да се не омета потребна прегледност унутар кружног тока и на 
прилазима раскрсници. 
 
 
2.9. ПРАВИЛА И УСЛОВИ ЗАШТИТЕ 

 
2.9.1. Заштита животне средине 
 
У контексту заштите животне средине предметног подручја неопходно је 
предузети одређене мере заштите воде, ваздуха и земљишта с обзиром на 
планиране садржаје. 
 
Заштита животне средине у обухвату инфраструктурног коридора државног  
путева бр.3 и бр.122 и самое кружне раскрснице ће се остваривати кроз 
следеће мере заштите: 
 
• Заштиту ваздуха као природног ресурса обезбедити кроз унапређење 

зелених површина формирањем мреже зелених површина – ветрозаштитни 
појасеви зеленила, у оквиру коридора постојећих државних путева (са 
циљем уклапања пута у околни равничарски пејсаж, ради побољшања 
микроклиматских, естетских и визуелних услова вођења саобраћаја). 
Мрежу зелених површина пута ће чинити  групе садница у оквиру ивичног 
дела коридора пута.  

• 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. 
Рационализовати употребу соли у зимском периоду. Земљиште које се 
налази 20 m од ивице саобраћајне траке је под утицајем таложења соли и 
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опасних компоненти горива. Потребно је забранити употребу хербицида за 
сузбијање корова у оквиру путног појаса  (препорука је кошење). 

• Заштиту вода кроз обезбедење одговарајућег одводњавање у оквиру 
кружне раскрснице, коридорима државних путева у оквиру обухвата плана, 
изградњом отворених канала постављених са обе стране траса путева након 
чега ће се  одвођење воде вршити  у оближњу мелиоративну каналску 
мрежу из система ОКМ,чиме се обезбеђује заштита воде и земљишта као 
природних ресурса.  

 
• Безбедност саобраћаја на путевима и у кружној раскрсници 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, 

-  заштитом пута од поледице посипањем соли или других               
( биоразградивих) 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 и раскрснице. У том смислу спроводити 
мерења аерозагађења, буке и загађења земљишта (путног појаса и 
земљишта непосредно уз путни појас). 

 
2.9.2. 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 и добра предложена за заштиту. 
 
Евиденцијом Покрајинског  завода за заштиту споменика културе из Новог Сада  
утврђени локалитети са археолошким садржајима у оквиру обухвата Плана              
( Подручје '' Ботре'').Пре предузимања било каквих земљаних радова потребно 
је тражити од Покрајинског завода за заштиту споменика културе посебне 
услове заштите. 
 
 
2.10. СРЕДЊОРОЧНИ ПРОГРАМ УРЕЂИВАЊА ЈАВНОГ ГРАЂЕВИНСКОГ    
       ЗЕМЉИШТА 
 
 
Већи део јавног грађевинског земљишта одређеног овим планом намењен је за 
изградњу система кружне раскрснице државних путева, и ссервисне 
саобраћајнице – општтинског пута  и исто ће се у периоду 2009-2012. године 
привести намени. Средства ће се обезбедити из извора Јавног предузећа за 
путеве Србије, ''ФИТ'' Д.О.О Бечеј и општине Бечеј.Висина потребних средстава 
и динамика улагања утврдиће се пројектно-техничком документацијом, као и 
секторским програмима ЈП ''Путеви Србије''. 
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3. ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА 
 
3.1. ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА НА ЈАВНОМ ГРАЂЕВИНСКОМ ЗЕМЉИШТУ 
 
3.1.1. Саобраћајни коридори 
     
3.1.1.1. Кружна раскрсница  
 
При  пројектовању саобраћајних капацитета у оквиру простора обухвата Плана   
(кружни ток) треба обезбедити следеће просторно-полазне основе: 
 
а) Основни пројектни елементи кружне раскрснице  
 
- пројектна брзина     40 km/h 
- претходна брзина     40 km/h 
- намена раскрснице      мешовит саобраћај  
- експлоатациони период    20 година 
- саобраћајно оптерећење     > 500 воз/сат 
 
б) Параметри за елементе кружне раскрснице 
 
- Рачунска брзина     Vr - 40 km/h 
- спољни пречник кружног тока  R- 44 m 
- коефицијент пријањања   fr - 0,086 
- спољни попречни нагиб раскрснице qmax (- 2,5 %) 
- унутрашњи попречни нагиб раскрснице qmax  5,0 % 
- нагиб банкине     max 4 % 
- прилазна прегледна удаљеност       
( зауставна прегледност )   min 50 m  ( за Vrac =40 km/h) 

- прилазна прегледна удаљеност       
на улазу у кружну раскрсницу  min 50 m  ( за Vrac =40 km/h) 

- прегледна удаљеност на лево  min 50 m  ( за D kk =40-60 m)      
- прегледна удаљеност на  
   кружном коловозу    min 50 m  ( за Vrac =40 km/h) 
 
в) Основни елементи уздужног профила 
 
• Максимални уздужни нагиб   7 % 
• прелом нивелете (конкаван)   3 % 
• прелом нивелете (конвексан)   4 % 
• минимални уздужни нагиб          0,2 % 
 
 
г) Основни елементи попречног профила кружне раскрснице 
 
Попречни профил кружног тока  ће садржати следеће елементе: 
• саобраћајнe  тракe кружног тока  2 х 3,0  = 6,0 m 
• ивичне траке     2 х 0,3  = 0,6 m 
• банкине      2 х 1,2  = 2,4 m 

    Укупно:          9,0 m 
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д) Остали  елементи попречног профила у зони кружне раскрснице 
 
• прилазна саобраћајна  трака кружном току     min 3,5 m 
• одлазна саобраћајна  трака  из кружног тока     min 3,5 m 
• разделно острво за раздвајање саобраћајних  
     или коловозних трака        min 2,0 m 
• возни део средишњег острва  
   ( површина за пролаз возила већих од меродавних) min 1,0  m 
• попречни нагиб возног дела средишњег острва max  5,0 % 
 
 
ђ) Основни елементи саобраћајног профила 
 
• слободна висина               5,0 m 
• висина саобраћајног профила  (због ојачања коловоза)   4,7 m 
• заштитна ширина                       3,0 m 
 
 
е) Основни елементи коловозне конструкције 
 
За димензионисање коловозне конструкције за кружне раскрснице, 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 (11,5 t) као и дубину смрзавања (дејство мраза) и добијени 
CBR. За коловозну конструкцију кружне раскрснице  узима се да је за тежак 
саобраћај JUS U.C4.051 као и JUS U.C4.010 и JUS U.C4.012 код одређивања 
евентуалног саобраћајног оптерећења за димензионисање асфалтних 
коловозних конструкција. 
 
 
Основни елементи које мора испунити укрштање у нивоу – кружна раскрсница 
у оквиру обухвата Плана су : 
 

• обезбеђење даљина прегледности у зони раскрснице, 
• обезбедити правилно осветљење укрштаја државних путева као део 

насељског расветног система, 
• обезбеђење одговарајућих геометријских елемената укрштања за пролаз 

свих возила ( меродавни полупречник проходности мин. 12,0 m ) 
• нивелационо решење ( попречни и уздужни падови ) укрштања 

прилагодити условима одговарајућег одводњавања са коловозних 
површина, 

• дуж траса државних путева у зони раскрснице, кроз кружну раскрсницу 
као и на прикључку сервисне саобраћајнице обезбедити правилно 
вођење саобраћајних токова, хоризонталном и вертикалном 
сигнализацијом. 

 
3.1.1.2. Коридор државног пута бр.3 
 
У циљу обезбеђивања одвијања саобраћаја нa државном путу I реда  ван уже 
зоне кружне раскрснице потребно је извршити реконструктивно-техничке мере 
уз примену следећих услова: 
 
• рачунска брзина предметног пута ван насеља Vrac= 80 km/h, у насељу    

Vrac= 60 km/h, 
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• саобраћајно оптерећење предметног државног пута 250 – 500 воз/сат  
• проширење коловоза на 7,7 m ( саобраћајне траке 2 х 3,5 m + 2 х 0,35 m 

ивичне траке ),     
• ивичне траке је могуће заменити ивичњацима ( издигнутим или упуштеним), 
• коловозна конструкција  за средње тежак саобраћај  
 
 
3.1.1.3. Коридор државног пута бр.122 
 
У циљу обезбеђивања одвијања саобраћаја нa државном путу II реда  ван уже 
зоне кружне раскрснице потребно је извршити реконструктивно-техничке мере 
уз примену следећих услова: 
 
• рачунска брзина предметног пута ван насеља Vrac= 80 km/h, у насељу    

Vrac= 60 km/h, 
• саобраћајно оптерећење предметног државног пута 250 – 500 воз/сат  
• проширење коловоза на 7,1 m ( саобраћајне траке 2 х 3,25 m + 2 х 0,3 m 

ивичне траке ),     
• ивичне траке је могуће заменити ивичњацима ( издигнутим или упуштеним), 
• коловозна конструкција  за средње тежак саобраћај  
            
3.1.1.4. Сервисна саобраћајница ( општински пут ) и саобраћајни    
              прикључак на ДП бр.122 
 
При  пројектовању сервисне саобраћајнице ( општинског пута ) у оквиру 
простора обухвата Плана треба обезбедити следеће просторно-полазне основе: 
 
• рачунска брзина Vrac= 60 km/h,  
• коловоз  6,6 m ( саобраћајне траке 2 х 3,25 m + 2 х 0,3 m ивичне траке ),     
• ивичне траке је могуће заменити ивичњацима ( издигнутим или упуштеним), 
• прикључак сервисне саобраћајнице извести са полупречницима лепеза на 

основу криве трагова меродавног возила ( Rmin=12,0 m ) 
• саобраћајно оптерећење у зони прикључења >250  воз/сат,  
• коловозна конструкција прикључка и сервисне саобраћајнице за средње 

тежак саобраћај  
 
 
3.1.1.5. Пешачке и бициклистичке стазе 
 
У оквиру обухвата плана планиране су површине за немоторна кретања са свим 
елементима који ће омогућити безбедно и неометано кретање ових учесника у 
саобраћају, како унутар саме раскрснице тако и у широј зони.При 
пројектовању и реализацији ових капацитета потребно је узети у обзир 
следеће просторно-пројектне основе:  
 
• рачунска брзина ( бициклистичка стаза ) Vrac= 20 km/h, 
• пешачке стазе ширине мин 0,75 m,     
• бициклистичке стазе ширине 1,0 m, 
• паралелно вођење стаза где год је то могуће 
• нивелационо раздвајање пешачке и бициклистичке стазе није обавезно            

( препорука је раздвајање хоризонталном саобраћајном сигнализацијом- 
разделном линијом )  

• у случају извођења површина стаза различитим материјалима ( асфалт -
коцка  и сл.) није потребно раздвајање између паралелно вођених стаза  
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3.1.2. Зелене површине 
 
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). 
 
