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УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ ЗА УТВРЂИВАЊЕ ЈАВНОГ 

ИНТЕРЕСА И ИЗГРАДЊУ ДЕОНИЦЕ ДИСТРИБУТИВНОГ 

ГАСОВОДА ОД ГМРС „ВАЉЕВО 1“ НА РАЗВОДНОМ ГАСОВОДУ РГ-

13 БЕОГРАД – ВАЉЕВО - ЛОЗНИЦА ДО ГРАНИЦЕ ПГР 

„ПРИВРЕДНА ЗОНА“, НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ВАЉЕВА 

I ПРАВНИ И ПЛАНСКИ ОСНОВ 

I.1. ПРАВНИ ОСНОВ 

Правни основ за израду и доношење Урбанистичког пројекта чине: 

- Закон о планирању и изградњи („Сл. гласник РС“, бр. 72/09, 81/09-исправка, 64/10-

УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС, 98/13-УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 

37/19-други закон, 9/20 и 52/21); и 

- Правилник о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и 

урбанистичког планирања („Сл. гласник РС“, бр. 32/19). 

Пропис од значаја за израду Урбанистичког пројекта је: 

- Правилник о условима за несметан и безбедан транспорт природног гаса 

гасоводима притиска до 16 bar („Сл. гласник РС“, бр.  86/15). 

I.2. ПЛАНСКИ ОСНОВ 

Плански основ за израду Урбанистичког пројекта су: 

- Просторни план града Ваљева („Сл. гласник града Ваљева“, бр. 3/13); и 

- Просторни план подручја посебне намене разводног гасовода РГ-13 Београд -

 Ваљево - Лозница са елементима детаљне регулације („Сл. гласник РС“, бр. 67/22). 

Плански документи од значаја за израду Урбанистичког пројекта су: 

- План генералне регулације „Привредна зона“ („Сл. гласник града Ваљева“, бр. 6/15, 

8/19 и 28/21); и 

- Просторни план подручја посебне намене државног пута IБ реда бр. 27 Лозница -

 Ваљево - Лазаревац, деоница Иверак-Лајковац (веза са аутопутем Е-763 Београд -

 Јужни Јадран, деоница Београд - Пожега) („Сл. гласник РС“, бр. 2/20); и Одлука о 

изради измена и допуна Просторног плана подручја посебне намене државног пута 

IБ реда бр. 27 Лозница - Ваљево - Лазаревац, деоница Иверак-Лајковац (веза са 

аутопутем Е-763 Београд - Јужни Јадран, деоница Београд - Пожега) („Сл. гласник 

РС“, бр. 109/21). 

У Просторном плану града Ваљева, поглавље 1.5.3.2. „Гaсoвoднa мрeжa“, наводи се 

следеће: „У склaду сa Прoстoрним плaнoм Рeпбуликe Србиje снaбдeвaњe гaсoм пoдручja 

града Вaљeва вршићe сe разводним гaсoвoдoм Бeoгрaд - Вaљeвo (РГ 05-06). Прeдвиђeн 

пoлoжaj oвoг гaсoвoдa oмoгућaвa пoтeнциjaлнo прикључeњe Убa, Лajкoвцa, Лaзaрeвцa, 

Миoницe, Oсeчинe, Љигa и других нaсeљa сa вишe индустриjских и пoтрoшaчa ширoкe 

пoтрoшњe. Планирани разводни гасовод, од прикључка на магистрални гасовод (у 

близини насеља Рушањ), дeлимичнo прaтити кoридoрe Ибaрскe мaгистрaлe и плaнирaнoг 

aутoпутa Бeoгрaд - Jужни Jaдрaн, а од Непричаве (општина Лајковац) нaстaвља у прaвцу 

Вaљeвa углавном долиниом реке Колубаре – јужно од инфрaструктурног коридора (ДП IБ 

23 и железничке пруге). Нa пoдручjу града Вaљeва пружaћe сe у прoстoру зaштитнoг 

пojaсa жeлeзничкe пругe, с jужнe стрaнe пругe. Нa пoдручjу Гeнeрaлнoг урбанистичког 

плaнa Вaљeвa нaстaвићe прeмa глaвнoj мeрнo-рeгулaциoнoj стaници (ГМРС) „Вaљeвo“, 

капацитета 35.000 m3/ч, кoja je прeдвиђeнa у индустриjскoj зoни Вaљeвa (источно од 
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постојеће и планиране зоне привредне намене, на локацији између Колубаре и 

шљункаре)“. 

У Просторном план подручја посебне намене разводног гасовода РГ-13 Београд - 

Ваљево - Лозница са елементима детаљне регулације наведено је да је од ГРЧ „Ваљево 1“ 

до ГМРС „Ваљево 1“ ,,планиран гасовод пречника око DN 300 и дужине око 1,59 km. 

Одвојак из ГРЧ „Ваљево 1“ предвиђен је у правцу запада, са јужне стране државног пута 

IБ реда број 27 у изградњи (деоница Иверак – Лајковац), на претежно пољопривредном и 

шумском земљишту. Одвојак је планиран код ст. km 69,71 на разводном гасоводу, око 59,4 

m западно од рачвања разводног гасовода ка Лозници и ка Ваљеву. Локација ГРЧ „Ваљево 

1“ налази се око 240 m јужно од државног пута IБ реда број 27 у изградњи (деоница 

Иверак - Лајковац).. На удаљености од око 180 m од ГМРС „Ваљево 1“, траса скреће ка 

северозападу и уводи се са јужне стране у ГМРС „Ваљево 1“. ГМРС „Ваљево 1“ је 

повезана планираном приступном саобраћајницом ширине 3,5 m и дужине око 8,7 m, на 

некатегорисани земљани пут (ул. Паљевине) који се води као к.п број 1595/1 у КО 

Попучке на територији града Ваљева“. 

Планом генералне регулације „Привредна зона“ („Сл. гласник града Ваљева“, 

бр. 6/15, 8/19 и 28/21) планиране су локације и делови траса дистрибутивних гасовода од 

челичних цеви радног притиска до 16 бар и од полиетиленских цеви радног притиска до 4 

бар, и прописано је да се гасоводи у границама плана полажу „од правца планиране ГМРС 

„Ваљево 1“ до планираних мерно-регулационих станица за компримовани природни гас у 

регулационим профилима постојећих и планираних саобраћајница“. Планом је утврђено 

да „Локација главне мерно-регулационе станице (ГМРС) „Ваљево 1“, предвиђена је ван 

обухвата плана (биће обухваћена Просторним планом РГ-13)“. 

Одлуком о изради измена и допуна Просторног плана подручја посебне намене 

државног пута IБ реда бр. 27 Лозница - Ваљево - Лазаревац, деоница Иверак-Лајковац 

(веза са аутопутем Е-763 Београд - Јужни Јадран, деоница Београд - Пожега) („Сл. гласник 

РС“, бр. 109/21) приступљено је изменама и допунама предметног плана, са циљем 

планирања „Јужне обилазнице Ваљева“. 

II ОБУХВАТ УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА 

Предмет Урбанистичког пројекта је утврђивање јавног интереса и изградња 

челичног дистрибутивног гасовод (пречника Ø 355,6 mm, максималног радног притиска 

МОП = 16 bar), од места прикључења на ГМРС „Ваљево 1“ до границе ПГР „Привредна 

зона“ („Сл. гласник града Ваљева“, бр. 6/15, 8/19 и 28/21), који је део дистрибутивног 

гасног енергетског система МОП 16 bar и МОП 4 bar за потребе снабдевања гасом 

потрошача на територији града Ваљева. Предметни челични дистрибутивни гасовод је 

главна источна грана снабдевања природним гасом града Ваљева, којом се врши 

дистрибуција гаса од ГМРС „Ваљево 1“ ка МРС крајњих потрошача (индустријски/ 

комунални потрошачи и за широку потрошњу). 

Почетак предметне деонице дистрибутивног гасовода је од планиране од места 

прикљућења на к.п. 1596/1 КО Попучке, након чега се траса гасовода у дужини од око 2,2 

km пружа у правцу југозапада, паралелно са будућом Јужном обилазницом Ваљева, до 

места уклапања на уласку у обухват ПГР „Привредна зона“, на граници к.п. 2655/7 КО 

Попучке и к.п. 14157 КО Ваљево. Сама ГМРС „Ваљево 1“ планирана је Просторним план 

подручја посебне намене разводног гасовода РГ-13 Београд - Ваљево - Лозница са 

елементима детаљне регулације и није предмет овог урбанистичког пројекта. 
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II.1. ГРАНИЦА УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА 

Укупна површина обухвата Урбанистичког пројекта приказана на графичким 

прилозима у размери 1:1.000 износи око 3,22 ha. 

Место прикључења предметног дистрибутивног  гасовода предвиђено је на к.п. 

1596/1 КО Попучке, на cca 1 m након изласка гасовода из ограде ГМРС „Ваљево 1“ (теме 

Т1). Предвиђено је да се дистрибутивни гасовод пречника Ø 355,6 mm води подземно, у 

будућем заштитном појасу будуће Јужне обилазнице Ваљева, на најмање 3 m од северне 

границе путног земљишта. Место уклапања са планираним дистрибутивним гасоводом од 

челичних цеви МОП 16 bar обухваћеним ПГР „Привредна зона“, који није предмет овог 

пројекта, предвиђено је на граници к.п. 2655/7 КО Попучке и к.п. 14157 КО Ваљево (теме 

Т2). 

Обухват Урбанистичког пројекта дефинисан је координатама преломних тачака 

границе, одређене осом трасе гасовода и радним појасом ширине 10,0 m са северне стране, 

односно 4,0 m са јужне стране, мерено од те осе. Списак координата преломних тачака 

границе Урбанистичког пројекта дат је у прилогу текстуалног дела овог пројекта. 

У обухвату Урбанистичког пројекта су делови катастарских парцела на територији 

града Ваљева, све КО Попучке: 1595/1, 1596/1, 1669/1, 1670/1, 1670/2, 1674, 1819/1, 1819/2, 

1820, 1833/1, 1833/2, 1833/3, 1833/4, 1833/5, 1834, 2008, 2009, 2010/1, 2010/2, 2010/3, 2011, 

2655/1, 2655/2, 2655/3, 2655/4, 2655/5, 2655/6, 2655/7, 2680/1, 2680/2, 2680/3, 2680/4, 

2680/5, 2680/6, 2682, 2687, 2688, 2689, 2690, 2693, 2740/2 и 2742/1. 

Граница Урбанистичког пројекта приказана је на графичким прилозима. У случају 

неподударања списка катастарских парцела са обухватом Урбанистичког пројекта 

приказаним на графичким прилозима, важи обухват из графичких прилога. 

II.2. ПОСТОЈЕЋЕ СТАЊЕ 

Намена површина 

Највећи део обухвата Урбанистичког пројекта заузимају њиве (пољопривредно 

земљиште), а мањи делови су под окућницама (на грађевинском земљишту изван 

грађевинског подручја), инфраструктурним објектима (планирана ГМРС „Ваљево 1“), 

саобраћајницама (некатегорисани земљани атарски путеви), водотоцима и осталим 

наменама. Приказ површина по постојећим наменама дат је у табели 1. Овим 

урбанистичким пројектом, постојећа намена површина се не мења, јер се диструбутивни 

гасовод води искључиво подземно. Надземни објекат гасовода у обухвату Урбанистичког 

пројекта ГМРС „Ваљево 1“ на почетку деонице, на к.п. 1596/1 КО Попучке, планиран је 

ППППН разводног гасовода РГ-13 Београд – Ваљево – Лозница са елементима детаљне 

регулације и спроводи се на основу елемената дате детаљне разраде (према подацима РГЗ-

а покренут је поступак за промену облика и површине парцеле). 

Табела 1. Приказ површина по наменама – постојеће стање. 

Намена Површина (ha) 

њиве (пољопривредно земљиште) 2,57 

окућнице (грађевинско земљиште изван грађевинског подручја) 0,13 

инфраструктурни објекти (планирана ГМРС „Ваљево 1“ ) 0,21 

саобраћајнице (некатегорисани земљани путеви) 0,17 

водотоци 0,13 

воденица < 0,01 

шумско земљиште < 0,01 

Укупно  3,22 
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Укрштања са линијским објектима 

На основу расположивих података из планске документације, услова надлежних 

ималаца јавних овлашћења, и прибављених геодетских подлога, у обухвату 

Урбанистичког пројекта евидентирани су атарски путеви и водотоци, приказани на 

графичком прилогу бр. 1 „Граница Урбанистичког пројекта и намена површина“, Р – 

1:1.000. Инфраструктурне мреже и објекти приказани су на графичком прилогу бр. 2 

„Регулационо решење са приказом инфраструктуре“, Р – 1:1.000. Места укрштања трасе 

гасовода са саобраћајницама и линијским инфраструктурним објектима дата су у табели 2. 

