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ПРО ЈЕК ТЕ ОД ИНТЕ РЕ СА ЗА ДРЖА ВУ  
И ОДНОС ПРЕ МА НАСЛЕ ЂУ

Апстракт

Реал на потре ба за инфра струк тур ним опре ма њем тери то ри је Репу бли ке Срби је намет-
ну ла је убр за ну изра ду низа про стор них пла но ва под руч ја посеб не наме не и детаљ них 
урба ни стич ких пла но ва за маги страл не и део ни це ауто-путе ва, желе знич ке кори до ре, 
дале ко во де и кори до ре реч ног сао бра ћа ја с пра те ћим функ ци ја ма. Поред инфра струк-
тур них кори до ра, вео ма су важни и пла но ви за вод не аку му ла ци је, пла нин ски тури-
зам и екс пло а та ци ју руд ног бла га. Однос при о ри те та у пла ни ра њу ова ко важних и пре 
све га јав них наме на, као и спро во ђе ња тех нич ки спе ци фич них и зах тев них потре ба, 
поста је наро чи то изра жен када је реч о уса гла ша ва њу с усло ви ма зашти те кул тур но- 
-исто риј ског насле ђа и при ро де на тере ну. Зада так урба ни сте/пла не ра је дале ко сло-
же ни ји од пуке уград ње усло ва у план ски доку мент, јер пред ста вља истра жи ва ње свих 
огра ни че ња и погод но сти, могућ но сти за уса гла ша ва ње и избе га ва ње кон фликт них ситу-
а ци ја и, у нај го рем слу ча ју, пости за ње ком про ми сног реше ња изме ђу зах те ва савре-
ме ног раз во ја и потре бе да се насле ђе очу ва за будућ ност. Овај однос и мето де рада су 
ана ли зи ра ни на неко ли ко при ме ра, уз изно ше ње пре по ру ка за уна пре ђе ње мето до ло ги је 
изра де план ске доку мен та ци је.

Кључ не речи: пла ни ра ње, насле ђе, инфра струк тур ни кори до ри,  
вели ки про јек ти, јав ни инте рес 
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DEVELOPMENT OF PLANNING DOCUMENTATION FOR 
INFRASTRUCTURE CORRIDORS AND OTHER MAJOR 
PROJECTS OF INTEREST TO THE STATE AND THEIR 
RELATIONSHIP TO THE HERITAGE

Abstract

The real need for developing infrastructure on the whole territory of the Republic of Serbia 
has imposed the accelerated development of a series of spatial plans for special purpose 
areas and detailed urban plans for highway and motorway sections, railway corridors, power 
lines, and river transport corridors with accompanying functions. In addition to infrastructure 
corridor plans, of great interest are also plans for water accumulations, mountain tourist 
infrastructure, and ore exploitation. Setting the priorities in planning such important features 
of primarily public use, as well as the implementation of technically specific and demanding 
needs, is especially pronounced when it comes to compliance with the conditions for 
protection of cultural and historical heritage and nature’s values in the field. Besides meeting 
these conditions in planning documents, urban planners‘ task is far more complex, as they 
need to explore all the constraints and conveniences, opportunities for harmonization and 
avoidance of conflict situations, and reaching a compromise solution between the demands of 
contemporary development and the need to preserve heritage for the future. This relationship 
and methods of work have been analyzed in several examples, with recommendations made 
to improve the methodology for drafting planning documentation.

Keywords: planning, heritage, infrastructure corridors, major projects, public interest
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Увод 

Про стор ни план Репу бли ке Срби је1, као један од основ них циље ва про стор ног 
раз во ја, дефи ни ше раз вој пут ног сао бра ћа ја и пут не инфра струк ту ре на начин који 
омо гу ћа ва одр жи ву мобил ност ста нов ни штва и пру жа подр шку убр за ном раз во ју и 
кон ку рент но сти Репу бли ке Срби је у окру же њу. Тај циљ је подр жан кроз дефи ни са ње 
основ них план ских реше ња за изград њу пут не мре же и одре ђи ва ње при о ри те та у 
ком пле ти ра њу мре же ауто-путе ва у Репу бли ци Срби ји. 