 
Уређење зелених површина ће се спроводити издавањем услова за 
пројектовање из овог Плана. Главним пројектом озелењавања кружне 
раскрснице државних путева, ће се детерминисати прецизан избор и количина 
дендролошког материјала, његов просторни распоред, техника садње, мере 
неге и заштите, предмер и предрачун. 
                           

         
  
слика 4. Пример озелењавања у оквиру кружне раскрснице 
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слика 5. Пример озелењавања у оквиру кружне раскрснице 
 
3.1.3. Правила и услови за изградњу објеката комуналне  

  инфраструктуре 
      
3.1.3.1. Водопривредна инфраструктура 
 
Снабдевање водом 
 

− Трасе новопланираних водовода за пратеће објекте полагати у 
зеленој површини или у путном појасу. 

− На мрежи предвидети максималан број деоничних затварача, 
ваздушних вентила и муљни испуст. 

− Цевни материјал дистрибутивне мреже усвојити према важећим 
прописима и стандардима. 

− Пролазак испод саобраћајница и укрштање са осталим инсталацијама 
обезбедити челичном заштитном цеви. 

− Дубина укопавања не би смела да је плића од 1,0 - 1,2 m од нивелете 
терена, због зоне мржњења и саобраћајног оптерећења. 

− Све радове извести уз претходно прибављене услове и сагласности 
надлежног комуналног предузећа. 

 
Хидротехнички објекти 
 

- Поред канала Бечеј-Богојево није дозвољена изградња објеката, трајних 
засада и сл., ради обезбеђења простора за кретање и манипулацију 
машина за одржавање каналске мреже; 

- Изливне објекте атмосферске канализације треба пројектовати да се 
канал осигура осигура од ерозије на месту испуста облагањем обе 
косине; 

- Све радове извести уз прибављене услове и сагласности од надлежног 
водопривредног предузећа. 
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3.1.3.2. Електроенергетска инфраструктура  
 
• Трафостанице градити као монтажно бетонске, за 20/0,4 напонски пренос; 
•  Минимална удаљеност трафостанице од осталих објеката мора бити 3,0 m; 
•    За објекат трафостанице обезбедити  минималну површину 5x6 m;  
•   Укрштање електроенергетске мреже 20 кV и 0,4 кV са путем извешће се      

подземно, постављањем у заштитну цев; 
     При паралелном вођењу електроенергетске каблове полагати најмање            

3,0 m од саобраћајница; 
• Електроенергетске каблове при паралелном вођењу полагати у земљаном 

рову или у ПВЦ заштитним цевима,  на дубини од најмање 0,8 m; 
• При паралелном вођењу енергетских каблова до 10 кV и 

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

• 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; 

• 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 1,0 m;  

• За расветна тела користити  светиљке  у складу са новим технологијама 
развоја ; 

 
Прикључење потрошача у обухвату плана на електроенергеску мрежу   извести  
подземним кабловима по   условима  надлежног предузећа у Новом Саду 
 
 
3.1.3.3. Термоенергетска инфраструктура 
 
 
Гасоводи високог и средњег притиска 
 
У путном појасу планираних државних путева и кружне раскрснице, могу се 
имплементирати нови капацитети гасне инфраструктуре, са евентуалним 
обезбеђењем услова за правилно укрштање или паралелно вођење.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. 
 
Код проласка у близини или паралелног вођења гасовода високог и средњег 
притиска уз друге објекте одстојање не сме бити мање од: 
 



 19

• 5 m од спољне ивице путног појаса државних путева I и II реда  и 
општинских путева, 

• 1,0 m (мерено хоризонтално) од темеља грађевинских објеката, уколико не 
угрожава стабилност објекта, 

• 0,5 m од спољне ивице других укопаних инсталација и мелиорационих  
објеката, 

 
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 60о и 90о. За укрштање под мањим 
углом потребна је сагласност надлежног органа. 
 
 
Гасоводна мрежа ниског притиска 
 
Дубина полагања гасовода је минимално 0,8-1,0 m.  
Минимална дубуна укопавања при укрштању дистрибутивног гасовода са 
путевима и улицама износи 1,35 m између горње ивице заштитне цеви и 
површине пута. 
Минимално растојање гасовод од државних путева I и II реда износи 3,0 m,а од 
уличног коловоза 1,0 m. 
Код проласка или паралелног вођења дистрибутивног гасовода уз друге објекте 
одстојање не сме бити мање од 1,0 m (мерено хоризонтално) од темеља 
грађевинских објеката, уколико не угрожава стабилност објекта. 
Укрштања и паралелна вођења са осталим инфраструктурним објектима и 
инсталацијама извести према условима надлежног дистрибутера за гас.  
 
 
3.1.3.4. Телекомуникациона инфраструктура 
 
• ТТ  мрежа  ће се у потпуности градити подземно;  
• Дубина полагања ТТ  каблова треба да је најмање 0,8 m; 
• 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 10кV   најмање растојање мора  бити 0,5 m и 1,0 m за каблове 
напона преко 10 кV. 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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4. ПРОЦЕНА УТИЦАЈА ПЛАНСКИХ РЕШЕЊА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ  
 
Планска решења у обухвату раскрснице државних путева су у контексту  
заштите животне средине у складу са принципима одрживог развоја 
предметног простора. У том смислу, Планом  се предвиђа: 
 
- у оквиру путних  појасева државних путева  и саме раскрснице ће бити 

формирана мрежа зелених површина у циљу уклапања пута у околни 
пејсаж и побољшања микроклиматских, естетских и визуелних услова 
вођења саобраћаја, 

- одвођење атмосферских вода ће се обезбедити нивелационо помоћу 
попречних и уздужних нагиба пре упуштања у   реципијент, 

 
 
 
5. УСЛОВИ И МЕРЕ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПЛАНА 
  
План садржи мере, правила и услове за спровођење за све објекте:кружне  
раскрснице државних путева, самих државних путева бр.3 и бр.122 и свих 
објеката инфраструктуре у обухвату Плана. 
 
 
 
6. ЕТАПЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПЛАНА 
 
План ће се реализовати у  континуираном  временском раздобљу -  с обзиром 
да државни путеви,кружна раскрсница и општински пут ( сервисна 
саобраћајница )  чине јединствену функционално-техничко-технолошку целину 
у изградњи. 
 
Стога се планира реализација  кружне раскрснице државних путева (4765 m2),  
сервисне саобраћајнице (1730 m2) као и прикључка сервисне саобраћајнице 
(120 m2) на државни пут. Реализација се планира у временском раздобљу од 
2009. до 2010. године. 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
План детаљне регулације кружног тока саобраћаја на раскрсници државних 
путева I реда бр.3 и II реда бр.122 у Бечеју  је израђен у 5 (пет) примерака у 
аналогном и 6 (шест) примерака у дигиталном облику.  
 
Један примерак донетог, потписаног и овереног Плана детаљне регулације 
кружног тока саобраћаја на раскрсници државних путева I реда бр.3 и II реда 
бр.122 у Бечеју у аналогном облику и један примерак у дигиталном облику 
чува се у архиви Скупштине општине. 
 
Три примерка донетог, потписаног и овереног Плана детаљне регулације 
кружног тока саобраћаја на раскрсници државних путева I реда бр.3 и II реда 
бр.122 у Бечеју у аналогном облику и три примерка у дигиталном облику чувају 
се у општинском органу управе надлежном за спровођење плана.  
 
Један примерак донетог, потписаног и овереног Плана детаљне регулације 
кружног тока саобраћаја на раскрсници државних путева I реда бр.3 и II реда 
бр.122 у Бечеју у аналогном облику и један примерак у дигиталном облику 
чува се у ЈП "Заводу за урбанизам Војводине" Нови Сад, Железничка 6/III.   
 
Један примерак донетог Плана детаљне регулације кружног тока саобраћаја на 
раскрсници државних путева I реда бр.3 и II реда бр.122 у дигиталном облику 
чува се у министарству надлежном за послове урбанизма. 
 
План ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном листу 
општине Бечеј". 
 