Табела 2. Места укрштања трасе гасовода са линијским објектима. 

Ознака 
Стационажа 

гасовода (km) 
Назив линијског објекта 

ТК 1 0+038 телекомукациони кабл 

П 0 0+041 некатегорисани пут 

П 1 0+244 некатегорисани пут 

В 1 0+331 река Кривошија 

П 2 0+447 некатегорисани пут 

П 3 0+572 некатегорисани пут 

П 4 0+671 некатегорисани пут 

В 2 0+877 канал 

В 3 1+089 канал 

В 4 1+239 канал 

П 5 1+398 некатегорисани пут 

П 6 1+446 некатегорисани пут 

П 7 1+703 некатегорисани пут 

П 8 2+176 некатегорисани пут 

Постојеће зграде 

У границама Урбанистичког пројекта налазе се делови две зграде: 

- стара поредовничка попучанска воденица, на к.п. 2011 (део уписан у катастар 

непокретности) и к.п. 2740/2 (део није уписан у катастар непокретности) обе КО 

Попучке; и 

- зграда непознате намене на к.п. 1819/2 КО Попучке (није уписана у катастар 

непокретности). 

Путна мрежа 

У обухвату Урбанистичког пројекта налази се више некатегорисаних атарских 

земљаних путева, са којима се траса гасовода паралелно води или укршта, и то на 

стационажама гасовода: 

- паралелно вођење од ~ km 0+041 до ~ km 0+244; 

- укрштање на ~ km 0+447; 

- укрштање на ~ km 0+572; 

- укрштање на ~ km 0+671; 

- укрштање на ~ km 1+398; 

- укрштање на ~ km 1+446; 

- укрштање на ~ km 1+703; и 

- укрштање на ~ km 2+176. 

Траса дистрибутивног гасовода води се паралелно са будућом Јужном 

обилазницом Ваљева, у њеном будућем заштитном појасу. Према условима ЈП „Путеви 

Србије“ (бр. 953-17228/22-1 од 16.08.2022.), у обухвату Урбанистичког пројекта не налазе 

се изграђене трасе државних путева. На предметном простору планирана је изградња 

Јужне обилазнице Ваљева која би се простирала кроз индустријску зону Горић - Иверак и 
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повезивала два државна пута IБ реда бр. 27, деоница Лозница - Ваљево - Лазаревац, и 

бр. 21, деоница Коцељева - Ваљево - Косјерић. Планирана траса Јужне обилазнице Ваљева 

налази се у обухвату Измена и допуна Просторног плана подручја посебне намене 

државног пута IБ реда број 27 деоница Лозница - Ваљево - Лазаревац, деоница Иверак -

 Лајковац (веза са аутопутем Е-763 Београд - Јужни Јадран, деоница Београд - Пожега), за 

које је донета Одлука о изради. 

Водотоци 

Кроз обухват Урбанистичког пројекта пролази неколико природних и вештачких 

водотока – река Кривошија и два канала. Према подацима доступним на дигиталној ГИС 

платформи ГЕОСрбија, сви наведени водотоци имају ширину мању од 5 m. 

Железница 

Према условима ,,Инфраструктура железнице Србије“ а.д. (бр. 3/2022-1331 од 

17.08.2022.) подручје предметног Урбанистичког пројекта налази се изван заштитног 

појаса постојећих и планираних железничких пруга, те нема посебних услова. 

Водовод и канализација 

Према условима ЈП „Водовод Ваљево“ (бр. 01-5117/2 од 12.08.2022.) на траси 

гасовода не постоји изграђена водоводна мрежа, као ни фекална ни атмосферска 

канализација у надлежности тог јавног предузећа. 

Према условима ЈП за управљање и коришћење регионалног вишенаменског 

хидросистема ,,Стубо-Ровни“ „Колубара“ Ваљево (бр. 252 од 15.08.2022.) ово предузеће 

не поседује инфраструктурне објекте у граници Урбанистичког пројекта.  

Електроенергетска мрежа 

Према условима „Електродистрибуција Србије“ д.о.о. Београд, Огранак Ваљево 

(бр. 2460800-D/09.04/352144/22 од 19.08.2022.) у близини предметног дистрибутивног 

гасовода налазе се електроенергетски објекти који се укрштају и паралелно воде са 

планираном трасом гасовода. Уз услове нису достављени подаци о позицијама постојеће 

нисконапонске мреже која се налази у близини пројектованог гасовода, већ је одређено да 

ће ЕД Ваљево приликом издавања услова за пројектовање извршити геодетско снимање и 

ближе дефинисати услове. 

Према условима добијеним од АД „Електромрежа Србије“ Београд (бр. 130-00-

UTD-003-1054/2022-002 од 16.08.2022.) у обухвату Урбанистичког пројекта нема објеката 

у власништву наведеног предузећа, а трасе планиране изграње далековода ДВ 110 kV ТС 

„Ваљево 3“ - ТС „Љиг“ и прикључног вода за ТС 110/x kV „Мионица“, нису још увек 

детаљно дефинисане.  

Мрежа електронских комуникација 

Према условима „Телеком Србија“ а.д. (бр. 330844/2-2022 од 16.08.2022.) и 

достављеним графичким подацима у обухвату Урбанистичког пројекта налази се траса 

постојећег подземног мрежног телекомуникационог кабла (ТК 59 1х4х0,6 GM). 

Гасоводна мрежа 

Према идејном решењу добијеном од ЈП „Србијагас“ (бр. 004.22.IDR из августа 

2022.) у обухвату Урбанистичког пројекта налази се гасни објекат  ГМРС „Ваљево 1“ који 

је у надлежности ЈП „Србијагас“: 
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Топловодна мрежа 

Према условима  ЈКП „Топлана-Ваљево“ (бр. 3625 од 16.08.2022.), на деоници 

дистрибутивног гасовода нема изграђених ни планираних термотехничких инсталација, те 

се Урбанистички пројекат може радити без техничких услова. 

Одлагање комуналног отпада 

Према условима добијеним од ЈКП ,,Видрак“ Ваљево, локација се налази у оквиру 

привредне зоне где вршилац комуналне делатности поставља посуде за смештај 

комуналног отпада – контејнере и нема никаквих додатних услова. 

Минерални ресурси и минералне сировине 

Према условима Министарства рударства и енергетике (бр. 350-01-97/2022-05 од 

19.08.2022.), на подручју које је обухваћено Урбанистичким пројектом, одобрено је 

извођење геолошких истраживања минералних ресурса предузећу НИС а.д. Нови Сад 

(територија Републике Србије јужно од Саве и Дунава, број решења: 310-02-059/2010-06, 

минерална сировина нафта и гас, лист у катастру 1915, простор је омеђен координатама 

42°15’22” и 45°03’06” северне географске ширине и 19°00’54” и 23°00’43” источне 

географске дужине). 

Министарство рударства и енергетике, Сектор за геологију и рударство издало је 

ЈП „Србијагас“ одобрење за инжењерскогеолошка истраживања Разводног гасовода 

Београд - Ваљево - Лозница. 

Услови и захтеви за прилагођавање потребама одбране земље 

Према условима Министарства одбране, Сектора за материјалне ресурсе, Управе за 

инфраструктуру (бр. 14629-4 од 17.08.2022.), нема посебних услова и захтева за 

прилагођавање потребама одбране земље. 

Центар за разминирање 

Према условима добијеним од Центра за разминирање (бр. 350-01-36/2/2022-01 од 

15.08.2022.) у обухвату Урбанистичког пројекта нема локација загађених 

неексплодираним авио бомбама. 

III УСЛОВИ ИЗГРАДЊЕ 

III.1. ЛОКАЦИЈА, НАМЕНА И СТАТУС ЗЕМЉИШТА 

Локација објекта описана је у глави II.1 „Граница Урбанистичког пројекта“. 

У складу са Правилником о класификацији објекатa („Сл.гласник РС“, бр. 22/2015) 

објекат спада у инжењерске, припада категорији G и носи класификациону ознаку 222100 

– локална мрежа гасовода; локални надземни или подземни цевоводи за дистрибуцију гаса 

(ван зграда). Укупна дужина дистрибутивног гасовода је око 2,2 km, пречник је 355,6 mm, 

а максимални радни притисак MOP је 16 bar. 

Траса гасовода лоцирана је у складу са захтевима из Правилника о условима за 

несметан и безбедан транспорт природног гаса гасоводима притиска до 16 bar. Рељеф 

терена којим се води траса – алувијалне равни леве обале Колубаре – је раван и 

морфолошки монотон. Висинске коте крећу се од око 158 m н.в. до око 168 m н.в. 

Гасовод који је предмет овог урбанистичког пројекта, води се у целини подземно, 

кроз пољопривредне површине, претежно њиве на пољопривредном земљишту, и две 
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окућнице на грађевинском земљишту изван грађевинског подручја. На неколико места 

гасовод се укршта са некатегорисаним атарским путевима и водотоцима (табела 2). 

Постојећа намена и начин коришћења земљишта се задржавају (приказ површина 

по наменама дат је у табели 1). За потребе изградње подземног линијског гасовода 

успоставља се у заштитном појасу право службености, у поступку непотпуне 

експропријације. Земљиште у радном појасу привремено се заузима. 

III.2. ПРАВИЛА РЕГУЛАЦИЈЕ КОРИДОРА ЛИНИЈСКОГ ГАСОВОДА 

Овим урбанистичким пројектом утврђују се појасеви – заштитни појас гасовода и 

радни појас гасовода – и режими коришћења и уређења обухваћеног земљишта. 

III.2.1. Појасеви гасовода 

У складу са Правилником о условима за несметан и безбедан транспорт природног 

гаса гасоводима притиска до 16 bar, заштитни појас гасовода у обухвату Урбанистичког 

пројекта – простор са једне и друге стране цевовода, рачунајући од осе цевовода, у коме 

други објекти утичу на њихову сигурност и у ком се примењују посебне мере заштите – 

износи 3 m, обострано од осе гасовода. 

Границе планираног заштитног појаса дефинисане су координатама преломних 

тачака, чији је списак дат у прилогу текстуалног дела Урбанистичког пројекта. У 

заштитном појасу гасовода, који обухвата простор површине око 1,31 ha, налазе се делови 

катастарских парцела: 1595/1, 1596/1, 1669/1, 1670/1, 1670/2, 1819/1, 1819/2, 1820, 1833/1, 

1833/2, 1833/3, 1833/4, 1833/5, 1834, 2008, 2009, 2010/1, 2010/2, 2010/3, 2655/1, 2655/2, 

2655/3, 2655/4, 2655/5, 2655/6, 2655/7, 2680/1, 2680/2, 2680/3, 2680/4, 2680/5, 2680/6, 2682, 

2687, 2688, 2689, 2690, 2740/2, све КО Попучке. 

При изради техничке документације могуће је транслаторно померање осе 

гасовода, које не може бити веће од 3 m, уз обавезно поштовање правила утврђених овим 

урбанистичким пројектом, важећим прописима и условима ЈП „Путеви Србије“ и других 

ималаца јавних овлашћења. Коначни заштитни појас гасовода успоставља се по завршетку 

његове изградње, у складу са тачном трасом гасовода изведеном на основу техничке 

документације (пројекта за грађевинску дозволу). 

У току изградње гасовода успоставља се радни појас у укупној ширини од 14 m 

(10 m са северне и 4 m са јужне стране осе гасовода), који омогућује несметану и безбедну 

изградњу. Границе радног појаса поклапају се са границама обухвата Урбанистичког 

пројекта. 

III.2.2. Режими коришћења и уређења појасева гасовода 

У заштитном појасу дистрибутивног гасовода дозвољена је изградња објеката у 

функцији гасовода и задржавање постојећих и планираних укрштања саобраћајне и друге 

инфраструктуре и водотока са гасоводом, што се решава кроз техничку документацију 

гасовода и уз сагласност власника/управљача предметне инфраструктуре. Изградња 

осталих објеката је забрањена, како у заштитном тако и у радном појасу. У заштитном 

појасу гасовода не смеју се изводити радови и друге активности изузев пољопривредних 

радова дубине до 0,5 m без писменог одобрења оператора дистрибутивног система. У 

заштитном појасу гасовода забрањено је садити дрвеће и друго растиње чији корени 

досежу дубину већу од 1 m, односно, за које је потребно да се земљиште обрађује дубље 

од 0,5 m.. Изградња надземних објеката инфраструктурних и комуналних система је 

могућа, уз обавезну процену могуће угрожености. Изградњом нових објеката не сме се 

угрозити стабилност, безбедност и поуздан рад гасовода. У свему осталом спроводи се 

важећа планска документација. 
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III.3. ПРАВИЛА ИЗГРАДЊЕ 

III.3.1. Правила изградње линијског дела гасовода 

III.3.1.1 Правила за постављање гасовода 

Гасовод се поставља подземно, тако да горња ивица цеви буде укопана на 

минималној дубини од 80 сm испод коте терена (осим код укрштања са другим 

објектима). 