Про стор ни план под руч ја посеб не наме не пред ста вља основ ни инстру мент у про-
це су импле мен та ци је Про стор ног пла на Репу бли ке Срби је и даљег пла ни ра ња инфра-
струк тур них и пут них кори до ра, вод них аку му ла ци ја, раз во ја пла нин ског тури зма и 
екс пло а та ци је руд ног бла га. Циљ изра де ових пла но ва је дефи ни са ње план ског осно ва 
и обез бе ђи ва ње про стор них усло ва за изград њу при о ри тет них функ ци ја. Међу тим, 
због сво је тема ти ке и про стор не зах тев но сти, било да је реч о линиј ским кори до ри ма 
или вели ким ком плек си ма и честом пре кла па њу са зашти ће ним под руч ји ма, зах те ва ју 
посеб ну пажњу и раз ра ду. 

Изра да про стор них пла но ва под руч ја посеб не наме не за инфра струк тур не кори-
до ре ауто-путе ва и маги стра ла2 одре ђе на је основ ним прав ним и план ским окви ром 
који, поред Зако на о пла ни ра њу и изград њи и Зако на о Про стор ном пла ну Репу бли ке 
Срби је, чине и Закон о јав ним путе ви ма и Пра вил ник о усло ви ма које са аспек та без-
бед но сти сао бра ћа ја мора ју да испу ња ва ју пут ни објек ти и дру ги еле мен ти јав ног пута. 
Ауто-пут јесте држав ни пут који је наме њен искљу чи во за сао бра ћај мотор них вози ла, 
са физич ки раз дво је ним коло во зи ма по сме ро ви ма, дени ве ли са ним рас кр сни ца ма, 
пот пу ном кон тро лом при сту па, који има нај ма ње две сао бра ћај не и јед ну зау став ну 
тра ку за сва ки смер и обе ле жен је про пи са ним сао бра ћај ним зна ци ма. У одно су на 
зна чај сао бра ћај ног пове зи ва ња, ауто-пут при па да држав ним путе ви ма I реда, који 
сао бра ћај но пове зу ју тери то ри ју држа ве с мре жом европ ских путе ва, одно сно део су 
мре же европ ских путе ва, пове зу ју тери то ри ју држа ве с тери то ри јом сусед них држа ва, 
цело куп ну тери то ри ју држа ве, као и при вред но зна чај на насе ља на тери то ри ји држа ве. 
Добра пут на мре жа је ујед но и пред у слов за даљи раз вој и под сти цај већ пер спек тив-
них или афир ма ци ју нераз ви је них и демо граф ским одли вом ста нов ни штва угро же них 
поје ди них реги ја и лока ци ја.Тако ђе, наме не попут тури зма или инду стри је зах те ва ју 
пове за ност и доступ ност.

Нивои план ске раз ра де

Иску ство у план ској раз ра ди тиче се две раз ли чи те кате го ри је пла но ва; про стор-
них и урба ни стич ких. Про стор ни пла но ви под руч ја посеб не наме не (ППППН) има ју 
еле мен те детаљ не раз ра де и у послед ње вре ме се раде пара лел но с про јек тант ском 
раз ра дом део ни це, што пру жа изве сну сигур ност и пре ци зност у дефи ни са њу пре 
све га обу хва та и еле ме на та регу ла ци је. Ова врста пла но ва има изве сну пред ност 
над пла но ви ма детаљ не регу ла ци је (ПДР) у про це ду рал ном сми слу, јер се раз ма тра 
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и усва ја на репу блич ком нивоу, док се урба ни стич ки пла но ви доно се на нивоу локал-
них само у пра ва, тј. одно се се само на део ни цу пута на тери то ри ји јед не општи не или 
гра да. Има ју ћи у виду да су пут ни кори до ри линиј ског карак те ра и пове зу ју насе ље на 
места, по пра ви лу се про сти ру кроз тери то ри ју више локал них само у пра ва, изра да 
ПДР-ова доне кле ком пли ку је и про ду жа ва вре ме вери фи ка ци је план ске доку мен та-
ци је, те је тешка за пра ће ње дина ми ке и пара лел ног и син хро ни зо ва ног рада. 

