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На основу члана 46. став 1. Закона о планирању и изградњи („Службени 

гласник РС”, бр. 72/09, 81/09 – исправка, 64/10 – УС, 24/11, 121/12, 42/13 – 

УС, 50/13 – УС, 98/13 – УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19 – др. закон 

и 9/20) и члана 43. став 1. Закона о Влади („Службени гласник РС”, 55/05, 

71/05 – исправка, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – УС, 72/12, 7/14 – УС, 44/14 

и 30/18 – др. закон), 

Влада доноси 

ОДЛУКУ 

о изради Просторног плана подручја посебне намене 

инфраструктурног коридора државног пута I реда „Вожд Карађорђе” 

"Службени гласник РС", број 15 од 19. фебруара 2021. 

1. Приступа се изради Просторног плана подручја посебне намене 

инфраструктурног коридора државног пута I реда „Вожд Карађорђе” (у 

даљем тексту: Просторни план). 

2. Оквирна граница Просторног плана обухвата делове територија града 

Београда и то делове градских општина Гроцка, Лазаревац, Младеновац и 

Сопот, делове територија градова Крагујевац и Бор, као и делове територија 

општина Лајковац, Аранђеловац, Топола, Рача, Смедеревска Паланка, 

Лапово, Велика Плана, Свилајнац, Деспотовац, Жагубица и Баточина, и то: 

– на територији општине Лајковац целе катастарске општине: Боговађа и 

Доњи Лајковац; 

– на територији градске општине Лазаревац целе катастарске општине: 

Жупањац, Чибутковица, Стубица, Лукавица, Бистрица, Трбушница, 

Крушевица, Барзиловица, Брајковац, Рудовци и Мали Црљени; 

– на територији општине Аранђеловац целе катастарске општине: 

Прогореоци, Партизани, Венчане, Раниловић, Буковик, Мисача, Орашац, 

Копљаре, Бања и Врбица; 

– на територији општине Топола целе катастарске општине: Топола (село), 

Загорица, Жабаре, Јунковац, Горович, Шуме, Наталинци, Павловац, 

Белосавци и Јеленац; 

– на територији општине Рача целе катастарске општине: Сараново, Сепци, 

Ђурђево, Вишевац, Поповић, Адровац, Бошњане, Мирашевац, Рача, Вучић, 

Сипић, Доња Рача, Мале Крчмаре, Велико, Крчмаре и Војиновац; 

– на територији општине Лапово целу катастарску општину Лапово; 

– на територији општине Велика Плана целу катастарску општину Марковац; 
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– на територији општине Свилајнац целе катастарске општине: Црквенац, 

Дубље, Свилајнац, Врлане, Грабовац, Седларе, Тропоње, Луковица, 

Купиновац, Суботица и Роанда; 

– на територији општине Деспотовац целе катастарске општине: Медвеђа, 

Јасеново, Брестово, Велики Поповић, Плажане, Милива, Витанце, Буковац, 

Деспотовац, Војник, Двориште, Бељајка, Грабовица, Поповњак, Стењевац, 

Стрмостен, Сладаја, Јеловац и Пањевац; 

– на територији града Бора целе катастарске општине: Злот II, Злот III, Злот 

IV, Брестовац, Бор I и Бор II; 

– на територији општине Жагубица целу катастарску општину Жагубица; 

– на територији градске општине Младеновац целе катастарске општине: 

Марковац, Јагњило, Међулужје, Пружатовац, Младеновац Варош, Кораћица, 

Мала Врбница, Амерић, Влашка, Шепшин и Сенаја; 

– на територији градске општине Сопот целе катастарске општине: 

Неменикуће, Ђуринци и Мали Пожаревац; 

– на територији градске општине Гроцка целу катастарску општину Дражањ; 

– на територији општине Смедеревска Паланка целе катастарске општине: 

Башин, Мраморац, Церовац, Баничина, Водице, Придворице, Смедеревска 

Паланка I и Смедеревска Паланка II; 

– на територији општине Баточина целе катастарске општине: Црни Као и 

Бадњевац; 

– на територији града Крагујевца целе катастарске општине: Ресник, 

Десимировац, Церовац, Лужнице, Цветојевац, Нови Милановац, Јовановац и 

Крагујевац. 

Оквирна граница обухвата Просторног плана дата је у Прилогу – Графички 

приказ оквирне границе обухвата Просторног плана, који је одштампан уз 

ову одлуку и чини њен саставни део. 

Коначна граница обухвата Просторног плана биће утврђена Нацртом 

просторног плана. 