Минимално дозвољено хоризонтално растојање од стамбених објеката и објеката у 

којима стално или повремено борави већи број људи (од ближе ивице цеви до темеља 

објекта) је 3 m, што је једнако ширини заштитног појаса гасовода. У заштитном појасу 

овог дистрибутивног гасовода нема наведених објеката. Две зграде које су делом у 

обухвату Урбанистичког пројекта налазе се изван заштитног појаса. Растојање се може 

изузетно смањити на минимално 1 m, уз примену додатних мера заштите при чему се не 

сме угрозити стабилност објеката. 

Код укрштања и приближавања са другом инфраструктуром и водотоцима начин 

постављања и посебне мере техничког обезбеђења утврђују се према правилима из 

пододељака III.3.1.2 „Правила усаглашавања коридора гасовода са водотоцима“ и III.3.1.3 

„Правила усаглашавања коридора гасовода са другим инфраструктурним системима“, а у 

складу са важећим прописима, условима издатим за потребе израде овог урбанистичког 

пројекта, односно условима и сагласностима који се прибављају у фази израде техничке 

документације. 

За потребе извођења радова на ископу рова, монтаже и полагања гасовода 

потребно је обезбедити радни појас, укупне ширине 14 m, од чега 10 m са северне стране и 

4 m са јужне стране гасовода, мерено од његове осе. Коначни положај радног појаса 

утврђује се елаборатом о уређењу градилишта, а у складу са изабраном технологијом 

извођења радова и посебно локационим условима. 

По завршетку радова потребно је спровести радове на рекултивацији обрадивог и 

ревитализацији осталог земљишта. Пре затрпавања рова потребно је извршити геодетско 

снимање положаја гасовода и испитивање квалитета изведених радова. 

III.3.1.2 Правила усаглашавања коридора гасовода са другим инфраструктурним 

системима 

Општа правила усаглашавања са другим инфраструктурним системима 

Изградња и експлоатација линијског дела гасовода и пратећих објеката не 

условљава трајно измештање или значајнији и трајан утицај на функционисање 

постојећих инфраструктурних и других техничких система. Општа правила техничке и 

функционалне заштите постојећих објеката и инсталација подразумевају доследну 

примену важећих прописа, услова и мишљења прибављених за потребе израде овог 

урбанистичког пројекта. Уколико се прописани/захтевани услови не могу испунити, 

инвеститор гасовода спроводи одговарајуће мере техничке заштите, укључујући и 

могућност измештања локалних инсталација. У овим случајевима, инвеститор сноси 

трошкове демонтаже, привремених искључења и сличних интервенција на другим 

инсталацијама. 

У граници Урбанистичког пројекта, односно заштитном појасу планираног 

гасовода могућа је изградња или реконструкција других објеката и инсталација. Услове и 

сагласност за извођење наведених радова, у складу са техничким прописима и изведеном 

стању издаје предузеће надлежно за експлоатацију гасовода. 
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Основна правила дефинисана су Правилником о условима за несметан и безбедан 

транспорт природног гаса гасоводима притиска до 16 bar: 

- минимална растојања спољне ивице подземног челичног гасовода при укрштању са 

подземним линијским инфраструктурним објектима су: 

o за други гасовод, водовод, канализацију, шахтове, канале 0,2 m; 

o за вреловод, топловод, нисконапонске и високонапонске електроенергетске 

каблове и телекомуникационе каблове 0,3 m; и 

o за проходне канале вредловода и топловода 0,5 m. 

- минимална растојања од надземне електро мреже и стубова далековода (од темеља 

стуба далековода и уземљивача) при укрштању су: 

o за напон U ≤ 1 kV 1 m; 

o за напон 1 kV < U ≤ 20 kV 2 m; 

o за напон 20 kV < U ≤ 35 kV 5 m; и 

o за напон U > 35 kV 10 m. 

- минимална растојања при паралелном вођењу гасовода са подземним линијским 

инфраструктурним објектима су: 

o за шахтове и канале 0,3 m; 

o водовод и канализацију 0,4 m; 

o од вреловода, топловода и телекомуникационих каблова 0,5 m; 

o од других гасовода, нисконапонских и високонапонских електроенергетских 

каблова 0,6 m; и 

o од проходних канала вредловода и топловода 1 m. 

- минимална растојања од надземне електро мреже и стубова далековода (од темеља 

стуба далековода и уземљивача) при паралелном вођењу су: 

o за напон U ≤ 1 kV 1 m; 

o за напон 1 kV < U ≤ 20 kV 2 m; 

o за напон 20 kV < U ≤ 35 kV 10 m; и 

o за напон U > 35 kV 15 m. 

- приликом изградње гасовода укрштање гасовода и јавних путева врши се у складу 

са условима управљача јавног пута; 

- укрштања путева и пруга са изграђеним гасоводом изводе се под посебним 

условима које издаје оператор дистрибутивног система природног гаса; 

- на укрштању гасовода са путевима, водотоцима и далеководима називног напона 

преко 35 kV, угао осе гасовода према тим објектима мора да износи између 60° и 

90°; за извођење укрштања под углом мањим од 60° потребно је прибавити 

одговарајући сагласност управљача/оператора тим објектима; 

- минимална дубина укопавања гасовода, мерена од горње ивице цеви, код укрштања 

са другим објектима је: 

o до дна одводних канала путева и пруга 100 cm; 

o до дна регулисаних корита водених токова 100 cm; 

o до горње коте коловозне конструкције пута 135 cm; 

o до дна нерегулисаних корита водених токова 150 cm; 

- од наведених минималних дубина укопавања цеви може се одступити уз навођење 

оправданих разлога за тај поступак при чему се морају предвидети повећане мере 

безбедности, али тако да минимална дубина укопавања не може бити мања од 

50 cm. 

Положај гасовода у односу на саобраћајну инфраструктуру 

Коридор планираног гасовода води се читавом дужином паралелно са трасом 

будуће Јужне обилазнице Ваљева, између стационажа ~ km 0+041 и ~ km 0+244 паралелно 

и са некатегорисаним земљаним путем (к.п. 1595/1 КО Попучке), а укршта се са: 

- некатегорисаним земљаним путем, на стационажи ~ km 0+447; 
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- некатегорисаним земљаним путем, на стационажи ~ km 0+572; 

- некатегорисаним земљаним путем, на стационажи ~ km 0+671; 

- некатегорисаним земљаним путем, на стационажи ~ km 1+398; 

- некатегорисаним земљаним путем, на стационажи ~ km 1+446; 

- некатегорисаним земљаним путем, на стационажи ~ km 1+703; и 

- некатегорисаним земљаним путем, на стационажи ~ km 2+176. 

Током извођења грађевинских интервенција на атарским путевима посебну пажњу 

треба посветити очувању њихове основне функције. У овом случају морају бити 

обезбеђени алтернативни путеви или постављање привремених прелаза/рампи за пролаз 

пољопривредне механизације. На пољопривредном земљишту и делу привремених 

градилишних прикључака на јавне путеве, повећање носивости земљишта насипањем 

каменог или шљунчаног гранулата може се вршити само на претходно постављеној 

геотекстилној подлози. По завршетку радова, наведени материјал се мора уклонити са 

локације. 

Основни законски оквир за пројектовање и изградњу гасовода у коридорима јавних 

путева је дефинисан Законом о путевима („Сл. гласник РС“, бр. 41/18 и 95/18-други закон) 

и Правилником о условима које са становишта безбедности саобраћаја морају да 

испуњавају путни објекти и други елементи јавног пута („Сл. гласник РС“, бр. 50/11). 

Паралелно вођење и укрштање инсталација са државним путем планирано је у складу са 

условима ЈП Путеви Србије (бр. 953-17228/22-1 од 16.08.2022.) и важећим техничким 

прописима и стандардима, посебно поштујући следеће услове: 

- инсталације морају бити постављене минимално 3 m од крајње тачке попречног 

профила планиране трасе Јужне обилазнице Ваљева; 

- не дозвољава се вођење инсталација по банкини, по косинама усека или насипа, 

кроз јаркове и кроз локације које могу бити иницијалне за отварање клизишта; 

- инсталације планирати тако да не угрожавају одводњавање и одржавање државног 

пута; 

- укрштање изводити искључиво механичким подбушивањем испод трупа пута, 

управно на пут, у прописаној заштитној цеви; 

- заштитна цев мора бити пројектована по целој дужини између крајних тачака 

планираног попречног профила пута (планиране регулационе линије пута) увећена 

за по 3 m са сваке стране; 

- минимална дубина инсталација и заштитних цеви је 1,5 m од површине завршног 

коловозног застора до горње коте заштитне цеви; и 

- приликом израде предметног техничке документације водити рачуна о планираној 

траси државног пута и усагласити је евентуално са постојећим инсталацијама у тој 

зони, не угрожавајући стабилност пута и обезбеђујући услове за несметано 

одвијање саобраћаја. 

Укрштања са некатегорисаним земљаним атарским путевима планирају се методом 

отвореног рова (прекопавањем). Након полагања инсталација гасовода потребно је 

извршити радове на враћању у претходно стање, а радовима се не сме нарушити траса 

некатегорисаног пута, односно, пут мора бити у стању да се њиме може доћи до имања 

власника пољопривредних парцела које обрађују. 

Положај гасовода у односу на електроенергетску инфраструктуру 

Услови за укрштање и паралелно вођење објеката инфраструктуре са електро-

енергетским објектима (ЕЕО) дефинисани су Правилником о техничким нормативима за 

изградњу надземних електроенергетских водова називног напона од 1 kV до 400 kV („Сл. 

лист СФРЈ“, бр. 65/88 и „Сл. лист СРЈ“, бр.  18/92) и Техничким препорукама број 10 

(Општи технички услови за пројектовање, изградњу и коришћење надземних електро-

енергетских водова у дистрибутивним мрежама) ЈП ЕПС – Дирекције за дистрибуцију 
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електричне енергије. Ближе услове утврдиће ЕД Ваљево приликом издавања услова за 

пројектовање, након што изврши геодетско и лоцирање постојеће електроенергетске 

мреже. 

Општа правила за усклађивање су: 

- није дозвољено паралелно вођење гасовода испод или изнад енергетских каблова; 

- растојање између спољне ивице гасовода и подземног електроенергетског кабла 

треба да буде најмање: 

o 0,3 m при укрштању; 

o 0,6 m при паралелном вођењу; 

o по потреби кабл положи у заштитну цев дужине најмање 2 m са обе стране 

укрштања или целом дужином паралелног вођења; 

- растојање гасовода од надземне електроенергетске мреже треба да буде најмање: 

o 1 m при укрштању и паралелном вођењу за напон U ≤ 1 kV; 

o 2 m при укрштању и паралелном вођењу за напон 1 kV < U ≤ 20 kV; 

o 5 m при укрштању и 10 m при паралелном вођењу за напон 20 kV < U ≤ 35 

kV; и 

o 10 m при укрштању и 15 m при паралелном вођењу за напон U > 35 kV. 

- угао укрштања далековода са трасом гасовода може бити од 60° до 90°; за извођење 

укрштања под углом мањим од 60° потребно је прибавити одговарајућу сагласност; 

- нa местима приближавања или укрштања подземног гасовода са постојећим ЕЕО 

обавезно поштовати Техничке услове заштите подземних металних цевовода од 

утицаја електроенергетских постројења (SRPS N.C0.105:1987); 

- инвеститор je у обавези да заштити постојеће кабловске водове у складу са 

одредбама Правилника о техничким нормативима за електроенергетска постројења 

називног напона изнад 1000 V („Сл. лист СФРЈ“, бр. 4/74 и 13/78 и „Сл. лист СРЈ“; 

бр. 61/95); 

- грађевинске радове у непосредној близини ЕЕО вршити ручно, без употребе 

механизације и уз предузимање свих потребних мера заштите; 

- инвеститор је дужан да пројектује измештање и заштиту постојећих ЕЕО тако да 

предвиди да се измештање и заштита постојећих ЕЕО изведе пре радова на 

изградњи гасовода. Пројектом је потребно предвидети заштиту свих ЕЕО у зони 

радова. 