Укла па ње у међу на род ну мре жу кори до ра, везе с међу гра нич ним пре ла зи ма, 
про це на свих про грам ских веза и оби ла зни ца, као и често вео ма зах тев ни усло ви 
топо гра фи је, чине про јек то ва ње и пла ни ра ње сао бра ћај них пра ва ца изу зет но ком-
пли ко ва ним и зах тев ним, а посеб но када се има у виду мини мум који овај ранг сао-
бра ћај ни це мора да задо во љи за про јек то ва ну брзи ну.3 

Када се има ју у виду све спе ци фич но сти ове наме не, као и дат при о ри тет у реа-
ли за ци ји, пред про стор не пла но ве је ста вљен озби љан зада так да у свој садр жај 
укљу че све могу ће еле мен те детаљ не урба ни стич ке раз ра де, како би се омо гу ћи ло 
њихо во директ но спро во ђе ње кроз изда ва ње лока циј ских усло ва, даље фазе про јек-
то ва ња, али и утвр ђи ва ње јав ног инте ре са и спро во ђе ње нео п ход не екс про при ја ци је 
земљи шта. Из тог раз ло га, нова гене ра ци ја пла но ва је, као на при мер про стор них 
пла но ва под руч ја посеб не наме не инфра струк тур ног кори до ра Ауто-пута Е-80, део-
ни ца Ниш–Мер да ре4, или инфра струк тур ног кори до ра држав ног пута IБ реда, Ауто-
пут Е-75 Бео град –Ниш (петља „Пожа ре вац“) – Пожа ре вац (оби ла зни ца) – Вели ко 
Гра ди ште – Голу бац5, дала врло егзакт не и пре ци зне еле мен те и пра ви ла уре ђе ња и 
изград ње, почев од ана ли тич ки дефи ни са не гра ни це у обу хва ту кори до ра до уград-
ње свих дета ља идеј ног реше ња про јек та самог ауто-пута. Из при ме ра наве де них 
пла но ва може се закљу чи ти да ком би на ци ја стра те шког и детаљ ног пла ни ра ња даје 
одлич не резул та те, али да је за ова кав сте пен пре ци зно сти и детаљ но сти потреб на 
прет ход но или пара лел но ура ђе на тех нич ка доку мен та ци ја. Оно што је можда нај-
по вољ ни је реше ње с аспек та пла ни ра ња и огра ни че ња из нпр. доме на зашти те, 
са дру ге ста не је непо вољ но за про јек тан те, тако да се мора доћи до ком про ми-
сног реше ња. Про јек тант ска фаза може да пону ди и вари јант на реше ња, која ће 
бити пред мет реви зи је и која ће бити вред но ва на с аспек та тех нич ке или еко ном ске 
повољ но сти и при хва тљи во сти за јав ност и с циљем избо ра конач не вер зи је, која ће 
бити угра ђе на у план ско реше ње. 