 
 
 

Република Србија 
Аутономна Покрајина Војводина 

општина Бечеј 
Скупштина општине Бечеј 

 
 
 
 
  
Број:                                       Председник  
 
Дана:                                     

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

В) ДОКУМЕНТАЦИЈА ПЛАНА 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 

САДРЖАЈ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ПЛАНА 
 
 
 
1.  Захтеви органима, институцијама и заводима упућени у току израде 

Програма за израду плана 
 
 
2.  Услови и одговори од надлежних органа, институција и завода, прикупљени 

у току израде Програма и Плана 
 
 
3.  Подлоге прибављене за израду Плана 
 
 
4.  Програм за израду Плана 
 
 
5.  Записници Комисије 
 
 
6.  Одлука о изради Плана и неприступању израде стратешке процене 
 
 
7.  Документација и подаци о обављеној стручној контроли, јавном увиду и 

другим расправама о Плану 
 
 
8.  Образложење Плана са ставом обрађивача и комисије о свакој достављеној 

примедби 
 
 
9.  Одлука о усвајању Плана  
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Б) ГРАФИЧКИ ДЕО 
 
1. Извод из Генералног Плана  општине Бечеј  

(План намене површина са планом саобраћајница и  положајем раскрснице  
државних путева)                 1:15000 

2. План намене површина,објеката, саобраћаја и зеленила 
        - Концепт плана            1:2500 
3. План основне намене површина и инфраструктуре       

   - Концепт плана            1:2500 
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1. УСЛОВИ НАДЛЕЖНИХ ИНСТИТУЦИЈА  
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УВОД 
 
Општина Бечеј  је иницирала је  израду Програма Плана детаљне регулације за 
кружни ток саобраћаја на раскрсници државних путева I реда бр.3 и  II реда 
бр.122 у Бечеју, на деоници државних путева бр.3 и бр.122 ( преклоп два 
државна пута у насељу ) број 2035, Србобран 1 ( Нови Сад )– Бечеј 1 и број 
2256, Бечеј 2 – Бачко Градиште,  у оквиру грађевинског реона насеља  Бечеј. 
Предметни саобраћајни капацитет је предвиђен  у Плану вишег реда               
( преиспитани Генерални урбанистички план Бечеја  -"Сл. лист општине Бечеј", 
бр. 5/03 ), где је детаљном разрадом према концепту саобраћајног решења 
планирано измештање значајних саобраћајних токова из насеља.Такође 
предметним Планом вишег реда дефинисано је и комплетно разрешење 
унутарнасељских саобраћајних манифестација као и свих значајних 
интернасељских изворно-циљних транспортних токова који почињу/завршавају 
на подручју насеља и општине Бечеј.Предложеним концептом саобраћаја, 
долази до формирања нове насељске саобраћајне матрице,посебно имајући у 
виду измештање транзита, чиме се редефинише и улога овог чвора у 
саобраћајној мрежи Бечеја. 
 
Предложена инцијатива је у потпуности у складу са преиспитаним Генералним 
урбанистичким  планом  Бечеја (" Сл. лист општине Бечеј ", бр. 5/03),а такође 
произилази из стратегије просторног Плана општине Бечеј као разрада 
концепта решења саобраћаја у општини Бечеј.   
 
Предложено решење ће се имплементирати у оквиру израде стратегије новог 
Генералног Плана општине Бечеј а чија је израда у току (обрађивач ЈП Завод 
за урбанизам Војводине). Према важећој законској регулативи изради самог 
Плана детаљне регулације претходи израда Програма, који ће, након усвајања 
на Скупштини Општине, бити основ за израду Плана.  
 
Програмом за израду Плана детаљне регулације дефинисан је обухват самог 
укрштања, коридори државних путева бр.3 и бр.122 као и општински пут . 
Саставни део Програма је графички прилог са диспозицијом путева,приказом 
укрштања (кружне раскрснице) и свим осталим инфраструктурним 
капацитетима и објектима у оквиру планираног обухвата . 
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1.  ПОСТОЈЕЋЕ СТАЊЕ 
 
Државни пут I  реда, бр.3, граница Хрватске - ( Богојево ) – Оџаци – Кула - 
Врбас – Бечеј – Нови Бечеј – Кикинда - граница АП  Војводине  ( Наково ), има 
модификовано дијаметрално пружање (запад- исток) кроз простор општине 
Бечеј по утврђеној траси ( у укупној дужини од 23,9 km), док је у насељу траса  
(у укупној дужини од 4,1 km ) дефинисана кроз главну насељску 
саобраћајницу са захватом у улицама: Пионирској, М.Шарановића,Танчић 
Михаља и В.Провчија.  
 
Државни пут II реда бр.122,Сента – Ада -  Бечеј -  Жабаљ  – Шајкаш – Е-75 
(петља Ковиљ), пружа се из правца Сента преко Аде, Мола и Бачког Петровог 
Села, пролази кроз урбани простор насеља Бечеј, да би даље траса водила ка 
Бачком Градишту и Жабљу.Овај државни пут има такође дијаметрално 
пружање у правцу север-југ као главна насељска саобраћајница у дужини од 
28,8 km у оквиру општинског простора, док у насељу траса ( у укупној дужини 
од 7,2 km) пролази улицама Секе Иштвана, 8.октобра  и преклопом са ДП бр.3 
у улицама Танчић Михаља, Пионирској и Ирене Провчи.  
 
Проласком кроз урбане целине траса ова два државна пута, саобраћајна 
дешавања имају неповољан утицај на насељска кретања и урбане функције. 
Имајући у виду и неповољне геометријске елементе у самом насељу као и 
елементе постојеће раскрснице( близина моста, радијуси кривина,  ограничење 
брзине и сл.) као и повећану угроженост безбедности одвијања саобраћаја, ова 
деоница државних путева је често исказивана са знатним бројем саобраћајних 
незгода, са  трагичним последицама.  
 
У постојећем стању ова раскрсница ДП бр.3 и бр.122, са знатним 
саобраћајним оптерећењем – ( значајна веза овог дела Бачке преко ових 
путева са: макрорегионалним центром Новим Садом, регионалним центром 
Кикиндом, субрегионалним центром Врбасом, градским центром 
Сентом),близином радних,пољопривредних и комплекса мале привреде и 
складишта ову деоницу намеће као деоницу са повећаном угроженошћу 
нарочито у време обављања сезонских пољопривредних радова.Посебно треба 
имати  у виду да се у овој зони налазе и садржаји пристаништа као и путни 
садржаји ( бензинске и гасне станице ),  са значајним обимима саобраћајне 
тражње.  
 
У оквиру овог простора поред саме раскрснице,  налазе се канал ОКМ ХС ДТД 
Бечеј - Богојево,мост преко канала као и комплекс Фит-а,  са прукључењима на 
државне путеве бр.3 и бр. 122.  
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Слика 1.Сателитски снимак постојеће раскрснице државних путева 
 
1.1. ПОДАЦИ И ПОДЛОГЕ ЗА ИЗРАДУ ПЛАНА  
 
За израду Плана кориштени су катастарски планови 1:1000 и 1:2500 као и 
основна државна карта 1:5000 и докази о праву својине на предметним 
парцелама. 
 
1.2. ПОСТОЈЕЋА ПРОСТОРНА И УРБАНИСТИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
 
Предмет Програма је разрада преиспитаног Генералног плана Бечеја.Овим 
програмом биће дефинисани сви садржаји у оквиру обухвата плана.  
 
1.3. ПРИРОДНИ УСЛОВИ 
 
Геоморфолошке карактеристике 
 
Само насеље Бечеј, у погледу рељефа, налази се на лесној тераси која у облику 
конвексног лука пресеца алувијалну раван и пружа се до саме обале Тисе. У 
морфолошком погледу, лесна тераса је благо заталасана и испресецана 
плитким доловима. Апсолутна висина терасе на простору насеља се креће 
између 79 и 81,5 m, што указује на безначајне хипсометријске разлике 
насељског микрорељефа. 
 
У погледу нагиба, шира територија Бечеја представља повољан простор за 
изградњу и уређење са нагибом до 3о. Такође и повољна експозиција утицала 
је на густину насељености и изграђености ове територије. 
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''Ограничаваjући услов за територијални развој  постоји на северној и источној страни 
насеља где се лесна тераса у облику израженијег одсека "спушта" у алувијалну раван 
реке Тисе, чија се апсолутна висина креће од 76-79 метара. 
 
Детаљнијом хипсометријском анализом површине лесне терасе на простору насеља, 
долазимо до следећих констатација:  
 
• да се земљиште од западних делова насеља постепено, благо и непрестано спушта 
према истоку тако да се хипсометријски највиши делови насеља налазе на простору 
"Новог Села" где се апсолутне висине крећу до 81,5 метара. 

 
• да се део насеља којји се налази источно од жељезничке пруге Нови Сад - Сента 
простире на терену чија се апсолутна висина креће од 80-81 метар. Његова основна 
карактеристика је да хипсометријске разлике земљишта нису просторно "јасно 
издиференциране" као код западних делова насеља, већ се минималне висинске 
разлике на теренима појављују идући од жељезничке пруге према реци Тиси, где се 
висина терена креће између 80-80,5-81 метар да би централни делови насеља "око 
Погаче" имали висину од 81 метар. 

 
Из досада кратко анлизираних хипсометријских карактеристика целокупног насељског 
организма може се закључити да су природни елементи имали великог утицаја на 
просторно географску композицију целокупног насеља, које у свом топографском 
изгледу има доста елемената планске колонизационе изградње која је делимично 
измењена просторно географским положајем лесне терасе, алувијалне равни реке Тисе и 
саме Тисе и утицајем друштвено историјских фактора који су довели на територијално 
обликовање данашњег насеља''1  
 
Геолошке карактеристике терена 
 
У погледу геолошког састава на простору Бечејске општине заступљени су: 
квартарни седименти представљени песковитом глином, песком и шљунком. 
Што се тиче лесне терасе на којој се налази највећи део атара Бечејске 
општине заступљене су лесне творевине. 
 