Положај гасовода у односу на мрежу електронских комуникација 

Коридор планираног гасовода укршта се са трасом постојећег подземног мрежног 

телекомуникационог кабла (ТК 59 1х4х0,6 GM), на стационажи, km 0+038. 

Дозвољено минимално растојање гасовода од трасе постојећег ТК је 1 m. На 

местима где се трасе укрштају дозвољено минимално растојање је 0,5 m с тим да цеви 

гасовода иду испод трасе постојећег ТК кабла. 

Пре почетка било каквих грађевинских радова потребно је извршити трасирање и 

обележевање трасе постојећег ТК како би се дефинисао његов тачан положај и дубина, да 

би се затим одредио начин заштите, уколико је угрожен. 

Заштиту – обезбеђење постојећег ТК извршити пре почетка извођења било каквих 

грађевинских радова. Инвеститор-извођач радова је обавезан да предузме све потребне и 

одговарајуће мере предострожности, како не би на било који начин дошло до угрожавања 

механичке стабилности, електричне исправности и карактеристика постојећег подземног 

ТК, и како би се обезбедило нормално функционисање ТК саобраћаја; дужан је да све 

грађевинске радове у непосредној близини постојећег подземног ТК кабла изводи 

искључиво ручним путем без употребе механизације, уз предузимање свих потребних 

мера заштите (обезбеђење од слезања , пробни шлицеви и сл.). 
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III.3.1.3 Правила усаглашавања коридора гасовода са водотоцима 

Коридор планираног гасовода укршта се са: 

- реком Кривошијом, на стационажи око km 0+331; 

- каналом, на стационажи око km 0+877; 

- каналом, на стационажи око km 1+089; и 

- каналом, на стационажи око km 1+239. 

Укрштање предметне деонице дистрибутивног гасовода са реком Кривошијом (В1) 

и каналима (В2-В4) изводи се методом отвореног рова, односно прекопавањем испод дна 

водотока на минимално 1 m испод дна уређеног корита, односно на 1,5 m испод дна 

неуређеног корита. 

Корита и обале укрштајућих водова, по завршетку радова, подлежу обнављању и 

ојачању од могућег спирања и одношења. Извођење радова предвидети у периоду када је 

водостај мали и када то метеоролошке прилике задовољавају. Радови на рекултивацији и 

санацији терена су обавезни након изведених радова и обухватају довођење свих 

градилишних површина у првобитно стање. 

III.3.2. Правила изградње надземних објеката гасовода 

Правила изградње надземног објекта гасовода ГМРС „Ваљево 1“, као и приступ 

локацији и повезивање на мрежу саобраћајница, утврђен је Просторним планом подручја 

посебне намене разводног гасовода РГ-13 Београд - Ваљево - Лозница са елементима 

детаљне регулације („Сл. гласник РС“, бр. 67/22). 

IV ПРАВИЛА РЕГУЛАЦИЈЕ И ПАРЦЕЛАЦИЈЕ ЗА ПОВРШИНЕ И 

ОБЈЕКТЕ ЈАВНЕ НАМЕНЕ 

У обухвату Урбанистичког пројекта, у заштитном појасу гасовода, налазе се делови 

следећих парцела на којима се успоставља право службености у поступку непотпуне 

експропријације: 1595/1, 1596/1, 1669/1, 1670/1, 1670/2, 1819/1, 1819/2, 1820, 1833/1, 

1833/2, 1833/3, 1833/4, 1833/5, 1834, 2008, 2009, 2010/1, 2010/2, 2010/3, 2655/1, 2655/2, 

2655/3, 2655/4, 2655/5, 2655/6, 2655/7, 2680/1, 2680/2, 2680/3, 2680/4, 2680/5, 2680/6, 2682, 

2687, 2688, 2689, 2690 и 2740/2, све КО Попучке. 

У обухвату Урбанистичког пројекта, у радном појасу гасовода, налазе се делови 

следећих парцела на којима се установљава привремено заузимање за потребе у вези са 

изградњом гасовода и установљењем службености: 1595/1, 1596/1, 1669/1, 1670/1, 1670/2, 

1674, 1819/1, 1819/2, 1820, 1833/1, 1833/2, 1833/3, 1833/4, 1833/5, 1834, 2008, 2009, 2010/1, 

2010/2, 2010/3, 2011, 2655/1, 2655/2, 2655/3, 2655/4, 2655/5, 2655/6, 2655/7, 2680/1, 2680/2, 

2680/3, 2680/4, 2680/5, 2680/6, 2682, 2687, 2688, 2689, 2690, 2693, 2740/2 и 2742/1, све КО 

Попучке. 

У случају неподударности пописа парцела и графичког прилога, важи графички 

прилог. 

Читава обухваћена деоница дистрибутивног гасовода се води подземно, тако да се 

не мења намена земљишта, не формирају се грађевинске парцеле и не спроводи се 

потпуна експропријација. 

Грађевинска парцела за ГМРС „Ваљево 1“ утврђена је Просторним планом 

подручја посебне намене разводног гасовода РГ-13 Београд - Ваљево - Лозница са 

елементима детаљне регулације. 
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V НАЧИН УРЕЂЕЊА СЛОБОДНИХ И ЗЕЛЕНИХ ПОВРШИНА 

Гасовод који је предмет овог урбанистичког пројекта, води се у целини подземно, 

претежно кроз пољопривредне површине. Кратки делови коридора пролазе тангирају 

шумско земљиште, а обухваћена је и мања неуређена зелена површине на к.п. 2011 КО 

Попучке (уз попучанску поредовничку воденицу). Овим урбанистичким пројектом, 

постојећа намена површина се не мења. У заштитном појасу трасе гасовода и његовом 

непосредном окружењу у границама Урбанистичког пројекта, обавезно је очување и 

максимално очување и заштита околног земљишта, високог зеленила и вреднијих 

примерака дендрофлоре (појединачна стабла и групе стабала), природних и 

полуприродних станишта (секундарне ливаде, влажна станишта, остаци шума, жбунаста 

станишта, живице, међе и сл.), уколико постоје. 

По завршетку радова на изградњи гасовода потребно је извршити санацију свих 

деградираних површина, спровести радове на рекултивацији обрадивог и ревитализацији 

осталог земљишта. По потреби за озелењавање деградираног простора користити 

претежно аутохтоне биљне врсте, док je могуће користити и егзоте за које je потврђено да 

се добро адаптирају датим условима средине. Не вршити озелењавање врстама које су за 

наше поднебље детерминисане као инвазивне: Acer negundo (јасенолисни јавор или 

негундовац), Amorpha fruticosa (багремац), Robinia pseudoacacia (багрем), Ailanthus 

altissima (кисело дрво), Fraxinus americana (амерички јасен), Fraxinus pennsylvanica 

(пенсилвански јасен), Celtis occidentalis (амерички копривић), Ulmus pumila (ситнолисни 

или сибирски брест), Prunus padus (сремза), Prunus serotina (касна сремза) и Parthenocissus 

quinquefolia (петолисни бршљан) и др. Избегавати врсте које су детерминисане као 

алергене (тополе и сл). 

У заштитном појасу дистрибутивног гасовода забрањена је садња вишегодишње 

вегетације са дубоким корењем (преко 100 cm), док је могуће обрађивање земљишта 

техником плитког орања (до 50 cm) и гајење једногодишњих биљака (житарице, крмно 

биље и сл). 

VI НАЧИН ПРИКЉУЧЕЊА НА ИНФРАСТРУКТУРНУ МРЕЖУ 

Не планира се прикључење објеката гасовода на друге инфраструктурне мреже. 

VII ИНЖЕЊЕРСКОГЕОЛОШКИ И СЕИЗМОЛОШКИ УСЛОВИ 

VII.1. ИНЖЕЊЕРСКОГЕОЛОШКИ УСЛОВИ 

За потребе израде овог урбанистичког пројекта нису вршена инжењерскогеолошка-

геотехничка истраживања, те је за израду техничке документације неопходно извршити 

детаљна инжењерскогеолошка-геотехничка истраживања и израдити елаборат о 

инжењерскогеолошким условима изградње, а у складу са Законом о рударству и 

геолошким истраживањима („Сл. гласник РС“, бр. 101/15, 95/18-др. закон и 40/21). 

У геолошкој грађи терена на подручју Урбанистичког пројекта које се налази у 

алувијуму Колубаре, према Основној геолошкој карти Србије Р – 1:100.000, учествују 

нижи терасни седименти: пескови и шљункови.  
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VII.2. СЕИЗМОЛОШКИ УСЛОВИ 

Предметна деоница гасовода налази се у зони високе сеизмичке опасности. 

Према карти сеизмичког хазарда за повратни период 475 година изражен у 

степенима макросеизмичког интензитета на локацији, максималан степен сеизмичког 

интензитета у обухвату Урбанистичког пројекта је VIII (штетан земљотрес) по Европској 

макросеизмичкој скали EMS-98. 

Према Карти сеизмичког хазарда за повратни период 475 година по параметру 

максималног хоризонталног убрзања, максимално хоризонтално убрзањe на тлу типа А 

(Vs,30>800m/s) на подручју у обухвату Урбанистичког пројекта је 0,15 g. 

Према подацима из услова Сеизмолошког завода Србије (бр. 00-255-1/2021 од 

01.07.2021. године, прибављени за потребе израде ПГР „Привредна зона“ – друга измена), 

на подручју у околини обухвата Урбанистичког пројекта регистровани су земљотреси 

магнитуде MW 4,5-5,7 јединица Рихтерове скале. 

VIII МЕРЕ ЗАШТИТЕ ПРИРОДНИХ ДОБАРА И ЖИВОТНЕ 

СРЕДИНЕ 

Према условима Завода за заштиту природе Србије (бр. 021-2818/2 од 17.08.2022),  

обухват Урбанистичког пројекта се не налази унутар заштићених подручја за које је 

спроведен или покренут поступак заштите или утврђених еколошки значајних подручја 

еколошке мреже Републике Србије. 

Уколико се током радова наиђе на геолошко-палеонтолошке или минералошко-

петролошке објекте, за које се претпоставља да имају својство природног добра, извођач 

радова је дужан да у року од осам дана о томе обавести Министарство заштите животне 

средине, као и да предузме све мере заштите од уништења, оштећења или крађе до 

доласка овлашћеног лица. 

Посебни услови заштите, имплементирани у овом пројекту, су: 

- трасу гасовода планирати у складу са просторним одликама и предвидети 

максимално очување и заштиту околног земљишта, високог зеленила и вреднијих 

примерака дендрофлоре (појединачна стабла и групе стабала); 

- предвидети очување необрађених површина и вегетације уз пољопривредне 

површине и остатке природних или полуприродних станишта на ширем подручју; 

- утврдити обавезу санације свих деградираних места; 

Кроз израду техничке документације и током извођења, применити следеће мере: 

- ако се наиђе на активно гнездо птица са пологом и/или младунцима привремено 

обуставити радове и обавестити Завод за заштиту природе Србије; 

- уколико је неопходно вршити сечу стабала прибавити дознаке за сечу од надлежног 

шумског газдинства ЈП ,,Србијашуме“; 

- након извођења радова извршити санацију свих деградираних места; 

- ниво буке, вибрација и аерозагађења током извођења радове не сме да прелази 

дозвољене граничне вредности за радну средину и насељено место у складу са 

одредбама Закона о заштити од буке у животној средини (,,Сл. гласник РС'', бр. 

96/21); 

- користити машине и опрему новије технологије, како би се смањио негативни 

утицај на околину; 

- дефинисати све мере заштите природе у акцидентним ситуацијама уз обавезу 

обавештавања надлежних инспецијских служби и установа; 

- као мере превентиве применити одредбе из Правилника за заштиту на раду при 

извођењу грађевиснких радова (,,Сл. грасник РС“, бр. 53/97) и Закона о смањењу 

ризика од катастрофа и управљања вандредним ситуацијама (,,Сл. грасник РС“, бр. 
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87/18) у складу са условима Центра за разминирање (бр. 350-01-36/2/2022-01 од 

15.08.2022.); 

- уколико дође до напуштања предметне локације, Инвеститор је у обавези да је што 

пре доведе у првобитно стање; 

- уколико се наиђе на објекте за осматрање подземних вода, пијезометарска мрежа, 

односно водомерно место Републичког хидрометеорошког завода, извођач радова 

је дужан да прибави сагласност надлежних за њихово измештање или уклањање. 