Тако ђе, потреб но је води ти рачу на и о чиње ни ци да инфра струк тур ни кори до ри по 
сво јој при ро ди обу хва та ју огра ни че ну зону у шири ни, али зато има ју доми нант ну дужи-
ну, тј. пра вац про сти ра ња, што често има за после ди цу да тан ги ра ју или, још чешће, 
про ла зе кроз про сто ре већ покри ве не са више важе ћих про стор них или урба ни стич ких 
пла но ва који се спро во де, те се мора јасно зау зе ти став о сте пе ну њихо вих изме на, или 
при хва та ња дело ва. У том сми слу, посто ји неко ли ко сце на ри ја, тј. вари јан ти: а) пони
шта ва ње, тј. изме на важе ћег пла на у већем оби му, чија тери то ри ја, или део тери то ри је, 
бива обу хва ће на про стор ним пла ном, тј. на том под руч ју прет ход ни план пре ста је да 
важи; б) изме на и допу на важе ћег пла на, када се при зна ју, нпр., наме не, али се мења ју 
неки дру ги пара ме три, сте пен зашти те про сто ра или режим кори шће ња и уре ђе ња, 
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нај че шће у делу заштит ног поја са и окол не кон тро ли са не изград ње; в) пот пу но пре у-
зи ма ње свих еле ме на та важе ћег пла на, који није у супрот но сти с пла ном у изра ди, тј. 
даље спро во ђе ње на осно ву тих план ских доку ме на та.6 Нарав но, важан фак тор игра 
вре ме доно ше ња, тј. усва ја ња, наве де них пла но ва, јер ако су нови је гене ра ци је, ура ђе-
ни у скла ду с важе ћим пла но ви ма вишег реда, воде ћи рачу на о стра те ги ји и кон цеп ци ји 
уре ђе ња, очу ва њу јав ног инте ре са и зашти те и резер ва ци је про сто ра за пла ни ра ну 
наме ну, и уко ли ко садр же све потреб не еле мен те детаљ не раз ра де, онда ће и њихо ва 
укло пље ност и међу соб на уса гла ше ност, тј. сте пен при ме њи во сти, бити већи. Детаљ-
на ана ли за свих план ских доку ме на та у окру же њу, тзв. сте че них оба ве за, сва ка ко је 
пред у слов и оба ве зна је из више раз ло га, а пре све га због сагле да ва ња карак те ри сти ка 
лока ци је, усло ва зашти те, уса гла ша ва ња и укла па ња у шири кон текст, успо ста вља ња 
веза с насе љи ма и садр жа ји ма у окру же њу, дефи ни са ња лока ци ја за пра те ће садр жа је 
и др. Са дру ге стра не, нео п ход но је аде кват но и пра во вре ме но инфор ми са ње јав но сти 
о евен ту ал ним изме на ма у пла ни ра ним наме на ма и начи ну кори шће ња земљи шта, као 
после ди ца ма пла ни ра ња инфра струк тур ног и/или сао бра ћај ног кори до ра. 

Мето до ло шки гле да но, пот пу но исти је прин цип раз ра де кроз изра ду пла но ва 
детаљ не регу ла ци је, где се тако ђе пара лел но с пла ном раде и раз ма тра ју про јек-
тант ска реше ња, а једи на раз ли ка је у већ поме ну тој про це ду ри вери фи ка ци је, тј. 
исцеп ка но сти једин стве ног пут ног прав ца на део ни це, у скла ду с тери то ри јал ним гра-
ни ца ма више локал них само у пра ва. Такав је при мер изра де план ске доку мен та ци је за 
маги страл ни пра вац Шабац –Ло зни ца, који је поде љен у скла ду с адми ни стра тив ним 
гра ни ца ма на три пла на детаљ не регу ла ци је.7