Постоји такође, корелација између геолошког састава и нивоа подземних вода, 
односно нивоа издани и нивоа реке Тисе. Подземне воде су везане за 
песковите и шљунковите слојеве у које су умешани прослојци глине, односно 
за алувијалне наслаге. У зависности од особина стена, њихових 
хидрогеолошких својстава зависи и хидролошки режим. Заједно са 
хидрографијом, геолошки састав има значаја и при одређивању намене 
површина.  
 
У геоморфолошком погледу на подручју обухваћеном Просторним планом 
издвајају се следеће целине: 
 
• алувијална раван реке Тисе, 
• лесна тераса, 
• лесна зараван. 

                                       
1 др.Борислав Дорић, Бечеј-Урбанистички програм, 1974.год. Завод за урбанизам и комунално-стамбена    
  питања САП Војводина. 
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Алувијална раван реке Тисе прати речни ток и нагнута је у правцу речног тока. 
Кота терена на простору алувијалне равни се креће од 75-78 m АНВ. 
Лесна тераса се креће од 78-103 m АНВ; у морфолошком смислу је равна, 
местимично заталасана и испресецана воденим токовима Бељанске баре, 
речице Чик, канала ДТД, што даје специфично обележје овом простору. 
 
Лесна зараван, плато је на простору бечејске општине представљен својим 
источним крајем, при чему је у погледу надморске висине за 10 m виши од 
лесне терасе (са максималном висином у северозападном и западном делу 102 
и 103 m АНВ). Површина лесне заравни  није идеална равница-представљена 
је утолеглицама овалног облика. У погледу геолошког састава, састављена је 
од леса. 
Хипсометријска анализа рељефа показује да је терен благо нагнут од запада 
према истоку, тако да је и сва површинска хидрографија прилагођена нагибу и 
саставу терена. То је равничарско подручје са апсолутном висином од 103 m 
АНВ у северном делу, до 75m АНВ у источном делу општине. Сагласно 
хипсометрији, и нагиб земљишта је мали и опада од севера према истоку и 
југоистоку. 

                       

              
 Слика 2. Геолошка карта АП Војводине са положајем општине Бечеј 
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Педолошке карактеристике и сеизмичке карактеристике   
 
Подручје насеља Бечеј у највећој мери лежи на ливадској црници карбонатној 
на лесној тераси. То је квалитетно земљиште погодно пре свега за ратарску 
производњу. 
 
Источни, рубни делови насеља леже на алувијалном глиновитом земљишту. 
Ово земљиште настало је таложењем финих честица, као последица таложења 
наноса реке Тисе. Ради се о високовредном производном земљишту, погодном 
пре свега за повртарску производњу. 
     
 
                    

 
Слика 3. Педолошка карта општине Бечеј 
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У погледу сизмичности, према карти макросеизмичке рејонизације, издате од 
стране Сеизмолошког завода Републике Србије, за повратни период од 100 
година, подручје  Бечеја налази се у зони са могућим интензитетом потреса од  
 
 
80 MCS (Mercally-Cancani-Sieberg 64 скала) те су нужне пасивне и активне мере 
заштите од трусних померања. 
 
 
 

 
Слика 4. Сеизмолошка карта АПВ, са положајем општине Бечеј,  за повратни  
период од 100 година 
 
 
Климатске карактеристике са метеролошким показатељима 
 
Подручје насеља Бечеј припада умерено континенталном климатском појасу, 
који карактеришу изразито хладне зиме и топла лета. Средње вредности 
климатских елемената Бечеја врло мало одступају од средњих вредности истих 
климатских елемената у Војводини. 
 
Са средње годишњом температуром ваздуха од 11оС, релативном влажношћу 
ваздуха од 79%, облачношћу 53%, средње годишњом сумом осунчавања од 
2100,5 часова, средње годишњом висином падавина 621 mm, као и доминатним 
ветровима правца северозапад-југоисток 176‰, односно 160‰, подручје 
насеља Бечеј може се оценити као релативно повољна животна средина у 
погледу климатских прилика које у њему владају. 
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Температура ваздуха спада у најважније климатске елементе јер од ње као и 
од температуре подлоге (тло, вода, снег и др.) зависе интезитет и величина 
испарења воде, влажност ваздуха, облачност падавине и др.  
Према томе температура ваздуха је модификатор климе. Сем тога, људи и 
органски свет у целини у великој су зависности од температуре ваздуха. У 
табели 1 су дате просечне вредности температуре ваздуха. 
 

Просечне вредности температуре ваздуха за период 1991-2006  
Stanica JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AVG SEP OKT NOV DEC GOD 
Novi Sad 0,3 2,0 6,5 11,5 17,3 20,5 21,9 22,1 16,6 11,8 6,2 0,9 11,5 
 
Табела 1: Просечне вредности  температуре ваздуха у 0С за период 1991-2006 год 

Просечне вредности максималне температуре ваздуха за период 1991-2006  
Stanica JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AVG SEP OKT NOV DEC GOD 
Novi Sad 3,8 6,8 12,4 17,3 23,1 26,5 28,1 28,8 23,2 17,9 10,7 4,2 16,9 
 
Табела 2 : Просечне вредности  максималне температуре ваздуха у 0С за период 1991-
2006 год. 

Просечне вредности минималне температуре ваздуха за период 1991-2006   
Stanica JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AVG SEP OKT NOV DEC GOD  
Novi Sad -2,8 -2,4 1,4 6,0 11,2 14,4 15,7 15,9 11,2 7,0 2,7 -2,1 6,5  
 
Табела 3 : Просечне вредности  минималне температуре ваздуха у 0С за период 1991-
2006 год. 
 
Влажност ваздуха. У ваздуху се увек налази извесна количина водене паре. 
Засићеност ваздуха воденом паром назива се релативна влажност ваздуха. 
Годишњи ток релативне влажности ваздуха је супротан годишњем току 
температуре ваздуха. То значи да су у хладнијем делу године вредности 
релативне влажности ваздуха више, односно да су у топлијем делу ниже. 

 
Табела 4 : Просечне вредности  релативне влажности ваздуха у 0С за период 1991-2006 
год. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Просечне месечне и годишње вредности релативне влажности ваздуха за 
период 1991-2006  

Stanica JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AVG SEP OKT NOV DEC GOD 
Novi Sad 85,4 77,8 69,1 67,7 65,6 68,1 68,3 66,9 73,1 76,8 82,0 85,9 73,9 
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Слика 5. Просечне вредности температуре и влажности ваздуха у периоду од 
1991-2006 год. 
 
Ветрови имају значајан утицај на формиране карактеристике поднебља. Они 
утичу на органски и неоргански свет и на многе људске делатности, како 
непосредно тако и посредно. На пример, они утичу на приносе у 
пољопривреди: од њих у многоме зависи да ли ће бити више или мање 
падавина; каквог ће интезитета бити испаравање из тла или биљака; они 
помажу опрашивање; наносе штете итд. Сем тога, утичу на психичко и физичко 
стање људи, односно на њихову повећану или смањену активност итд. 
 
 
                   Просечан број дана са јаким ветром > 6 бофора  за период 1991-2006 
 
Stanica JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AVG SEP OKT NOV DEC GOD 
Novi Sad 4,2 5,9 11,0 10,1 8,4 6,5 6,2 4,3 4,4 7,1 6,6 5,9 80,7 
 
Табела 5 : Просечне број дана са јаким ветром  за период 1991-2006 год. 
 
                  Просечан број дана са олујним ветром > 8 бофора  за период 1991-2006 
 
Stanica JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AVG SEP OKT NOV DEC GOD 
Novi Sad 0,6 1,1 1,6 1,3 0,6 1,1 1,1 0,6 0,0 1,6 0,9 0,7 11,4 
 
Табела 6 : Просечне број дана са олујним ветром  за период 1991-2006 год. 
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Слика 6. Просечне вредности дана са јаким ветровима у периоду од 1991-2006 
год. 
 
 
 
 
 
 

         
 
Слика 7. Ружа ветрова  за  општину Бечеј 
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Падавине. Количина падавина представља један од доминантних еколошких 
фактора, а који одређују услове за развој вегетације. Вегетациони период и 
временски распоред падавина се не поклапају. На територији Војводине 
постоје знатне разлике у количини падавина чак и код блиских кишомерних 
станица. Висина падавина углавном опада од запада ка истоку. Из предела 
средњих месечних висина падавина може се уочити да у годишњој расподели 
падавина постоји прилична неравномерност. Наиме, током године постоје два 
влажнија и два сушнија периода. 
 
Главни максимум падавина се јавља крајем пролећа и почетком лета (јун-јул) 
са максимумом падавина у јуну. Главни минимум се јавља почетком године с 
најмањом висином падавина у јануару. 
 

Просечне месечне и годишње вредности сума падавина за период 1991-2006 
 

 
Табела 7 : Просечне месечне и годишње суме падавина  за период 1991-2006 год. 
 
 
1.4. ИЗГРАЂЕНЕ ПОВРШИНЕ И ОБЈЕКТИ 
 
У оквиру обухвата Плана детаљне регулације, узимајући о обзир да се ради о 
грађевинском  земљишту у грађевинском реону насеља Бечеј, зони у којој се 
налази већи број радних и производних комплекса. Изграђеност објеката 
саобраћајне инфраструктуре је на релативно задовољавајућем 
нивоу.Раскрсница државних путева бр.3 и бр.122 је дефинисана кроз 
површинско '' Y '' укрштање са елементима који не задовољавају постојећи и  
нарастајући обим саобраћаја,са одговарајућим бројем прикључака комплекса 
ФИТ али неадекватно опремљених. У оквиру обухвата Програма налазе се и 
капацитети инфраструктурних система и то: водовода, гасовода, електроводова  
као и ТТ инсталација.   
 