IX МЕРЕ ЗАШТИТЕ НЕПОКРЕТНИХ КУЛТУРНИХ ДОБАРА 

Према условима Завода за заштиту споменика културе ,,Ваљево“ (бр. 480/1 од 

19.08.2022), у обухвату Урбанистичког пројекта нема регистрованих археолошких 

локалитета нити споменика културе. 

Током извођења радова примењивати следеће мере заштите: 

- уколико се приликом извођења земљаних радова открију археолошки предмети и 

локалитети, исти се не смеју уништавати и на њима вршити неовлашћена 

прекопавања, ископавања и дубока преоравања (преко 30 cm); 

- извођач радова је дужан да одмах, без одлагања прекине радове и обавести 

надлежан Завод за заштиту споменика културе и да предузме мере да се налаз не 

уништи и не оштети и да се сачува на месту и у положају у коме је откривен; 

- у случају трајног уништавања или нарушавања археолошког локалитета због 

инвестиционих радова, спроводи се заштитно ископавање о трошку Инвеститора; 

- инвеститор је дужан да обезбеди средства за истраживања, заштиту, чување, 

публиковање и излагање добра које ужива претходну заштиту које се открије 

приликом извођења радова – до предаје добра на чување овлашћеној установи 

заштите; 

- у непосредној близини археолошких локалитета радови се спроводе уз повећане 

мере опреза и присуство и контролу надлежних служби заштите. Иневеститор 

радова је у обавези да приликом извођења земљаних радова обезбеди стални 

археолошки надзор надлежне службе заштите; 

- забрањено је вађење и одвожење камена и земље као и привремено или трајно 

депоновање земље, камена, смећа и јаловине на археолошким локалитетима и у 

њиховој близини. 

X ТЕХНИЧКИ ОПИС ОБЈЕКТА 

Технички опис дат је у Идејном решењу, које је саставни је део овог урбанистичког 

пројекта. 

XI СМЕРНИЦЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ 

Овај урбанистички пројекат је основ за утврђивање јавног интереса и издавање 

локацијских услова. 

Услови надлежних ималаца јавних овлашћења прибављени за потребе израде овог 

урбанистичког пројекта могу се користити и у обједињеној процедури за издавање 

локацијских услова. 
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Саставни део овог урбанистичког пројекта су: 

Прилог 
Координате преломних тачака  

 

ГРАФИЧКИ ДЕО 
1 - Граница Урбанистичког пројекта и намена површина 1:1.000 

2 - Регулационо решење са приказом инфраструктуре 1:1.000 

 

ИДЕЈНО РЕШЕЊЕ 

ДОКУМЕНТАЦИЈА 
Катастарско-топографски план 

Услови надлежних ималаца јавних овлашћења 

Изводи из графичких делова планских докумената: 

- Просторног плана града Ваљева („Сл. гласник града Ваљева“, бр. 3/13) и  

- Просторног плана подручја посебне намене разводног гасовода РГ-13 Београд - Ваљево - 

Лозница са елементима детаљне регулације („Сл. гласник РС“, бр. 67/22). 

 



Прилог 



1 

Аналитичко-геодетски елементи 

 

 
Преломне тачке границе Урбанистичког пројекта

p.бр. Х У 

1 7419239.11 4905448.23 

2 7419263.32 4905462.85 

3 7419274.39 4905433.03 

4 7419279.34 4905423.33 

5 7419288.88 4905406.15 

6 7419264.79 4905380.67 

7 7419239.01 4905359.64 

8 7419220.28 4905343.58 

9 7419192.35 4905327.22 

10 7419167.72 4905311.82 

11 7419151.65 4905302.54 

12 7419136.62 4905289.22 

13 7419122.42 4905288.29 

14 7419054.91 4905255.60 

15 7419049.93 4905240.00 

16 7419001.69 4905209.28 

17 7418980.82 4905197.56 

18 7418958.62 4905198.92 

19 7418956.46 4905186.03 

20 7418852.61 4905124.81 

21 7418770.47 4905073.94 

22 7418715.58 4905040.39 

23 7418661.13 4905007.16 

24 7418617.99 4904983.38 

25 7418595.20 4904970.81 

26 7418584.22 4904980.46 

27 7418554.89 4904960.47 

28 7418423.33 4904891.74 

29 7418395.98 4904868.96 

30 7418385.69 4904871.89 

31 7418376.76 4904874.44 

32 7418288.87 4904833.41 

33 7418247.17 4904810.61 

34 7418139.09 4904760.99 

35 7418131.97 4904750.04 

36 7418091.49 4904736.48 

37 7418086.69 4904734.87 

38 7417991.31 4904691.19 

39 7417983.57 4904687.65 

40 7417918.53 4904659.71 

41 7417913.22 4904657.43 

42 7417857.05 4904631.66 

43 7417812.71 4904608.50 

44 7417769.42 4904585.88 

45 7417726.14 4904563.27 

46 7417682.85 4904540.65 

47 7417639.46 4904517.99 

48 7417617.90 4904511.93 

49 7417589.31 4904503.89 

50 7417567.40 4904497.73 

51 7417523.57 4904492.25 

p.бр. Х У 

52 7417445.08 4904482.43 

53 7417424.32 4904479.84 

54 7417389.39 4904475.62 

55 7417403.91 4904483.11 

56 7417428.05 4904494.41 

57 7417443.35 4904496.32 

58 7417521.83 4904506.14 

59 7417564.62 4904511.49 

60 7417585.53 4904517.37 

61 7417614.11 4904525.41 

62 7417634.27 4904531.07 

63 7417676.36 4904553.06 

64 7417719.65 4904575.68 

65 7417762.94 4904598.29 

66 7417806.23 4904620.91 

67 7417850.89 4904644.24 

68 7417907.53 4904670.22 

69 7417913.01 4904672.57 

70 7417977.89 4904700.44 

71 7417985.48 4904703.92 

72 7418081.54 4904747.91 

73 7418087.04 4904749.75 

74 7418122.89 4904761.77 

75 7418129.56 4904772.02 

76 7418240.89 4904823.13 

77 7418282.55 4904845.91 

78 7418375.58 4904889.34 

79 7418389.53 4904885.35 

80 7418392.70 4904884.45 

81 7418415.52 4904903.45 

82 7418547.68 4904972.49 

83 7418585.30 4904998.15 

84 7418597.05 4904987.82 

85 7418611.23 4904995.64 

86 7418654.10 4905019.27 

87 7418708.28 4905052.33 

88 7418763.13 4905085.86 

89 7418845.37 4905136.79 

90 7418943.73 4905194.78 

91 7418946.90 4905213.67 

92 7418977.56 4905211.78 

93 7418994.49 4905221.30 

94 7419038.13 4905249.09 

95 7419043.40 4905265.58 

96 7419118.78 4905302.08 

97 7419130.92 4905302.87 

98 7419143.42 4905313.96 

99 7419160.51 4905323.82 

100 7419185.10 4905339.19 

101 7419212.12 4905355.02 

102 7419230.03 4905370.38 



2 

p.бр. Х У 

103 7419255.24 4905390.95 

104 7419271.47 4905408.11 

105 7419266.84 4905415.96 

106 7419239.24 4905399.67 

p.бр. Х У 

107 7419217.84 4905435.94 

108 7419219.21 4905436.67 

 

 

Преломне тачке Заштитног појаса гасовода 

р.бр. X Y 

1 7419260.69 4905440.16 

2 7419265.86 4905443.21 

3 7419287.64 4905406.29 

4 7419264.11 4905381.41 

5 7419238.37 4905360.41 

6 7419219.70 4905344.39 

7 7419191.83 4905328.07 

8 7419167.20 4905312.68 

9 7419151.06 4905303.36 

10 7419136.21 4905290.19 

11 7419122.16 4905289.27 

12 7419054.09 4905256.31 

13 7419049.08 4905240.65 

14 7419001.17 4905210.14 

15 7418980.59 4905198.57 

16 7418957.79 4905199.97 

17 7418955.56 4905186.65 

18 7418852.10 4905125.66 

19 7418769.95 4905074.79 

20 7418715.06 4905041.24 

21 7418660.63 4905008.03 

22 7418617.51 4904984.25 

23 7418595.33 4904972.03 

24 7418584.29 4904981.73 

25 7418554.38 4904961.33 

26 7418422.77 4904892.57 

27 7418395.75 4904870.07 

28 7418385.97 4904872.85 

29 7418376.67 4904875.50 

30 7418288.42 4904834.31 

31 7418246.73 4904811.50 

32 7418138.41 4904761.78 

33 7418131.32 4904750.88 

34 7418091.17 4904737.43 

35 7418086.32 4904735.80 

36 7417990.89 4904692.10 

37 7417983.16 4904688.56 

38 7417918.14 4904660.63 

39 7417912.81 4904658.34 

40 7417856.61 4904632.56 

41 7417812.25 4904609.39 

42 7417768.96 4904586.77 

43 7417725.67 4904564.16 

44 7417682.38 4904541.54 

45 7417639.09 4904518.93 

46 7417617.63 4904512.89 

47 7417589.04 4904504.86 

48 7417567.20 4904498.72 

49 7417523.44 4904493.24 

р.бр. X Y 

50 7417444.96 4904483.42 

51 7417424.20 4904480.83 

52 7417391.99 4904476.96 

53 7417403.91 4904483.11 

54 7417407.70 4904484.88 

55 7417423.46 4904486.78 

56 7417444.21 4904489.38 

57 7417522.70 4904499.20 

58 7417566.01 4904504.61 

59 7417587.42 4904510.63 

60 7417616.00 4904518.67 

61 7417636.87 4904524.53 

62 7417679.60 4904546.86 

63 7417722.89 4904569.47 

64 7417766.18 4904592.09 

65 7417809.47 4904614.70 

66 7417853.97 4904637.95 

67 7417910.37 4904663.82 

68 7417915.77 4904666.14 

69 7417980.73 4904694.04 

70 7417988.39 4904697.56 

71 7418084.11 4904741.39 

72 7418089.27 4904743.11 

73 7418127.43 4904755.90 

74 7418134.32 4904766.50 

75 7418244.03 4904816.87 

76 7418285.71 4904839.66 

77 7418376.17 4904881.89 

78 7418387.61 4904878.62 

79 7418394.34 4904876.71 

80 7418419.42 4904897.60 

81 7418551.29 4904966.48 

82 7418584.76 4904989.31 

83 7418596.13 4904979.32 

84 7418614.61 4904989.51 

85 7418657.62 4905013.22 

86 7418711.93 4905046.36 

87 7418766.80 4905079.90 

88 7418848.99 4905130.80 

89 7418950.10 4905190.40 

90 7418952.76 4905206.29 

91 7418979.19 4905204.67 

92 7418998.09 4905215.29 

93 7419044.03 4905244.54 

94 7419049.15 4905260.59 

95 7419120.60 4905295.18 

96 7419133.77 4905296.04 

97 7419147.53 4905308.25 

98 7419164.11 4905317.82 



3 

р.бр. X Y 

99 7419188.72 4905333.20 

100 7419216.20 4905349.30 

101 7419234.52 4905365.01 

102 7419260.02 4905385.81 

103 7419280.18 4905407.13 
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0.2  SАDRŽINA GLАVNЕ SVЕSKЕ 
 

0.1. Naslovna strana glavne sveske              

0.2. Sadržaj glavne sveske 

0.3. Sadržaj tehničke dokumentacije 

0.4. Podaci o projektantima 

0.5. Pоdаci о оbјеktu i lokaciji 
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0.3  SADRŽAJ TEHNIČKE DOKUMENTACIJE 
 

0 Glavna sveska 004.22.IDR - 0 

1 Projekat distributivnog gasovoda  004.22.IDR - 1 
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0.4  PODACI O PROJEKTANTIMA 
 
 

0 - GLAVNA SVESKA 

 

Projektant: JP „Srbijagas“, Bulevar oslobođenja 69, Novi Sad 

Glavni projektant :   Gordana Radojević, dipl.maš.inž. 

Broj licence:    330 0856 03 

Potpis: 
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Odgovorni projektant :  Gordana Radojević, dipl.maš.inž. 