3. Услови и смернице планских докуменaта вишег реда и развојних 

стратегија за израду Просторног плана, садржани су у: 

– Закону о Просторном плану Републике Србије од 2010. до 2020. године 

(„Службени гласник РС”, број 88/10), којим се указује на значај реализације 

пројеката који стимулишу развој путне мреже ради повезивања са 

окружењем и повезивања унутар Републике Србије; 

– Уредби о утврђивању Регионалног просторног плана Тимочке крајине 

(„Службени гласник РС”, број 51/11), којом се указује да је деоница пута 

Бор–Свилајнац, једна од кључних неизграђених саобраћајница путне мреже 



I реда, што представља ограничење посебно за град Бор који је неадекватно 

повезана са Коридором X; 

– Уредби о утврђивању Регионалног просторног плана за подручје 

Шумадијског, Поморавског, Рашког и Расинског управног округа („Службени 

гласник РС”, број 39/14), којом је утврђено да је развијена мрежа 

транспортних система предуслов успешне интеграције Републике Србије и 

планског подручја у шире просторне целине; 

– Регионалном просторном плану административног подручја града Београда 

(„Службени лист града Београда”, бр. 10/04, 57/09, 38/11 и 86/18), којим је 

утврђено да су саобраћај и саобраћајна инфраструктура на подручју града 

Београда, потенцијал будућег развоја административног подручја и његовог 

јачег регионалног позиционирања. 

Израда Просторног плана заснива се на планској, студијској, техничкој и 

другој документацији, резултатима досадашњих истраживања и важећим 

документима у Републици Србији. 

4. Планирање, коришћење, уређење и заштита простора заснива се на 

принципима уређења и коришћења простора, утврђеним чланом 3. Закона о 

планирању и изградњи. 

5. Визија и дугорочни циљ доношења Просторног плана је обезбеђење 

просторних услова за остварење посебне намене подручја у условима 

одрживог развоја планског подручја. 

6. Концептуални оквир планирања, коришћења, уређења и заштите 

планског подручја заснива се на обезбеђењу услова за изградњу државног 

пута I реда „Вожд Карађорђе”, повезивању Источне Србије са Централном и 

Западном Србијом и са коридорима државног пута IА реда број 1 (аутопут Е-

75) и државног пута IА реда број 2 (аутопут Е-763), као и остваривању 

саобраћајне, економске, социјалне и других облика интеграције овог 

подручја. 

Просторни план се израђује паралелно са израдом пројектне документације 

за изградњу државног пута I реда „Вожд Карађорђе”. 

Просторни план ће по потреби садржати елементе детаљне регулације, што 

ће омогућити његово директно спровођење, у складу са законом. 

7. Рок за израду Нацрта просторног плана је 18 месеци од дана ступања на 

снагу ове одлуке. 

8. Средства за израду Просторног плана обезбеђују „Коридори Србије” д.о.о. 

Београд. 

9. Носилац израде Просторног плана је министарство надлежно за послове 

просторног планирања, у складу са чланом 47. став 1. Закона о планирању и 

изградњи. 



Носилац израде Просторног плана дужан је да обезбеди прибављање 

мишљења, услова и сагласности надлежних органа и организација 

прописаних законом, као и да обезбеди сарадњу и усаглашавање ставова са 

свим релевантним субјектима планирања. 

10. Органи, посебне организације, имаоци јавних овлашћења и друге 

институције, дужни су да на захтев носиоца израдe Просторног плана, у 

року утврђеном Законом о планирању и изградњи, доставе услове и све 

расположиве податке, без накнаде. 

На захтев министарства надлежног за послове просторног планирања и 

урбанизма, надлежни органи, односно организације уступају постојеће 

копије топографског и катастарског плана, односно дигиталне записе, 

односно катастар подземних инсталација, односно ортофото снимке, без 

накнаде у року утврђеном Законом о планирању и изградњи. 

11. Одлука о изради Стратешке процене утицаја Просторног плана подручја 

посебне намене инфраструктурног коридора државног пута I реда „Вожд 

Карађорђе” на животну средину („Службени гласник РС”, број 10/21), чини 

саставни део ове одлуке. 

12. Нацрт просторног плана биће изложен на јавни увид у трајању од 30 

дана у седиштима јединица локалне самоуправе које су у обухвату 

Просторног плана. 

13. Број примерака Просторног плана који је потребно израдити биће 

утврђен посебним актом Владе којим се утврђује Просторни план. 

14. Одлука о изради Просторног плана подручја посебне намене 

инфраструктурног коридора државног пута I реда „Вожд Карађорђе” се 

објављује у Централном регистру планских докумената. 

15. Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у 

„Службеном гласнику Републике Србије”. 

 

05 број 350-1458/2021 

У Београду, 18. фебруара 2021. године 

Влада 

Председник, 

Ана Брнабић, с.р. 



 