1.5. КОМУНАЛНА ИНФРАСТРУКТУРА 
 
Укрштање - раскрсница  државних путева I реда бр.3 и II реда бр.122 
налази се у грађевинском реону, радној зони.Сам укрштај се налази 
непосредно по силаску са моста преко канала ОКМ ХС ДТД, Бечеј – Богојево. 
У овом делу грађевинског реона изграђеност  саобраћајне инфраструктуре -  
државних путева је релативно добра, са прикључцима појединих комплекса на 
ове путеве и лошем екслоатационом стању коловозних површина.  
 
 
Постојеће стање обима саобраћаја дуж ове деонице број 2035 државних путева 
бр.3,( правац Врбас, Србобран  - Нови Бечеј,Кикинда ) и деонице број 2256 
бр.122 ( правац Сента,Ада -  Чуруг,Жабаљ) је промењиво у током дана,  
недеље, током месеца али и годишњег доба и креће се  у интервалу од 2500-
5100 воз / 24 часа за ДП бр.122 и 5700-6500 воз / 24 часа за ДП бр.3. 
Претходна констатација нам говори да је обим саобраћаја врло интензиван, са  

Stanica JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AVG SEP OKT NOV DEC GOD 
Novi Sad 4,2 5,9 11,0 10,1 8,4 6,5 6,2 4,3 4,4 7,1 6,6 5,9 80,7 
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тенденцијом даљег повећања. Ниво комфора и саобраћајне услуге је у оквиру 
овог укрштаја због свега напред наведеног  незадовољавајући. 
 
Одлучујући фактори за изградњу и редефинисање ове раскрснице и улазак у 
инвестиционо улагање је поред повећања проточности, безбедности овог 
значајног чворишта и обезбеђење неометаног и безбедног прикључивања свих 
садржаја ( ФИТ, и др.)предметне радне зоне без утицаја на квалитет нивоа 
услуге ових деоница државних путева бр.3 и бр.122.     
 
Жеља за подизањем безбедности одвијања саобраћаја поклапа се са 
тенденцијом да се смањи укупна кумуланта потрошње горива (што на 
годишњем нивоу није занемарљиво),што посредно знатно утиче на квалитет 
урбаног живљења кроз задржавање и подизање нивоа еколошких параметара               
(загађење ваздуха, бука, вибрације ) чиме у потпуности оправдавају  
функционално-економски аспект улагања у овај изградњу кружне раскрснице  
државних  путева.   
 
1.5.1 Саобраћајна инфраструктура 
 
Општина Бечеј има ексцентричан гео-саобраћајан положај у односу на ауто-пут 
Е-75 ( ДП I реда бр.22), међутим на овом простору се сустичу путеви највишег 
хијерархијског нивоа и то државни пут I реда бр.3, Србобран - Бечеј - Нови 
Бечеј, државни пут II реда бр.122, Жабаљ -Бечеј - Сента као и државни пут II 
реда бр.108, Бечеј - Бачка Топола -Бајмок. Тако велики број радијалних 
праваца из урбаног простора захтева конституисање обилазнице тј. усмерено 
вођење транзита ван урбаног простора. Ти захтеви су испуњени у оквиру 
планске документације вишег нивоа ( ГП-а и ППО Бечеј ) са просторно 
утврђеним правцем  који  све  радијалне правце дислоцира ван урбаног 
простора насеља.  
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Слика 8. Положај општине  Бечеј у саобраћајној мрежи АПВ 
 
Државни  пут I реда бр. 3, представља једну од основних попречних веза 
Бачке и Баната односно везу између границе Хрватске и границе Румуније са 
нашим просторима. Траса државног пута бр.3 има пружање: Граница Хрватске 
(Богојево) – Оџаци – Кула– Врбас – Србобран – Бечеј – Нови Бечеј – Кикинда 
– Граница Румуније ( Наково ).На основу положаја у мрежи, можемо закључити 
да овај је  државни пут I реда међудржавног карактера са повезивањем 
региона у оквиру  АП Војводине.У општинском простору овај државни пут је 
углавном у правцу, пролази  кроз насеља Радичевић и Бечеј, представљајући у 
њима функционално главне насељске саобраћајнице. У оквиру насеља  Бечеј 
овај пут пролази кроз улице са одговарајућом регулационом ширином,  
ограниченим геометријским параметрима и са укрштањима oд којих нека не 
задововаљају захтеване параметре безбедности и проточности потребне за 
раскрснице државних путева.Саобраћајно оптерећење овог пута је у оквирима 
капацитивних могућности пута са значајним учешћем комерцијалних возила у 
саобраћајном току. 
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Слика 9. Положај ДП бр.3 у саобраћајној мрежи АПВ 
 
Табела 8 : Стање саобраћајног оптерећења на државном путу I реда бр.3 по годинама 
(ПГДС)  (воз/24h)* 
 

деонице 
пута 

2000 2001 2002 2003 2006 

петља Срборан – Србобран 1 
(Нови Сад),деоница 2034 

4916 4969 5192 6186 6038 

Србобран 1 (Нови Сад) – Бечеј 1 
(Б.Топола), деоница 2035 

6148 6191 6395 6270 6384 

Бечеј 2 (Б.Градиште) – Нови 
Бечеј 1 ( Меленци ),  
деоница 2037 

4495 4570 4746 5312 5330 

                                       
* Подаци о саобраћајном оптерећењу су преузети од ЈП '' Путеви Србије '' из билтена 
Бројање на путевима републике Србије  аутоматским бројачима  
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Слика 10. Упоредни приказ саобраћајног оптерећења по деоницама на ДП бр.3 
 
Табела 9 : Структура саобраћајног оптерећења на државном путу I реда бр.3 у 
2006.год. (ПГДС)  (воз/24h)* 
 
деоница 

2035 
ПА ТВ < 3,5 t БУС ТВ АВ 

6384 5258 372 80 320 354 

 
деоница 

2037 
ПА ТВ < 3,5 t БУС ТВ АВ 

5330 
 

4402 310 62 270 286 

 
Државни  пут II реда бр. 122, је врло битан саобраћајни правац у 
повезивању потиских општина међусобно и за повезивање са путном мрежом 
високог ( ДП I реда бр.3, бр.7 и бр.24)  и највишег хијерархијског нивоа ( ауто-
пут Е-75).Такође пролазећи кроз општине Сента,Ада,Бечеј,Жабаљ,Тител и Нови 
Сад у насељеним местима он представља важну насељску саобраћајницу са 
различитим степеном изграђености и опремљености.Такође узимајући у обзир 
саобраћајно оптерећење овог пута (видети табелу бр.10 и 11 ПГДС  воз / дан ), 
путне елементе и трасе кроз насеља, сукоб саобраћаја и насељских функција 
је посебно изражен кроз смањење проточности и погоршање безбедносних 
параметара насељских кретања.Укрштања овог пута са другим 
инфраструктурним системима и путевима представљају конфлитктне тачке 
(деонице са повећаним ризиком),што је посебно изражено у насељу Бечеј где 
је саобраћајница у једном делу преклопљена са ДП бр.3 ( улице Танчић 
Михаља,Пионирској и Ирене Провчи).  
 

                                       
* Подаци о саобраћајном оптерећењу су преузети од ЈП '' Путеви Србије '' из билтена 
Бројање на путевима републике Србије  аутоматским бројачима  
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Слика 11. Положај ДП бр.122 у саобраћајној мрежи АПВ 
 
 
Табела 10 : Стање саобраћајног оптерећења на државном путу I реда бр.122 у 2006.г 
(ПГДС)  (воз/24h) 
 

деонице 
пута 

2006 

Бечеј 2  – Бачко Градиште, 
деоница 2256 

5114 

 
 
Табела 11 : Структура саобраћајног оптерећења на државном путу I реда бр.122 у 
2006.год. (ПГДС)  (воз/24h)™ 
 
деоница 

2256 
ПА ТВ < 3,5 t БУС ТВ АВ 

5114 4091 486 72 310 155 

                   
Предметни путни правци унутар урбаног простора Бечеја, тангирају централну 
зону насеља, да би се после оштре кривине под правим углом траса пружала  
ка ободу насеља, и затим преко моста  ( канал ОКМ ХС ДТД Бечеј-Богојево),    

                                       
™
Подаци о бројању саобраћаја и структури саобраћајног тока добијени из бројања 

саобраћаја у непосредној близини раскрснице на ДП бр.122 ( ГМП Грамонт д.о.о Нови 
Сад ) 
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у раскрсници ( површинска трокрака  са стационажама: ДП бр3. km 498+050 
и ДП бр.122 km 42+667.) се раздвојили ка Бачком Градишту - ДП бр.122, и 
Новом Бечеју и Кикинди - ДП бр.3.  
 
Генерално за трасе државних путева може се рећи да имају релативно 
задовољавајуће геометријске елементе трасе у ваннасељским сегментима, док 
се у насељским деоницама као проблематични дефинишу параметри: мали 
радијуси кривина,  неодговарајући попречни нагиби и посебно у предметној 
раскрсници неодговарајућа прегледност. 
Број саобраћајних трака предметних државних путева је одговарајући - 2 
саобраћајне траке,  док ширина истих није адекватна  ( 2 х 3,0 m) за овај ранг 
државног пута. 
Експлоатационо стање саобраћајних површина (раскрснице, коловоза, 
банкина,ивичних трака  и др.) се може окарактерисати као врло лоше               
(деформације коловозне површине:колотрази,мрежасте пукотине хабајућег 
слоја) , што је резултат континуираног неодржавања и огромног саобраћајног 
оптерећења које пролази овим путним правцима. 
Као посебан проблем се намеће конфликт насеља и саобраћајних 
манифестација који постоји у свакој урбаној средини, чији су резултати 
угрожавање функционисања насељских функција,смањење безбедности 
кретања свих учесника у саобраћају (саобраћајне незгоде) и погоршавање 
квалитета параметара животне средине ( бука, вибрације, загађење ваздуха, 
естетска компонента ). 