Broj licence:    330 0856 03 

Potpis: 
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0.5  PОDАCI О ОBЈЕKТU I LОKАCIЈI 

ОPŠТI PОDАCI О ОBЈЕKТU I LОKАCIЈI 

tip оbјеktа: gasni energetski objekat:  

distributivni gasovod  

vrsta radova: nova gradnja 

kаtеgоriја оbјеktа: G 

klаsifikаciја 

pојеdinih dеlоvа 

оbјеktа: 

učеšćе u ukupnој 

pоvršini оbјеktа (%): 

klаsifikаciоnа оznаkа: 

 

100% 222100 - lokalna mreža gasovoda 

naziv prostornog 

odnosno 

urbanističkog plana:  

Prostorni plan grada Valјeva („Službeni glasnik grada Valјeva“, 

br. 3/2013) 

mesto: Grad Valjevo 

brој kаtаstаrskе 

pаrcеlе/spisаk 

kаtаstаrskih pаrcеlа 

i kаtаstаrskа оpštinа 

objekta: 

KO Popučke  
1596/1, 1595/1, 1669/1, 2740/2, 1819/2, 1819/1, 1820, 1833/4, 
1833/3, 1834, 1833/2, 1833/5, 1833/1, 2008, 2009, 2010/3, 
2010/2, 2010/1, 2690, 2689, 2688, 2687, 2682, 2680/5, 2680/1, 
2680/6, 2655/2, 2655/4, 2655/3, 2655/1, 2655/5, 2655/6, 2655/7 
 

PRIKLJUČCI NА INFRАSТRUKТURU: 

Elektroenergetska distributivna mreža Nije predviđena 

Druga infrastruktura Nije predviđena 

ОSNОVNI PОDАCI О ОBЈЕKТU I LОKАCIЈI 

dimеnziје оbјеktа: Dužina distributivnog čeličnog gasovoda: cca 2,2km 

Prečnik distributivnog čeličnog gasovoda: 355,6mm 

Maksimalni radni pritisak MOP 16bar 

mаtеriјаlizаciја 

оbјеktа: 
Cevi za gasovod su čelične podužno zavarene cevi (koeficijent zavara 

V=1), kvaliteta prema nivou specifikacije PSL 1, od materijala L245  

prema standardu SRPS EN ISO 3183. Cevi su fabrički izolovane 

polietilenskom oblogom. 

Fitinzi – standardni lukovi (R=1,5D) su od materijala L245 prema 

standardu SRPS EN 10253-2. 

predračunska 

vrednost objekta: 
RSD 45.000.000,00 
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1.2 Sadržaj projekta 

 

1.2  SАDRŽАЈ PROJEKTA  

 

1.1 Nаslоvnа strаnа  

1.2 Sаdržај projekta  

1.3 Rešenje o određivanju odgovornog projektanta        

1.4 Izjava odgovornog projektanta        

1.5 Tekstualna dokumentacija                       

1.6 Grafička dokumentacija 

 
 

 

 
 



 
1.3 Rešenje o određivanju odgovornog projektanta 

 

1.3 REŠENJE O ODREĐIVANJU ODGOVORNOG PROJEKTANTA 

 
Nа оsnоvu člаnа 128. Zаkоnа о plаnirаnju i izgrаdnji (''Službеni glаsnik RS'', br. 72/09, 81/09-

isprаvkа, 64/10 оdlukа US, 24/11 i 121/12, 42/13–оdlukа US, 50/2013–оdlukа US,  98/2013–

оdlukа US, 132/14, 145/14, 83/2018, 31/2019, 37/2019 - dr. Zakon, 9/2020 i 52/2021) i оdrеdbi 

Prаvilnikа о sаdržini, nаčinu i pоstupku izrаdе i nаčin vršеnjа kоntrоlе tеhničkе dоkumеntаciје 

prеmа klаsi i nаmеni оbјеkаtа (“Službеni glаsnik RS”, br. 73/2019.) kао: 

 
 
 

O D G O V O R N I   P R O J E K T A N T 
 

 
 
zа izrаdu Projekta distributivnog gasovoda, koji je deo Idejnog rešenja zа nоvu grаdnju 

оbјеktа: Distributivni gasovod od čeličnih cevi MOP 16bar od GMRS „Valjevo 1“ do granice 

PGR „Privredna zona” – druga izmena, KO Popučke, grad Valjevo, оdrеđuјe sе: 
 

 

Gordana Radojević, dipl.maš.inž......................................................................330 0856 03 
 

 

 

Prојеktаnt: JP „Srbijagas“, Bulevar oslobođenja 69, Novi Sad  

          

Odgovorno lice / zastupnik:   Vladimir Likić, dipl.maš.inž. 

 

Potpis: 
 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brој tehničke dokumentacije: 004.22.IDR 

 

Меstо i dаtum: Beograd, septembar 2022.god.
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1.4 IZJAVA ODGOVORNOG PROJEKTANTA  

 

 

Odgovorni projektant Projekta distributivnog gasovoda, koji je deo Idejnog rešenja zа nоvu 

grаdnju оbјеktа: Distributivni gasovod od čeličnih cevi MOP 16bar od GMRS „Valjevo 1“ do 

granice PGR „Privredna zona” – druga izmena, KO Popučke, grad Valjevo 
 
 

 

Gordana Radojević, dipl.maš.inž. 

 
 

 

I Z J A V LJ U J E M 

  

 

1. dа је prојеkаt izrаđеn u sklаdu sа Zаkоnоm о plаnirаnju i izgrаdnji, prоpisimа, 

stаndаrdimа i nоrmаtivimа iz оblаsti izgrаdnjе оbјеkаtа i prаvilimа strukе; 

 

2. dа је prојеkаt u svemu u sklаdu sа načinima za obezbeđenje ispunjеnja оsnоvnih zаhtеvа 

zа оbјеkаt propisanih elaboratima i studijama. 
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1.5 Tekstualna dokumentacija 

 

TEHNIČKI OPIS 

 

UVOD 

U okviru gasifikacije grada Valjeva, koja obuhvata izgradnju distributivnog gasnog energetskog 

sistema maksimalnog radnog pritiska (MOP) 16bar i MOP 4bar za potrebe snabdevanja gasom 

potrošača na teritoriji grada Valjeva, planirana je i izgradnja distributovnog gasovoda od čeličnih 

cevi MOP 16bar od GMRS „Valjevo 1“ do granice PGR „Privredna zona“ – druga izmena, koji 

je ujedno i predmet ovog Idejnog rešenja. 

Mesto priključenja predmetnog gasovoda predviđeno je na cca 1m nakon izlaska gasovoda iz 

ograde planirane GMRS „Valjevo 1“ (nije predmet projekta), na k.p.br.1596/1 KO Popučke 

(teme T1 dato na crtežu Situacije trase gasovoda u okviru grafičke dokumentacije). 

Mesto uklapanja sa planiranim distributivnim gasovodom od čeličnih cevi MOP 16bar 

obuhvaćenim PGR „Privredna zona“ – druga izmena, koji nije predmet ovog projekta, 

predviđeno je na granici katastarskih parcela br.2655/7 KO Popučke i 14157 KO Valjevo (teme 

T2).    

Granice projekta su mesto priključenja (teme T1) i mesto uklapanja sa planiranim 

distributivnim gasovodom od čeličnih cevi MOP 16bar (teme T2). 

Predmetni gasovod je lociran u skladu sa zahtevima iz Pravilnika o uslovima za nesmetanu i 

bezbednu distribuciju prirodnog gasa gasovodima pritiska do 16bar, „Sl.glasnik RS“, br.86/2015 

(u daljem tekstu Pravilnik). 

Lokacija predmetnog gasovoda je na katastarskim parcelama br.: 1596/1, 1595/1, 1669/1, 

2740/2, 1819/2, 1819/1, 1820, 1833/4, 1833/3, 1834, 1833/2, 1833/5, 1833/1, 2008, 2009, 

2010/3, 2010/2, 2010/1, 2690, 2689, 2688, 2687, 2682, 2680/5, 2680/1, 2680/6, 2655/2, 2655/4, 

2655/3, 2655/1, 2655/5, 2655/6, 2655/7 sve KO Popučke, na teriroriji grada Valjeva. 

Ukupna dužina predmetnog gasovoda prečnika 355,6mm je cca 2,2km. 

TEHNIČKI OPIS TERENA PRIKAZANOG NA SITUACIONOM PLANU 

Predmetno područje na kome će se izgraditi gasovod nalazi se na istočnoj periferiji gradaValjeva, 

odnosno jugoistočno u odnosu na privrednu zonu i obuhvata deo prostora čija je sadašnja namena 

uglavnom poljoprivredna, a predviđen je razvoj privredne namene. 

Teren je na levoj obali Kolubare koja obrazuje široku aluvijalnu ravan i zaravnjen je, morfološki 

monoton. Apsolutne kote u okviru predmetnog područja variraju od 158mnv do 168mnv. 

TEHNIČKI  OPIS PLANIRANIH  I  POSTOJEĆIH OBJEKATA  I  POSTROJENJA 

Predmetni čelični distributivni gasovod prečnika 355,6mm je glavna istočna grana snabdevanja 

prirodnim gasom grada Valjeva, kojom se vrši distribucija gasa od GMRS „Valjevo 1“ ka MRS 

krajnjih potrošača (industrijski / komunalni potrošači i za široku potrošnju). 

Početak čeličnog distributivnog gasovoda je od planirane GMRS „Valјevo 1“ na katastarskoj 

parceli 1596/1 KO Popučke, nakon čega se gasovod pruža u pravcu jugozapada do mesta ulaza u 

obuhvat PGR „Privredna zona“ – druga izmena, na granici katastarskih parcela 2655/7 KO 

Popučke i 14157 KO Valјevo, u dužini od oko 2,2km.  

Predviđeno je da se planirani distributivni gasovod prečnika 355,6 mm (MOP 16bar) vodi 

podzemno, u planiranom zaštitnom pojasu buduće Južne obilaznice oko Valjeva. Planirani 

zaštitni pojas puta je definisan 20 metara od regulacione linije (na spoljnu stranu levo i desno). 

Planirana regulaciona linija, tj. buduća parcela puta - putni pojas Južne obilaznice oko Valjeva  

prikazana je crvenom linijom sa analitčko - geodetskim tačkama. 
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Za radne cevi gasovoda MOP 16bar predviđene su čelične podužno zavarene cevi (koeficijent 

zavara V=1), kvaliteta prema nivou specifikacije PSL 1, od materijala L245 prema standardu 

SRPS EN ISO 3183. Cevi su fabrički izolovane polietilenskom oblogom. 

Gasovod prati niveletu terena. Horizontalna i vertikalna skretanja gasovoda, predviđena su 

ugradnjom standardnih lukova (R=1,5D) prema standardu SRPS EN 10253-2 od materijala 

L245. 

Pre puštanja u rad gasovod se ispituje na čvrstoću i nepropusnost.  

Procedura i metod  ispitivanje mora biti u skladu sa standardom SRPS EN 12327.   

Pritisak ispitivanja na čvrstoću za čelične gasovode mora biti određen uskladu sa SRPS EN 

12007-3  

Ispitivanje gasovoda na čvrstoću i nepropusnost za MOP 16 bar u skladu sa SRPS EN 12007-1 i 

SRPS EN 12007-3, vrši se na osnovu priložene tabele.  

 

MOP MIP STP 

(bar) ≤ > 

5 < P ≤ 16 1,3 MOP MIP 

 

gde je: 

MOP=16bar - maksimalni radni pritisak (Maximum Operating Pressure) 

MIP=20,8bar - maksimalni incidentni pritisak (Maximum Incidental Pressure) 

STP=21bar  - pritisak ispitivanja na čvrstoću (Strenght Test Pressure) 

Ispitivanje gasovoda mora da izvrši Izvođač radova uz obavezno prisustvo odgovornog izvođača 

radova i lica koje vrši stručni nadzor. O izvršenom ispitivanju sastavlja se odgovarajući zapisnik. 

Minimalna dubina ukopavanja (mereno od gornje ivice gasovoda) je 0,8m duž cele trase, osim 

kod ukrštanja sa drugim objektima. 

Minimalna dozvoljena rastojanja spoljne ivice podzemnih čeličnih gasovoda 10bar < MOP ≤ 

16bar sa drugim gasovodima, infrastrukturnim i drugim objektima, u skladu sa čl.4, stav 1, 

Prаvilnikа о uslоvimа zа nеsmеtаnu i bеzbеdnu distribuciјu prirоdnоg gаsа gаsоvоdimа pritiskа 

dо 16bаr (Sl. glаsnik RS, br.86/15), data su u tаbеli 1.  