Успо ста вља ње пра ви ла

Мини мум пра ви ла за детаљ ну раз ра ду и изра ду урба ни стич ког про јек та или 
директ но изда ва ње лока циј ске дозво ле за, нпр., пра те ће (функ ци о нал не) објек-
те инфра струк тур ног кори до ра су: ана ли тич ки фор ми ра на пар це ла, или дати 
усло ви за њено фор ми ра ње (поло жај, облик, мини мал на вели чи на, при ступ), уда-
ље ња објек та (од спољ не иви це земљи шног поја са ауто-пута, од боч них и зад ње 
гра ни це пар це ле, од дру гих обје ка та), урба ни стич ки пара ме три веза ни за мак си-
ма лан индекс зау зе то сти пар це ле (све ово наве де но може бити дефи ни са но и гра-
ђе вин ском лини јом, тј. зоном изград ње) и висин ска регу ла ци ја објек та (изра же на 
кроз мак си мал ну спрат ност или дефи ни са на у једи ни ци мере – m, до коте вен ца, 
или од ниве ле те при ступ не сао бра ћај ни це непо сред но испред објек та, а у одно-
су на коте тере на). Посе бан аспект може бити и зах те ва но архи тек тон ско обли ко-
ва ње, у зави сно сти од зна ча ја лока ци је и самог објек та, мада у слу ча је ви ма када 
jе реч о комер ци јал ним објек ти ма у непо сред ном окру же њу ауто-пута, тех но ло ги ја, 
орга ни за ци ја, садр жај и, у крај њем слу ча ју, дизајн умно го ме зави се од стан дар да 
одре ђе ног брен да, нпр. ста ни це за снаб де ва ње теч ним гори вом и теч ним нафт-
ним гасом. Да би се то пости гло, поред рефе рал них кара та у раз ме ри 1:50.000 план 
би тре ба ло да садр жи и детаљ ну урба ни стич ку раз ра ду поје ди них лока ци ја у раз-
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ме ри 1:2.500 или већој, нпр. 1:1.000, што зах те ва и одре ђе ну ажур ну ката стар ско- 
-топо граф ску под ло гу (копи ја пла на, копи ја пла на ката стра под зем них инста ла ци ја и 
топо граф ски сни мак). 

У окви ру пра ви ла за функ ци о нал не садр жа је ауто-пута дају се стан дар ди за 
димен зи о ни са ње пар це ле базе за одр жа ва ње ауто-пута, наплат них рам пи и места, 
а тако ђе се дефи ни шу и пара ме три за пра те ће садр жа је за кори сни ке ауто-пута по 
наме ни и типо ло ги ји – капа ци те ту и вели чи ни обје ка та (одмо ри шта с пар кин зи ма и 
тоа ле ти ма, ста ни це за снаб де ва ње теч ним гори вом, моте ли, прва помоћ, сер ви си, 
реклам ни панои и сл.), који под ра зу ме ва ју: усло ве за фор ми ра ње гра ђе вин ске пар це-
ле, индекс зау зе то сти, хори зон тал ну регу ла ци ју, тј. поло жај објек та на пар це ли, висин-
ску регу ла ци ју, архи тек тон ско обли ко ва ње, усло ве за огра ђи ва ње, реше ње интер них 
сао бра ћај них повр ши на и улив но-излив них при кљу ча ка, усло ве за сло бод не и зеле не 
повр ши не, мини мум стан дар да за при кључ ке инфра струк тур них водо ва и обје ка та, 
инже њер ско-гео ло шке усло ве итд. 

Посеб но се дају пра ви ла за укр шта ње кори до ра ауто-пута са дру гим сао бра ћај ним 
и инфра струк тур ним систе ми ма, као што су: желе зни ца, водо при вре да, елек тро е нер-
гет ски водо ви, гасо во ди и теле ко му ни ка ци је. Тај сте пен детаљ но сти под ра зу ме ва и 
исто вре ме ну про јек тант ску раз ра ду, што је, с јед не стра не, олак ша ва ју ћи фак тор и 
пру жа висо ки сте пен сигур но сти у пла ни ра њу, а са дру ге стра не зах те ва уса гла ше-
ност раз ли чи тих тех нич ких зах те ва и стан дар да, стал ну кому ни ка ци ју и међу тим ску 
сарад њу, поврат не инфор ма ци је и корек ци је реше ња. Гене рал но, иако је зах те ван, 
овај исто вре ме ни про цес пла ни ра ња на два нивоа скра ћу је укуп но вре ме пла нер ске 
и про јек тант ске фазе, као и тро шко ве који из ово га про из и ла зе. 