 
Слика 12. Положај укрштања ДП бр.3 и бр.122 у саобраћајној мрежи АПВ 
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Из свих ових претходно наведених елемената може се закључити да 
раскрсница државних путева бр.3, деонице број 2035, 2036, 2037 и бр.122, 
деоница број 2256, са својим саобраћајним оптерећењима (транзитни 
саобраћајни токови), има негативан утицај на квалитет и проточност овог 
саобраћајног чвора што уз неповољне геоморфолошке и геометријске елементе 
укрштаја (нагиб,прегледност) ову раскрсницу чини небезбедном и местом 
могућих саобраћајних конфликата са значајним последицама.Такође ове 
деонице државних путева самим тим немају задовољавајуће параметре који би 
били неопходни за захтевани квалитет саобраћајне услуге предметних 
државних путева.Потребно је истаћи да осим негативних утицаја на параметре 
саобраћајног тока, овакво стање има значајан утицај на саобраћајну 
доступност и приступ свим насељским садржајима у јужном делу насеља,са 
значајим обимима саобраћајне тражње, с обзиром да постоји само један прелаз 
преко канала ОКМ.    
      
1.5.2. Водопривредна  инфраструктура 
 
На подручју обухвата Плана налази се инсталација магистралног водовода 
пречника Ø 200 mm у коридору постојећег државног пута бр.3 ( улица 
В.Провчија ), док изграђених инсталација  канализације нема. Предметна 
раскрсница државних путева налази се у непосредној близини основне 
каналске мреже ХС ДТД , која представља реципијент сувишних површинских и 
подземних вода у посматраном подручју. 
 
1.5.3. Електроенергетска инфраструктура 
 
На простору у обухвату плана изграђена је електроенергетска мрежа               
( надземна и подземна ) 20 и 04 kV. 
  
1.5.4. Термоенергетска инфраструктура 
 
На подручју обухвата Плана детаљне регулације кружне раскрснице  постоји 
изграђена гасна  инфраструктура средњег и ниског притиска.Постојећа гасна 
мрежа се може реконструисати и измештати уз услове и сагласности власника 
инсталације. 
 
1.5.5.Телекомуникациона инфраструктура 
 
На простору у обухвату плана, у коридору постојећих  државних путева, 
изграђена је телекомуникациона  подземна мрежа за потребе  постојећих 
корисника и међумесни ТТ кабл.  
  
 
1.6. СТАЊЕ ЗЕЛЕНИХ ПОВРШИНА  И  ЛОВИШТА  
 
Раскрсница  предметних државних путева бр.3 и бр.122  налази се у оквиру 
грађевинског реона, на локацији постојећег укрштања,  тако да нема зелених 
површина нити шума које би изградњом нове раскрснице биле угрожене. У 
оквиру обухвата Плана детаљне регулације надлежне покрајинске институције 
нису регистровале постојање заштићених делова природе нити влажних 
станишта. 
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Простор где ће налази планирана раскрсница и општински и државни путеви је 
грађевински реон са радним садржајима и каналом ОКМ ХС ДТД у коме постоји 
уобичајена фауна којој се мора посветити дужна пажња, како изградњом ових 
капацитета њена природна егзистенција и природни амбијент не би били 
угрожени.  
 
 
1.7. СТАЊЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 
 
Подручје обухвата Плана налази се у грађевинском реону насеља Бечеј на 
изграђеном грађевинском земљишту у радној зони.  
 
На простору обухвата Плана постоји изгрaђена гасоводна инфраструктура 
средњег притиска,електроинисталације (подземне и надземне ) и инсталације 
магистралног система водоснабдевања,у оквиру постојећих коридора државних 
путева бр.3 и бр.122, а у обухвату плана налази се и ТТ кабел.   
 
На подручју обухвата, с обзиром да се изградња планира у оквиру путних 
коридора предметних путева, нису евидентиране  зелене површине осим оних у 
оквиру постојећих коридора путева и саме  раскрснице. 
 
 
1.8. ЗАШТИЋЕНА ПРИРОДНА И КУЛТУРНА ДОБРА 
 
Према подацима Покрајинског  завода за заштиту споменика културе из Новог 
Сада, на подручју које је у обухвату Плана, евидентирана су зоне и локалитети 
са археолошким садржајима. 
 
 
2. КОНЦЕПТ ПЛАНА 
 
2.1. ОЦЕНА СТАЊА И РАЗВОЈНИХ МОГУЋНОСТИ 
 
Преиспитаним Генералним урбанистичким планом Бечеја  -"Сл. лист општине 
Бечеј", бр. 5/03, као основним просторно-планским документом насеља 
установљена је нова саобраћајна матрица насеља, као и нова хијерархија 
насељских улица која ће оптимално задовољавати све перспективне захтеве за 
кретањима на нивоу насеља, уз задовољење свих захтева за безбедно 
одвијање саобраћаја. 
Поменутим планским документом као и програмом Просторног плана општине 
Бечеј, елиминација транзита ван урбаног простора Бечеј ће у значајној мери 
утицати на стабилизацију унутрашњих саобраћајних токова кроз побољшање 
безбедности одвијања саобраћаја и побољшање услова урбаног живљења. 
 
Реконструкцијом и изградњом саобраћајних капацитета око и у самом насељу, 
елиминацијом транзита доћи ће до промене услова одвијања саобраћаја на 
саобраћајној матрици насеља и нових преусмеравања интернасељских токова, 
што ће изискивати нове кораке у смислу побољшања функционисања 
саобраћаја посебно у значајним чвориштима. 
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У Бечеју се преко постојеће уличне мреже ( траса државних путева ) реализује 
транзитни саобраћај из правца Сента - Жабаљ (север-југ) и Србобран – 
Кикинда (запад исток), као и интерни саобраћај унутар самог насеља. 
 
Циљеви уређења и изградње и основни програмски елементи 
 
Развој саобраћајне инфраструктуре у оквиру општине Бечеј је директно 
функционално зависан 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. 
 
Основни циљ који се жели постићи новим решењем овог укрштања државних 
путева бр.3 и бр.122  односи се на:  
 

- побољшање услова евакуације транзитних саобраћајних токова               
( проточност и експлоатациона брзина )  на овим значајним друмским 
коридорима из урбане зоне насеља Бечеј до коначног решења 
дислокације транзитних токова ; 

- саобраћајно прикључење ( преко општинског пута ) комплекса ФИТ,  
- побољшање стања животне средине, посебно параметара који се односе 
на буку и загађење ваздуха; 

- побољшање основних елемената укрштаја  ових путева  чиме би се 
значајно побољшали  комфор и безбедност кретања, и повећао ниво 
саобраћајне услуге на ова два важна путна правца; 

 
Формирањем саобраћајног решења конфликта у оквиру овог чворишта 
обезбедиће се саобраћајна услуга на вишем нивоу  вођења даљинских  токова 
ка окружењу. 
 
Критеријуми који су определили избор оваквог вида укрштања државних 
путева – кружна раскрсница и саобраћајног прикључења зоне радних садржаја 
( ФИТ ) били су  да: 
 

- нова раскрсница не захтева ново заузимање земљишта; 
- повећава проточност саобраћаја ( пропусну моћ ) за сва возила у току; 
- повећава безбедност смањењем броја конфликтних тачака  ; 
- обезбеђује неометано и безбедно прикључење на државне путеве свих 
радних садржаја ове зоне; 

- обезбеђује квалитетну везу свих радних садржаја ове зоне са другим 
деловима насеља; 

 
 
2.2. ГРАНИЦА ОБУХВАТА ПЛАНА 
 
Опис границе обухвата плана 
 
Почетна тачка описа обухвата Плана се налази на тромеђи канала ДТД, 
парцела 7971, државног пута I реда бр.3, парцела 7978 и парцеле 7980. 
Од тромеђе граница у правцу југоистока прати источну међу државног пута I 
реда бр.3 до четворомеђе државног пута I реда бр.3, парцеле 7978 и 7887, 
државног пута II реда бр.122, парцела 7886 и парцеле 7980. 
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Од четворомеђе граница наставља у правцу истока и дужином од cca 200 м 
прати северну међу државног пута I реда бр.3, парцела 7887 а затим га у 
правцу југа пресеца до тромеђе државног пута и парцела 7889 и 7990. 
Од тромеђе граница наставља у правцу запада и дужином од cca 180 м прати 
јужну међу државног пута I реда бр.3, парцела 7887 а затим у правцу 
југозапада пресеца парцелу 7984/1 по тачкама од 1 до 6 и северном међом 
парцеле 7984/2 долази до четворомеђе  државног пута I I реда бр.122, парцеле 
7886 и 8092 и парцела 7984/1 и 7984/2. 
Од четворомеђе граница у правцу југа дужином од cca 36 м прати западну међу 
парцеле 3984/2, у правцу запада пресеца државни пут I I реда бр.122, парцеле 
8092 до међе државног пута и парцеле 7972 где мења правац ка северу и 
прати западну међу дужином од cca 90 м а затим у правцу истока пресеца 
парцелу 8092 и долази до тромеђе државног пута I I реда бр.122, парцеле 7886 
и 8092 и парцеле 7884. 
Од тромеђе граница наставља у правцу севера и прати западну међу државног 
пута I I реда бр.122, парцела 7886 и западну међу државног пута I реда бр.3, 
парцела 7978 до почетне тачке описа обухвата Плана. 
 