Таbеlа 1 

Мinimаlnо dоzvоlјеnо rаstојаnjе  (m) 

 
Ukrštаnjе 

Pаrаlеlnо 

vоđеnjе 

Gasovodi međusobno  0,2 0,6 

Od gasovoda do vodovoda i kanalizacije  0,2 0,4 

Od gasovoda do vrelovoda i toplovoda  0,3 0,5 

Od gasovoda do prohodnih kanala vrelovoda i toplovoda  0,5 1,0 

Od gasovoda do niskonaponskih i visokonaponskih el. kablova  0,3 0,6 

Od gasovoda do telekomunikacionih i optičkih kablova  0,3 0,5 

Od gasovoda do vodova hemijske industrije i tehnoloških fluida  0,2 0,6 
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Od gasovoda do rezervoara* i drugih izvora opasnosti stanice za 

snabdevanje gorivom prevoznih sredstava u drumskom 

saobraćaju (* rastojanje se meri do gabarita rezervoara) 

 

- 

 

5,0 

Od gasovoda do izvora opasnosti postrojenja i objekata za 

skladištenje zapaljivih i gorivih tečnosti ukupnog kapaciteta 

najviše 3m3 

- 3,0 

Od gasovoda do izvora opasnosti postrojenja i objekata za 

skladištenje zapaljivih i gorivih tečnosti ukupnog kapaciteta više 

od 3m3 a najviše 100m3 

- 6,0 

Od gasovoda do izvora opasnosti postrojenja i objekata za 

skladištenje zapaljivih i gorivih tečnosti ukupnog kapaciteta 

preko 100m3 

- 15,0 

Od gasovoda do izvora opasnosti postrojenja i objekata za 

skladištenje zapaljivih gasova ukupnog kapaciteta najviše 10m3 
- 5,0 

Od gasovoda do izvora opasnosti postrojenja i objekata za 

skladištenje zapaljivih gasova ukupnog kapaciteta većeg od 10m3 

a najviše 60m3 

- 10,0 

Od gasovoda do izvora opasnosti postrojenja i objekata za 

skladištenje zapaljivih gasova ukupnog kapaciteta preko 60m3 
- 15,0 

Od gasovoda do šahtova i kanala 0,2 0,3 

Minimalna horizontalna rastojanja podzemnih gasovoda od nadzemne elektro mreže i stubova 

dalekovoda, u skladu sa čl.5, stav 1, Prаvilnikа о uslоvimа zа nеsmеtаnu i bеzbеdnu distribuciјu 

prirоdnоg gаsа gаsоvоdimа pritiskа dо 16bаr (Sl. glаsnik RS, br.86/15),  data su u tаbеli 2:  

 Таbеlа 2 

Мinimаlnо dоzvоlјеnо rаstојаnjе оd pоdzеmnоg gаsоvоdа                                                                 

dо nаdzеmnе еlеktrо mrеžе i stubоvа dаlеkоvоdа 

nаzivni nаpоn U  

(kV) 

pri ukrštаnju  

(m) 

pri pаrаlеlnоm vоđеnju 

 (m) 

1kV≥U 1 1 

1kV<U≤20kV 2 2 

20kV<U≤35kV 5 10 

35kV<U 10 15 

Niје dоzvоlјеnо pаrаlеlnо vоđеnjе pоdzеmnih vоdоvа iznаd i ispоd gаsоvоdа i niје dоzvоlјеnо 

pоstаvlјаnjе šаhtа iznаd gаsоvоdа. 

Pri ukrštanju gasovoda sa saobraćajnicama, ugao ukrštanja ose gasovoda i ose saobraćajnice 

mora biti od 60º do 90º. Ove prelaze potrebno je izvesti na propisanoj dubini i u svemu  prema 

uslovima upravljača puta. 

Nakon postavljanja i montiranja, gasovod će se geodetski snimiti i podaci će biti uneti u projekat 

izvedenog objekta i katastar podzemnih instalacija. 

Kako je distribucija prirodnog gasa u određenim uslovima povezana sa mogućnošću nastajanja 

zapaljive ili eksplozivne smeše, neophodno je nakon izgradnje gasovoda, u toku eksploatacije, 

obezbediti zaštitu gasovoda, u skladu sa čl.13 i 14 Pravilnika o uslovima za nesmetanu i 
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bezbednu distribuciju prirodnog gasa gasovodima pritiska do 16bar (Sl. glasnik RS 86/15), tako 

da se ne bi narušila nesmetana i bezbedna distribucija gasa, ili se ugrozila bezbednost ljudi i 

imovine i to: 

- izgradnjom novih objekata ne sme se ugroziti stabilnost, bezbednost i pouzdan rad 

gasovoda, u zaštitnom pojasu gasovoda; 

- u zaštitnom pojasu gasovoda (po 3m od ose gasovoda na obe strane) zabranjeno je saditi 

drveće i drugo rastinje čiji koreni dosežu dubinu veću od 1m, odnosno, za koje je 

potrebno da se zemljište obrađuje dublje od 0,5m. 

UKRŠTANJE GASOVODA SA VODOTOKOVIMA 

Ukrštanje gasovoda sa rekom Krivošijom (V1) i kanalima (V2-V4) izvodi se prekopavanjem 

ispod dna vodotoka na minimalno 1m ispod dna uređenog korita, odnosno na 1,5m ispod dna 

neuređenog korita. 

Na prolazu gasovoda ispod vodenih tokova vazdušne oznake gasovoda - znaci upozorenja 

moraju biti postavljeni sa obe strane vodenog toka i ne smeju da se postavi bliže od 5m od ose 

nasipa vodotoka (Pravilnik o uslovima za nesmetanu i bezbednu distribuciju prirodnog gasa 

gasovodima pritiska do 16 bar“ (Službeni glasnik RS 86/2015), čl  46). 

OPIS TEHNOLOŠKOG PROCESA 

Predmetnim čeličnim gasovodom se prirodni gas pmax=16bar distribuira od GMRS „Valjevo 1“ 

do MRS krajnjih potrošača (industrijski/komunalni potrošači i za široku potrošnju). 

POPIS VRSTE I KOLIČINE  ZAPALJIVIH I GORIVIH TEČNOSTI,  ZAPALJIVIH 

GASOVA  I EKSPLOZIVNIH MATERIJA 

U predmetnom gasnoj instalaciji kao zapaljivi gas koristi se prirodni gas. 

Ostali materijali (cevi, fitinzi), sem prirodnog gasa u instalaciji, spadaju u nezapaljive i teže 

zapaljive.  

Prirodni gas je mešavina gasovitih ugljovodonika sa dominacijom metana CH4. Lakši je od 

vazduha, bez boje, mirisa i ukusa. Zbog toga je prilikom primene u širokoj potrošnji prirodni gas 

odorisan, čime se postiže lako prepoznavanje eventualnog isticanja gasa. 

Karakteristike prirodnog gasa: 

Prirodni gas predstavlja smešu ugljovodonika metanskog reda. Osnovne eksplozivne 

karakteristike, u smislu protiveksplozivne zaštite, prema odredbama standarda SRPS EN 60079-

20-1 su: 

            grupa gasova: II A 

            temperaturni razred: T1 

 gas lakši od vazduha 

U smeši su u izvesnom procentu prisutni i azot i ugljendioksid. Sastav i karakteristike prirodnog 

gasa su sledeće: 

Hemijski sastav (zap.proc.): CH4 = 97,00 % 

C2H6 = 1,00 % 

C3H8 = 0,40 % 

CmHn = 0,20% 

N2 = 0,88 %  

CO2 = 0,52 %                                             

 = 100,00 % 

Donja toplotna moć na normalnim uslovima: Hd = 34.140 kJ/m3 

Gustina gasa na normalnim uslovima:                                ρN = 0,705 kg/m3 

Relativna gustina:  0,55 
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Prosečna vrednost granice eksplozivnosti u vazd.:                    

( zapreminski % ) 

4,2 – 17,5 % 

Maksimalna brzina paljenja: 0,35 m/s 

Temperatura paljenja u vazduhu: T = 924 K  

Temperatura sagorevanja kod faktora viška vazduha   = 1: T = 2.273 K  

 

Idejno rešenje je urađeno u skladu sa:  

 Pravilnik o sadržini, načinu i postupku izrade i načinu vršenja kontrole tehničke dokumentacije 

prema klasi i nameni objekata („Sl.glasnik RS“, br.73/2019); 

 Pravilnikom o uslovima za nesmetanu i bezbednu distribuciju prirodnog gasa gasovodima pritiska 

do 16bar („Sl.glasnik RS“, br.86/2015); 

 Zakon o zaštiti od požara (Sl. glasnik RS, br. 111/09, 20/15, 87/18 i 87/19 – dr.zakon);  

 Zakon o zapaljivim i gorivim tečnostima i zapaljivim gasovima (Sl. glasnik RS, br. 54/2015).  

 
 
 
 

 

 

 

 

                                         

 

Odgovorni projektant: 

 

 

__________________________ 

 Gordana Radojević, dipl.maš.inž. 
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Br.crteža Naziv crteža 

1.01 Pregledna karta trase gasovoda na ortofoto podlozi                                                   

1.02-1 Situacija trase gasovoda...list br.1                                           R 1:1000 

1.02-2 Situacija trase gasaovoda ...list br.2                                         R 1:1000 

 
 

 

 

 

 

 
 



LEGENDA:

Distributivni gasovod od čeličnih cevi MOP 16bar prečnika Ø355,6mm - planirani

(predmet projekta)

Granica PGR "Privredna zona" - druga izmena

teme T2 - mesto uklapanja

      (granica projekta)

teme T1 - mesto priključenja

        (granica projekta)

   GMRS "Valjevo 1"

(nije predmet projekta)

Trasa distributivnog gasovoda Ø355,6mm (MOP 16bar)

(predmet projekta)

Granica PGR "Privredna zona" - druga izmena







ДОКУМЕНТАЦИЈА 
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Услови 



ПРЕГЛЕД ПРИКУПЉЕНИХ ПОДАТАКА И УСЛОВА 

У току израде Урбанистичког пројекта прикупљени су подаци и услови од 
следећих надлежних органа, организација, јавних предузећа и других ималаца јавних 
овлашћења: 

р.бр. Установа Ознака/број Датум
1. ЈКП „Видрак“ Ваљево 7867/1-22 10.08.2022.
2. ЈКП „Водовод Ваљево“ 01-5117/2 12.08.2022.

3.
ЈП за управљање и коришћење Регионалног 
вишенаменског хидросистема „Стубо-Ровни“ „Колубара“ 
Ваљево

252 15.08.2022.

4. Центар за разминирање 
350-01-

36/2022-01
15.08.2022.

5.
Министарство унутрашњих послова, Сектор за ванредне 
ситуације, Одељење за ванредне ситуације у Ваљеву

217-13375/22-1 15.08.2022.

6. ЈКП „Топлана-Ваљево“ 3625 16.08.2022.

7. АД „Електромрежа Србије“ Београд 
130-00-UTD-

003-1054/2022-
002

16.08.2022.

8. „Телеком Србија“  а.д. 330844/2-2022 16.08.2022.
9. ЈП „Путеви Србије“ 953-17228/22-1 16.08.2022.

10.
Министарство одбране, Сектор за материјалне ресурсе, 
Управа за инфраструктуру

14629-4 17.08.2022.

11. Завод за заштиту природе Србије 021-2818/2 17.08.2022.
12. „Инфраструктура железнице Србије“ а.д. 3/2022-1331 17.08.2022.

13.
Електродистрибуција Србије д.о.о. Београд 
Огранак Ваљево

2460800-D-
09.04-352144-2

19.08.2022

14. Министарство рударства и енергетике 
350-01-97-

2022-05
19.08.2022.

15. Завод за заштиту споменика културе „Ваљево“ 480/1 19.08.2022





 
 
 
ЈКП '' ВОДОВОД ВАЉЕВО''           РАЧУН БРОЈ 160-6999-31 
ВУКА КАРАЏИЋА 26                      ПИБ 100070077 
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Broj: 01-5117/2 

Datum: 12.0.2022.god. VALJEVO 

Vaš broj: 06-07-11/2531-17 

Od: 08.08.2022. godine 

JP ''SRBIJAGAS'' Novi Sad 

Sektor za razvoj 
Autoput za Zagreb 11 

Novi Beograd  

Kontakt osoba : Vladimir Likić,  064/888-36-36 

011/3539-307 

 

PREDMET: Urbanistički uslovi za potrebe izrade Urbanističkog projekta  za izgradnju deonice   

distributivnog gasovoda od GMRS ''Valjevo 1'' do granice PGR ,,Privredna zona''- druga izmena,  

na teritoriji grada Valjeva 

 
U prilogu je dostavljena situacija sa ucrtanim najbližim  instalacijama iz naše nadležnosti za 

predmetnu lokaciju ( za samu predmetnu deonicu - nema instalacija  iz naše nadležnosti). 