Пред у сло ви за импле мен та ци ју

Да би се успе шно при ме ни ли моде ли импле мен та ци је пла на, потреб но је обез бе-
ди ти добре пред у сло ве, и то пре фор ми ра ња план ског реше ња, пра ви ла уре ђе ња и 
еле мен те за спро во ђе ње.8 Инфор ма ци о на осно ва је у неком сми слу и гарант пра вог 
пута у фор ми ра њу реше ња, а недо ста так или нетач ност (неа жур ност, непре ци зност и 
сл.) пода та ка ће ути ца ти на ква ли тет пла на и њего ву при мен љи вост. Ово је посеб но 
еви дент но за зоне у који ма се дају детаљ ни ји еле мен ти раз ра де и могућ ност директ-
ног спро во ђе ња.9 

На првом месту ту су ажур не и диги та ли зо ва не под ло ге тере на, тј. топо гра фи је, 
са уне тим свим изгра ђе ним еле мен ти ма у про сто ру и у одго ва ра ју ћој раз ме ри, тј. с 
потреб ним сте пе ном детаљ но сти. Ката стар ска под ло га, која се пре кла па с топо граф-
ским под ло га ма, даје инфор ма ци ју о поде ли земљи шта и вла сни штву над њим, што 
је сва ка ко битан пода так за одлу чи ва ње. Тако ђе, рас по ло жив ката стар под зем них 
инста ла ци ја мора бити ажу ран и тачан, јер даје низ инфор ма ци ја о посто ја њу и ста њу 
инфра струк ту ре на тере ну. Усло ви над ле жних слу жби, који се тичу разних зашти та у 
про сто ру, мора ју бити аргу мен то ва ни и недво сми сле ни и ника ко про из вољ ни, пот кре-
пље ни одлу ка ма и реше њи ма доне тим кроз одго ва ра ју ће про це ду ре.10 
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Модел импле мен та ци је пла на кроз при ме ну мера зашти те је посеб но важан, јер је 
упра во зашти та (при ро де, спо ме ни ка кул ту ре, водо и зво ри шта, неког дру гог инте ре са 
држа ве итд.) основ ни и опре де љу ју ћи раз лог за изра ду овог типа про стор ног пла на, 
те је овај модел, у нај ма њу руку, рав но пра ван са дру гим моде ли ма, а нај че шће је и 
доми нан тан.11 Зашти та (било које врсте), мора да садр жи тачан про стор ни (гра фи- 
ч ки при ка зан) исказ, тј. ана ли тич ки дефи ни са ну гра ни цу зона и попис ката стар ских 
пар це ла, као и све мере, огра ни че ња и пра ви ла за сва ку зону пона о соб. Сарад ња с 
над ле жним слу жба ма тре ба да буде дво смер на12, тј. да се кроз кон цеп ту ал ну фазу 
изне се пла нер ско/урба ни стич ки пред лог, који ће се уоб ли чи ти након доби ја ња свих 
усло ва, који могу међу соб но и да се пре кла па ју сво јим ути ца ји ма. 

Усло ви зашти те кул тур но-исто риј ског насле ђа

Један од важних аспе ка та тра си ра ња пут них кори до ра који се узи ма у обзир, уз 
прин ци пе избе га ва ња насе ље них места, пошто ва ња тех нич ких зах те ва и пра ви ла 
веза них за врсу пут ног објек та, јесу пошто ва ње мера и огра ни че ња свих врста зашти-
те.13 Када је реч o аспек ти ма мера зашти те кул тур но-исто риј ских цели на и лока ли те та, 
кључ не су сарад ња и детаљ ност усло ва, које про пи су ју над ле жни заво ди за зашти ту 
спо ме ни ка кул ту ре, на осно ву рас по ло жи вих пода та ка. Мре жа уста но ва зашти те у 
Репу бли ци Срби ји, хије рар хиј ски и тери то ри јал но је орга ни зо ва на, почев од репу бли- 
ч ког нивоа, покра јин ског, реги о нал ног и град ског, те су и над ле жно сти у скла ду с тим. 
У слу ча ју наве де них линиј ских пут них кори до ра који про ла зе кроз тери то ри ју више 
једи ни ца локал не само у пра ве, усло ве су изда ва ли реги о нал ни заво ди, али је могу ће 
и пре кла па ње више над ле жно сти, посеб но уко ли ко се на тра си и у њеном окру же њу 
нала зе кул тур на добра од изу зет ног зна ча ја. 