 
 
 
Укупна површина обухвата Плана износи cca 2,62 ha. 
 
Списак новоодређених међних тачака 
 

Број 
тачке 

Y X 

1 425497.73 5051071.22 
2 425485.27 5051067.16 
3 425480.27 5051070.31 
4 425452.03 5051078.73 
5 425443.34 5051078.26 
6 425272.49 5050981.02 

 
 
2.3. ПРЕДЛОЖЕНО ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ  
 
2.3.1. Подела грађевинског земљишта на јавно и остало 
 
У обухвату Плана предложено је јавно грађевинско земљиште и то: 
 

- коридор државног пута I реда бр.3 
- коридор државног пута II реда бр.122 
- коридор општинског пута (сервисне саобраћајнице ) 

 
Државни путеви I и II реда задржавају своје досадашње катастарске ознаке, 
док се планирана парцела општинског пута (сервисне саобраћајнице) образује 
од дела парцеле 7984/1 и дефинисана је постојећим и новоодређеним међним 
тачкама. 
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2.4. КОНЦЕПТ ПРОСТОРНЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ И ПОДЕЛА НА  
       ФУНКЦИОНАЛНЕ ЦЕЛИНЕ  
 
У односу на границу грађевинског реона насеља Бечеј, раскрсница државних 
путева бр.3 и бр.122 налази се у јужном делу део, непосредно уз канал ОК ХС 
ДТД и радну зону са постојећим и планираним садржајима. 
 
Према предложеној концепцији просторне организације предметног подручја, 
оквирни биланс површина у обухвату Плана детаљне регулације кружног тока 
саобраћаја   је следећи: 
 
у оквиру грађевинског реона  
 
јавно грађевинско земљиште : 
 
државни пут I реда       0,84 ha  
 
државни пут II реда       1,38 ha  
 
општински  пут ( сервисна саобраћајница )   0,40 ha  
         

2,62 ha 
 
2.5. БИЛАНС ПОВРШИНА У ОБУХВАТУ ПЛАНА 
 
Биланс површина дат је кроз следеће табеле и графичке илустрације. 
 

Врста земљишта Површина ( ha  ) Проценти ( % ) 
 јавно грађ.земљиште            cca   2,62   100,0 

Укупно       2,62   100,0 
 
 
2.6. КОМУНАЛНА ИНФРАСТРУКТУРА 
 
2.6.1. Саобраћајна инфраструктура  
 
Концепт просторног уређења у оквиру плана детаљне регулације кружне 
раскрснице  претпоставља задржавање постојећег простора и скраћивање 
времена задржавања на сегментима државних путева I реда бр.3  и II реда 
бр.122. 
 
На основу анализа саобраћајног оптерећења које је илустровано у претходним 
поглављима на  путевима бр.3 и бр.122 и анализа трошкова транспорта на 
овим сегментима услед дужег времена задржавања и погоршања 
експлоатационих услова кретања долазило је до повећања трошкова 
транспорта и експлоатације. 
 
Сваким даном све интензивнији саобраћај и кумуланта експлоатационих 
трошкова су иницирали изградњу нове раскрснице ових државних путева. Осим 
што се скраћује време задржавања у оквиру раскрснице у знатној мери  
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побољшавају се и  елементе пута  и подиже ниво безбедности и саобраћајне 
услуге. 
 
Новом просторном дефиницијом укрштаја државних путева формира се кружна 
раскрсница са четири крака ( раскрсница без пресецања саобраћајних струја ), 
а такође се формирају и сервисна саобраћајница ( општински пут ) са 
прикључењем на ДП II бр.122. Државни путеви бр.3 и бр.122 ван саме 
раскрснице се задржавају у својим коридорима уз прилагођавање оваквом виду 
укрштања у зони саме раскрснице. 
 
 
 

     
  
Слика 13. Ситуација  укрштања ДП бр.3 и бр.122  
 
 
Овим новим саобраћајним решењем се минимизирају негативни утицаји  
саобраћајних манифестација на  интерна насељска кретања посебно у светлу 
постојећих и планираних радних садржаја у оквиру ове зоне.  
Сви саобраћајни токови из правца Србробрана( преко Бечеја ) који гравитирају 
ка Новом Саду,а такође и из правца Кикинде ка Новом Саду би се кретали у 
зони раскрснице са повољнијим путањама,мањим задржавањима,смањеном 
брзином,повећаном безбедношћу и знатном мањим утицајем на животну 
средину буке и токсичних компоненти издувних гасова. Такође државни путеви 
у зони раскрснице имали би повољније путне елементе, за постизање 
потребног  нивоа саобраћајне услуге.  
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Избор оваквог решења ( кружног тока )  са аспекта оптимизације просторних 
могућности је тежња минимизације заузимања новог простора за овај 
саобраћајни капацитет.  
 
Раскрсница државних  путева  бр.3 и бр.122 је просторно установљена као 
оптимална варијанта са аспекта свих релевантних просторних, 
експлоатационих, инвестиционих параметара и трошкова, али и са 
задовољењем свих перспективних саобраћајних захтева у домену безбедности, 
функционалности и комфора одвијања саобраћаја, уз задовољавајући ниво 
саобраћајне услуге. 
 
 
2.6.2. Водопривредна  инфраструктура 
 
Одводњавање у оквиру кружне раскрснице и општинског пута, нивелационим 
решењем ће се усмерити ка отвореним каналима постављеним са обе стране 
путева у складу са системом одводњавања предметних путева.У оквиру 
обухвата не планира се изградња инсталација канализације отпадних вода. 
 
2.6.3. Електроенергетска инфраструктура 
 
Постојећа електроенергатска мрежа се задржава а кабловске водове који се 
укрштају са саобраћајницама потребно је заштити увлачењем у заштитну цев. 
За потребе напајања електричном енергијом потрошача у обухвату плана, 
јавна расвета, потребно је, изградити нову МБТС трафостаницу, 20/0,4 kV 
напонског преноса, снаге до 630 kVA, или обезбедити прикључак из постојеће 
ТС у улици И.Провчи, тј по условима надлежне Електродистрибуције.Дуж 
саобраћајница поставити стубове јавног осветлења, а у оквиру кружне 
раскрснице такође је потребно осветлити само укрштање. 
 
Прикључење нове трафостанице на 20 kV мрежу обезбедиће се подземним 
каблом  са најближе  постојеће 20 kV мреже, по условима надлежне 
Електродистрибуције. 
Од трафостанице вршиће се развод нисконапонским кабловским водовима до 
новопланираних потрошача.  
 
2.6.4. Термоенергетска инфраструктура 
 
У путном појасу планиране кружне раскрснице и саобраћајница ( ДП и 
општински), могу се имплементирати нови капацитети гасне инфраструктуре, 
са евентуалним обезбеђењем услова за правилно укрштање или паралелно 
вођење.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. 
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2.6.5. Телекомуникациона инфраструктура  
 
Од постојећих резерви месне телекомуникационе мреже потребно је изградити  
мрежу за потребе нових корисника.Телекомуникациону мрежу у потпуности 
каблирати.   
Постојећи телекомуникациони каблови који ће се укрштати са планираним 
укрштањем и  саобраћајницама морају бити прописно заштићени увлачењем у 
заштитну цев. На местима где то буде потребно трасе се морају измештати.  
 
 
2.7. ЗЕЛЕНИЛО У ОКВИРУ РАСКРСНИЦЕ И  ДРЖАВНИХ ПУТЕВА 
 
У оквиру коридора државних путева  ради спречавања ерозије и настанка 
снежних наноса на путу потребно је  планирати уређене засаде тј. потребно је 
формирати групе зеленила у виду ветрозаштитног засада, састављене од 
високих и средњих лишћара ( ван планума пута ) и партерног зеленила, како 
би се утицало на поправљање микроклиматских услова и санирале негативне 
последице рада мотора са унутрашњим сагоревањем и свеле на границе 
прихватљивости односно испод ГВИ.  
 
Зеленило у коридорима државних путева ће утицати на смањење снежних 
наноса, ублажавање удара ветра,  таложење загађујућих материја из издувних 
гасова возила и подизање нивоа визуелног вођења саобраћаја. 
 
У зони саме кружне раскрснице потребно је хортикултурно и естетски 
обликовати све зелене површине ( посебно централно острво ), али на такав 
начин да се не омета потребна прегледност унутар кружног тока и на 
прилазима раскрсници. 
 