  

Ipak dati su neki opšti uslovi koji važe za instalacije iz naše nadležnosti: 

Vodovod: 

 - paralelno vođenje novih instalacija sa vodovodnom mrežom je dozvoljeno ukoliko je minimalno 

rastojanje tih novih instalacija 0,5m od vodovodnih cevi 

 - ukrštanje  novih instalacija sa vodovodnom mrežom je dozvoljeno je samo pod pravim uglom i to  

ukoliko je minimalno vertikalno rastojanje između tih novih instalacija i vodovodnih cevi 0,5m i i taj prostor 

je ispunjen peskom. 

 - zaštitni pojas iznad javne vodovodne mreže u kome nije dozvoljeno građenje je : 

 1) za cevovode do Ф300mm 4m ( po 2m levo i desno od ose cevovoda)  

2) za cevovode veće od  Ф300mm 10m ( po 5m levo i desno od ose cevovoda) 

Fekalna kanalizacija:  

Minimalan prečnik javne fekalne kanalizacije je Ф200mm; 

     - zaštitni pojas iznad javne fekalne kanalizacione  mreže u kome nije dozvoljeno građenje je : 

 1) za cevovode do Ф300mm   po 3m levo i desno od ose cevovoda  

2) za kolektore po 10 m levo i desno od ose kolektora 

 
Obrađivač predmeta: 

Mila Grujičić, 

projektant IS u službi projektovanja 

  
 

                                                                                                      JKP“VODOVOD VALJEVO“ 

                                                                            Sektor tehničko projektantskih poslova 

                                                                       

 Šef službe projektovanja 
 

                                                                                                                                                    
Predrag Jevtić , dipl.ing.građ 

 

  





















АКЦИОНАРСКО ДРУШТВо 

„ЕЛЕКТРС?МРЕЖА СРБИ.IЕ" 6ЕОГРАД 

Jfl ,,СрБИјАГАС 
Сектор за развој 
Булевар Ослобођења 69 
21000 Нови Сад 

Број: 130-00-UTD-003-1054/2022 -СL 

Датум' 	1 6. 08. 2021 

Предмет: Услови за израду Урбанистичког пројекта за изградњу деонице 
дистрибутивног гасовода од ГМРС „Ваљево 1" до границе ПГР ,,,Привредна 
зона" - друга измена, на територији града Ваљева 

На основу вашег захтева број 06-07-11/2531-12 од 08.08.2022. године, који је код нас заведен 
дана 11.08.2022. године под бројем АСЕ-42359, и доčтављене документације (технички опис и 
ситуациони план у дигиталном облику)', обавештавамо вас о следеТiем: 

1. Према послатој документацији, видљиво је да да у обухвату предметног 
Урбанистичког пројекта нема објеката који су у власништву „Електромрежа Србије " 
А.Д. 

2. Према Плану развоја преносног система и Плану инвестиција, у обухвату предметног 
Урбанистичког пројекта није планирана изградња електрbенергетске инфраструктуре 
која 'би била у власништву „Електромрежа Србије" А.Д. Са друге стране, Планом 
развоја преносног система су планиране следеfiе активности, где мора да се нагласи 
да трасе описаних далековода јоШ увек нису прецизно дефинисане, тако да постоји 
могуТiност да прођу у близини предметног обухвата: 

- ДВ 110 kV TC Ваљево 3- ТС lbиг. Овим далеководом fle се решити радијално 
напајање ТС, lbиг. Такоfје, очекује се ,ца се прикључење будуfiе ТС Мионица на 
преносни систем обави расецањем овог далековода и његовим увођењем у исту 
по принципу „улаз-излаз". 

- Прикључни вод за ТС 110/х kV Мионица. Индикативно, прикључење ове 
трансформаторске станице fie бити остварено по принципу „улаз-излаз" на 
будући далековод ТС Ваљево 3- ТС 7bиг. 

3. У складу са претходно наведеним тачкама „Електромрежа Србије" А.Д. нема 
посебних услова за потребе израде Урбанистичког пројекта за изградњу деонице 
дистрибутивног гасовода од ГМРС „Ваљево 1" до границе ПГР „Привредна зона" - 
друга измена, на територији града Ваљева. 

4. Такоfје вас обавештавамо да је у непоćредној близини обухвата предметног 
Урбанистичког пројекта и деонице дистрибутивног гасовода, а ван заштиног појаса 
далековода, планирана изградња ДВ 2х400 kV TC Обреновац - ТС Бајина Башта 
(ситуацију доствљамо у прилогу). Овај пројекат представља Секцију 3 пројекта 
Трансбалкански коридор - прва фаза. Као такав, може се сматрати пројектом од 
највишег националног и регионалног интереса и виталним делом будуflих транзита 
електричне енергије преко територије Р. Србије у смеру од североистока према 
југозападу (ситуацију достављамо у прилогу). 

Потребно је поступити у складу са релевантним стандардима и другом техничком 
реryлативом (истичемо SRPS N.00.101, SRPS N.00.102, SRPS N.00.104, SRPS N.00.105) и 
извршити одговарајуће прорачуне индуктивног утицаја претходно наведеног далековода у циљу 

АкцИонАРСко ДРУШТВо 
„ЕЛЕКТРQМРЕЖА СР6И1Е" 6ЕОГРАД 

	
Матични број: 20054182 
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Пи6:1б3921661 
11000 Београд 	 www.ems.rs 
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разматрања моryflности градње планираних објеката у зависности од индуктивног јпицаја на 
потенцијалне планиране објекте од електропроводног материјала. 

Пре изградње ових објеката предвидети мере попут сопствених и колективних средстава 
заштите, галванских уметака чији је изолациони ниво виши од граничних вредности утицаја, 
изоловање надземних делова пластичним омотачима и слично. 

Уколико постоје објекти од електропроводног материјала, у зависности од насељености 
подручја, потребно је анализирати индуктивни утицај на максималној удаљености до 1000 т од осе 
далековода. 

У близини далековода, а ван заштитног појаса ЕМС АД fie по захтеву доставити податке за 
израду Елабората, при чему подносилац захтева није у обавези да достави Елаборат на увид и 
сагласност ЕМС АД. У таквим случајевима пожељно је да се изради Елаборат како би се извршила 
провера утицаја на изграТјени или планирани објекат са потребним додатним заштитним мерама 
приликом рада и експлоатације са аспекта безбедности људи и опреме. 

За прорачуне користити податке из п"ројектне документације далековода које вам на захтев 
достављамо, као и податке добијене на терену геодетским снимањем који се обављају о трошку 
Инвеститора планираних објеката. 

Важност предметних услова је две године од датума издавања или кpafie уколико дође до 
промене законских реryлатива и прописа. Након истека овог рока подносилац захтева је дужан да 
тражи обнову важности истих. 

За сва додатна објашњења можете се обратити Сектору за анализу стања елемената 
преносног система, Дирекција за асет менаџмент, Улица војводе Ctene 412, 11000 Београд и 
Зорану Петровиfiу на тел. 011/3957-095. 

С поштовањем, 

Прилог: као у тексту 

Копије доставити: 
- Инвестиције и развој, Дирекција за инвестиције, Сектор за инвестиционе пројекте високонапонских 
водова 
- Инвестиције и развој, Дирекција за развој, Сектор за развој преносног система 
- Инвестиције и развој, Дирекција за развој, Сектор за техничко-технолошки развој и инвестициони план 
- Инвестиције и развој, Дирекција за капиталне пројекте и пројекте прикључења, Сектор за управљање 
капиталним пројектима 
- Пренос електричне енергије, Дирекција за одржавање преносног система, Регионални центар 
одржавања Београд 
- Пренос електричне енергије, Дирекција за асет менаџмент, Сектор за анализу стања елемената 
преносног система, Служба за испитивање и анализу стања елемената високонапонских водова 
Други оригинал: 
- Архива 
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СРБИЈАГАС 
Булевар ослобођења бр.69                                            

                                          21 000 Нови Сад 
 

 

                        ПРЕДМЕТ:                 Захтев за израду Урбанистичких услова за 

изградњу деонице дистрибутивног гасовода од ГМРС ,,Ваљево 1,, до границе 

ПГР,,Привредна зона,, - друга измена, на територији града Ваљева. У прелиминарном 

обухвату урбанистичког пројекта налазе се следеће катастарске парцеле 

1595/1,1596/1,1670/1/2,1671/1/2,1674,1675/1,1819/1,1819/2,1820,1833/1,1833/2,1833/3,18

33/4,1833/5,2009,2010/1,2010/2,2010/3,2680/2,2680/3,2680/4,2655/1,2655/2,2655/3,2655/4,

2655/5,2655/6,2655/7,2682,2685/2,2687,2688,2689,2691,2693,2740 све КО Попучке. 

 

                  По Вашем писаном захтеву за издавање тк услова за  израду Урбанистичких 

услова за изградњу деонице дистрибутивног гасовода од ГМРС ,,Ваљево 1,, до 

границце ПГР,,Привредна зона,,-друга измена, на територији града Ваљева. Дирекција 

за технику Београд  је извршила орјентационо уцртавање постојећих   тк каблова на 

приложеним подлогама  

Постојећа кабловска тк мрежа изграђена је у складу са ситуацијом која је 

достављена у прилогу . На достављеној ситуацији  уцртани су: 

-подземни мрежни тк кабл црвеном бојом . 

На ситуацији се види да ће наш кабл доћи под удар планираних радова  и дају се 

следећи  услови: 

 У С Л О В И: 

                              Пре почетка било каквих грађевинских радова потрбно је извршити 

трасирање и обележевање трасе постојећих каблова помоћу инструмента тргача 

каблова ( или пробни шлицева) како би се дефинисао тачан положај и дубина  тк 

каблова , да би се затим одредио начин заштите тк каблова уколико су угрожени. 

Такође пре почетка извођења  било каквих  грађевинских радова инвеститор- извођач 

радова  је у обавези  да 7 (седам) дана пре почетка радова  у писаној форми  обавести , 

ради вршења надзора  

- Извршну јединицу Ваљево са седиштем у Ваљеву ул. Вука Карађића бр.5 

014/215 2000 за мрежне каблове и 014/220-398 за оптичке каблове. 



 
 
 

Заштиту – обезбеђење постојећих тк каблова извршити пре почетка 

извођења било каквих грађевинских радова. 

Како не би на било који начин дошло до угрожавања механичке стабилности, 

електричне исправности и карактеристика постојећих подземних ТК каблова, а 

који су орјентационо уцртани на достављеном ситуационом плану, и како би се 

обезбедило нормално функционисање ТК саобраћаја, инвеститор-извођач радова 

је обавезан да предузме све потребне и одговарајуће мере предострожности, 

дужан је да све грађевинске радове у непосредној близини постојећих 

подземних ТК каблова изводи искључиво ручним путем без употребе 

механизације, уз предузимање свих потребних мера заштите (обезбеђење од 

слезања , пробни шлицеви и сл.) 

                    На местима где се Ваша траса поклапа са нашом  постојећом трасом   

потребно је да померите Вашу трасу на супротну страну пута. Уколико то није 

могуће из било којих разлога дозвољено минимално растојање од наше трасе је 1 м за 

гасовод већег притиска од 0,4МРа. 

                       На местима где се трасе укрштају  посебно водити рачуна, ископ рова 

вршити искључиво ручно, а дозвољено минимално растојање је 0,5 м с тим да цеви   

гасовода  иду  испод трасе постојећег тк кабла. 

                            Постојећи  тк каблови обезбеђују и носе значајан тк саобраћај  и било 

каквим грађевинским радовима  не сме се довести у питање нормално функционисање 

саобраћаја, односно адекватан приступ тк кабловима  ради редовног одржавања  или 

евентуалних интервенција  на истим .  У случају евентуалног оштећења тк каблова 

или прекида тк саобраћаја на везама услед непажљивог и нестручног извођења 

радова , инвеститор , односно извођач радова је обавезан да овом Предузећу 

надокнади целокупну штету по свим основама.  

 

Ови услови важе  годину дана од дана издавања. 

 

Контакт телефони: 014/315 2002   . 

A. Прилог: 1x ситуација  

           

 

С поштовањем,                                  

 

ОДОБРАВА  

Шеф службе 

 

 
 

ОДОБРАВА  

Шеф службе 
 

 _________________________  

 Вук Раичевић  дипл.инж.елек.     
 
 







































Изводи из графичких делова планских 
докумената 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Извод из Просторног плана града Ваљева („Службени 

гласник града Ваљева“, бр. 3/2013)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 







 

 

 
Извод из  

Просторног плана подручја посебне намене разводног 

гасовода РГ-13 Београд - Ваљево - Лозница са елементима 

детаљне регулације („Службени гласник Републике 

Србије“, бр. 67/2022) 
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