2.8. ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 
 
У контексту заштите животне средине предметног подручја неопходно је 
предузети одређене мере заштите воде, ваздуха и земљишта с обзиром на 
планиране садржаје. 
У контексту заштите природних ресурса од загађења потребно је: 
 

- обезбедити одговарајуће одводњавање у оквиру кружне раскрснице, 
коридорима државних путева у оквиру обухвата плана, изградњом 
отворених канала постављених са обе стране траса путева након чега ће 
се  одвођење воде вршити  у оближњу мелиоративну каналску мрежу из 
система ОКМ,чиме се обезбеђује заштита воде и земљишта као 
природних ресурса; 

- заштиту ваздуха обезбедити формирањем ветрозаштитних појасева 
заштитиног зеленила у коридорима државних путева, чиме ће се 
унапредити стање животне средине на предметном подручју; 

- за пројекте у оквиру овог плана, с обзиром на могућ утицај на животну 
средину, надлежни орган ће донети одлуку о потреби израде Студије о 
процени утицаја на животну средину, у складу са Законом о процени 
утицаја на животну средину (Сл. гласник бр.135/2004) и пратећом 
законском регулативом. 
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3. ОРИЈЕНТАЦИОНА ПРОЦЕНА ПОТРЕБНИХ СРЕДСТАВА ЗА   
    ИЗГРАДЊУ   САОБРАЋАЈНЕ И  ЈАВНЕ КОМУНАЛНЕ   
    ИНФРАСТРУКТУРЕ 
 
3.1. САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА 
 
 
ПРЕДЛОЖЕНИ КОНЦЕПТ РЕШЕЊА ИНФРАСТРУКТУРНОГ КОРИДОРА  
ПОДРАЗУМЕВА:  
 

 припремне радове   
 

- обележавање и исколчавање  трасе, 
- сечење дрвећа и биља, 
- уклањање корења и пањева, 
- рушење постојеће раскрснице, 
- обележавање  траса постојеће комуналне ифраструктуре 

 
 

 земљане радове   
 

- скидање хумуса са транспортом, 
- набијање подтла, 
- израда насипа, 
- планирање и ваљање постељице, 
- хумузирање равних и косих површина и банкина, 
- транспорт хумусног материјала на депонију, 
- израда одводних јаркова.  

 
 израду коловозне конструкције  

 
 

- израда носивог слоја од механички збијеног камена, 
- израда доњег битуменизираног носећег слоја ДБНС, 
- израда горњег битуменизираног носећег слоја ГБНС, 
- израда хабајућег слоја –застора  АБ. 

 
 

 израду саобраћајне сигнализације   
 
 

- саобраћајна сигнализација и опрема, 
- привремена градилишна сигнализација.   

 
 непредвиђене радове 

 
- у износу од 2 % од укупне вредности радова, 
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Раскрсница  државних  путева бр.3 и бр.122 
 

Површина:      3 514  m2 
 

Број прилаза:     4           ком 
 

Ширина   коловоза  у раскрсници:  6,0       метара 
 
Ширина   коловоза  улива:   4,0       метара 
 
Ширина   коловоза  излива:   4,25     метара 
 

     
Општински пут ( сервисна саобраћајница ) 
 

Дужина  трасе:     299   метара 
  
        Ширина   коловоза :    6,6      метара 
 
        Број прикључака:     2           ком 
 
 
У следећој табели се даје процена потребних средстава за изградњу 
саобраћајне инфраструктуре и објеката: 
 
Саобраћај-
нице, објекти 

Врста 
радова 

Дужина саоб. 
(m) 

Површина    (m2) 

јединична 
цена 

(дин/m2) 

укупна цена 
дин 

изградња  3 514  4 500  
- припремни  
   радови; 

 
 

 
    

1 581 300 

- земљани 
радови; 

  1 897 560 

- коловозна 
конструкци
ја 

  11 069 100 

- саоб.сигна
лизација 

  948 780 

          
-кружна 
раскрсница 
-прикључци  

(2 ком) 

- непредвиђ. 
радови 

  316 260 

дп I и II реда  реконструк. 2014 3 000 6 042 000 

општински 
пут + 
прикључци 

изградња 1975 4 500 8 887 500 

укупно:                                                                                                     30 742 500 
 

УКУПАН ИЗНОС У ЕВРИМА  ≈ 361 700  € 
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ПРОЦЕНА ПОТРЕБНИХ СРЕДСТАВА ЗА ЗЕЛЕНЕ  ПОВРШИНЕ 
 
Подизање зелених површина 
 

 
Категорија зеленила 

 

Површина 
m2 

Јед.цена 
дин/ m2 

Укупно динара 

- Подизање заштитног зеленила  960 300 288 000 
-Озелењавање и хортикултурно 
оплемењавање кружне раскрснице и  
путног појаса  
  

 
26 449 
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925 715 

УКУПНО                                         1.213.715 
 
 
3.2. ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКА ИНФРАСТРУКТУРА 
 
 
Нисконапонска мрежа и јавна расвета у 
оквиру кружне рсакрснице   

 1 500 000 

Укупно  1 500 000 
 
 
3.3. ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНА ИНФРАСТРУКТУРА 
 
 
Заштита ТТ кабла    200 000 
Укупно    200 000 

 
3.4. ВОДОПРИВРЕДНА  ИНФРАСТРУКТУРА 
 
Заштита око цевовода магистралног 
водоводног система 

   200 000 

Укупно    200 000 
 
 
3.6. РЕКАПИТУЛАЦИЈА СРЕДСТАВА ЗА ИЗГРАДЊУ САОБРАЋАЈНЕ И  
       ЈАВНЕ КОМУНАЛНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ 
 
Саобраћајна инфраструктура 30 742 500 
Електроенергетска инфраструктура 1 500 000 
Телекомуникациона инфраструктура 200 000 
Водопривредна инфраструктура 200 000 
Зелене површине у обухвату 1 213 715 
УКУПНО  ИНФРАСТРУКТУРА 33 856 215 

≈ 398 308  € 
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4. НАЧЕЛНЕ САГЛАСНОСТИ И УСЛОВИ НАДЛЕЖНИХ ИНСТИТУЦИЈА 
 
За израду Програма су у складу са Законом о планирању и изградњи и 
подзаконским актима, прибављени услови и сагласности надлежних 
републичких, покрајинских и градских институција. 
 
 
 
Редни 
број 

 
Назив институције, адреса и телефон 

 

Захтев  
послат 
дана 

Одговор 
стигао 
дана 

 
1. 

 
Јавно предузеће ПУТЕВИ СРБИЈЕ,  
Регионални центар "Север", 
 Нови Сад, Милетићева 4  

 
12.02.2008 

 
26.02.2008 

 
2. 

 
ЈП Електромрежа Србије,  
Погон преноса '' Нови Сад '', Нови Сад, 
Булевар ослобођења 100 
 

 
12.02.2008 

 

 
17.03.2008 

 
3. 

 
ЈВП '' Воде Војводине'',  
Нови Сад, Булевар Михајла Пупина 25 
 

 
12.02.2008 

 

 
07.04.2008 

 
4. 

 
РС Завод за заштиту природе Србије  
Радна јединица у Новом Саду,  
Радничка 20а Нови Сад 
 

 
12.02.2008 

 

 
28.03.2008 

 
5. 

 
ЈП  ВОДОКАНАЛ 
БЕЧЕЈ 
Д.Киша бр.3 
 

 
 

22.02.2008 
 

 
 

04.03.2008 
 

6. ЈП  Станком 
БЕЧЕЈ 
П.Драпшина бр.3 
 

 
12.02.2008 

 

 
29.02.2008 

 

 
 
 

7. 

 
РС Министарство одбране, Сектор за 
грађевинско-урбанистичку делатност, 
Управа за унапређење простора и 
инфраструктуру одбране, Београд, 
Балканска 53 
 

 
 
 

12.02.2008 
 

 
 
 

26.02.2008 
 

 
      
 
    8. 

 
Привредно друштво за дистрибуцију 
електричне енергије 
''Електровојводина''д.о.о.,  
Електродистрибуција Нови Сад, Нови Сад, 
Булевар Ослобођења 100 
 

 
 
 

12.02.2008 
 

 
 
 

02.04.2008 

9. Предузеће за телекомуникације ''Телеком 
Србија ''а.д.,Извршна дирекција регије 
Север,извршна јединица Нови Сад, Нови 
Сад, Народних хероја 2 
 

 
 

12.02.2008 
 

 
 

25.03.2008 

 
    10. 

 
ЈКП '' Србијагас '',  
Нови Сад, Народног фронта 12 
 

 
 

12.02.2008 
 

 
 

03.03.2008 
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    11. 
НИС Нафтагас,  
Нови Сад, Народног фронта 12 
 
 

 
12.02.2008 

 

 
07.03.2008 

 

 
12. 

ЈП  '' Гас'',  
Бечеј, Чарнојевића 2 
 

 
12.02.2008 

 

 
06.03.2008 

 
 
 

13. 
 

Аутономна Покрајина Војводина 
Покрајински завод за заштиту споменика 
културе 
ПЕТРОВАРАДИН 
Штросмајерова 22 
 

 
 

12.02.2008 
 

 

 
 
 

14. 

Република Србија 
МУП Србије 
СУП Нови Сад 
Одељење за заштиту и спасавање 
НОВИ САД 
Пап Павла 46 
 

 
 

12.02.2008 
 

 
 

26.03.2008 
 

 
 
5. ПРЕДЛОГ ВРСТЕ ПЛАНА 
 
На основу одредби из Закона о планирању и изградњи (''Сл. гласник РС'', бр. 
47/2003, члан 39) као и Правилника о садржини, начину израде, начину 
вршења стручне контроле урбанистичког плана, као и условима и начину 
стављања плана на јавни увид (''Сл. лист РС'', бр. 12/2004, члан 27) који каже: 
 
''План детаљне регулације израђује се за: 
     ...............2. део насеља за значајнију или обимнију нову изградњу или 
важне комплексе или кад је генералним планом одређено да је неопходно 
ближе прецизирати правила регулације и градње због њиховог значаја у 
урбаном  окружењу или обима изградње.'' 
 
На основу наведеног предлаже се израда Плана детаљне регулације 
кружног тока саобраћаја на раскрсници државних путева бр.3 и бр.122 
у Бечеју. 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.  Записници Комисије 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 









































 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
6. Одлука о изради Плана 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 







 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

7. Документација и подаци о обављеној 
стручној контроли, јавном увиду и другим 

расправама о Плану 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



























 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8. Образложење Плана са ставом 
обрађивача и комисије о свакој 

достављеној примедби 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 









































 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
9. Одлука о усвајању Плана 
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