Сход но Зако ну о кул тур ним добри ма (Слу жбе ни гла сник Репу бли ке Срби је, бр. 
71/94, 52/11-др. закон и 99/11-др. закон), изда ју се усло ви за потре бе изра де план ске 
доку мен та ци је који ма се кон ста ту ју објек ти, архе о ло шка нала зи шта и дру га места која 
има ју ста тус зашти ће ног непо крет ног кул тур ног добра, као и еви ден ти ра на кул тур на 
добра под прет ход ном зашти том. Пре ма акту о усло ви ма чува ња, одр жа ва ња и кори-
шће ња и мера ма тех нич ке зашти те непо крет них кул тур них доба ра и пре ма одго ва-
ра ју ћим реги стри ма кул тур них доба ра у ужем и ширем окру же њу пла на у изра ди (на 
пре ли ми нар ној тра си и у укуп ном обу хва ту ката стар ских општи на кроз које про ла зи 
пла ни ра ни кори дор), фор ми ра се база пода та ка о зашти ће ним и утвр ђе ним непо-
крет ним кул тур ним добри ма и то по дефи ни са ним кате го ри ја ма: спо ме ни ци кул ту ре, 
архeолошка  нала зи шта, про стор но кул тур но-исто риј ске цели не и зна ме ни та места, од 
изу зет ног или вели ког зна ча ја. Сви лока ли те ти се уно се у виду попи са у план ски доку-
мент, по нази ву и лока ци ји (ката стар ска општи на и ката стар ска пар це ла), с инфор ма-
ци јом о врсти и ста ту су. Сам акт, тј. изда ти усло ви пред ста вља ју део доку мен та ци о не 
осно ве пла на. У прак си се све више деша ва да при изда ва њу усло ва над ле жни завод 
за зашти ту спо ме ни ка доста ви и гра фич ки, диги та ли зо ва ни при каз с тач ним коор ди-
на та ма лока ци ја, што сва ка ко олак ша ва иден ти фи ка ци ју и пре ци зи ра усло вље но сти 
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на тере ну, које тре ба узе ти у обзир при про јек то ва њу и пла ни ра њу тра се кори до ра.
Поред позна тих тј. реги стро ва них и у цело сти или дели мич но истра же них обје ка та 

и лока ли те та, увек посто ји могућ ност да ће у току изво ђе ња радо ва доћи до откри-
ва ња нових, посеб но архе о ло шких оста та ка, те се и за овај слу чај мора пред ви де ти 
аде кват на про це ду ра.

Гра ђе вин ске и дру ге актив но сти, посеб но на мести ма где се врши укла ња ње 
земље, раде иско пи, дени ве ла ци ја, наси пи и дру ги земља ни и гра ђе вин ски радо ви, без 
обзи ра на дуби ну, под ле жу усло ви ма и мера ма зашти те које утвр ђу је над ле жни завод 
за зашти ту спо ме ни ка кул ту ре, уз оба ве зно при су ство и кон тро лу архе о ло га који ће 
врши ти стал ни над зор над изво ђе њем гра ђе вин ских и дру гих радо ва. Уз обез бе ђи ва ње 
усло ва и мера зашти те у зако ном утвр ђе ној про це ду ри, оба ве за инве сти то ра и изво ђа-
ча радо ва је да о почет ку радо ва бла го вре ме но оба ве сти над ле жну уста но ву зашти те 
и оси гу ра потреб не орга ни за ци о не и финан сиј ске усло ве за архе о ло шки над зор.

Обез бе ђи ва ње и спро во ђе ње усло ва и мера истра жи ва ња, тех нич ких мера и дру-
гих радо ва на мести ма и објек ти ма за које се на осно ву пода та ка над ле жне уста но ве 
или дру гих сазна ња прет по ста вља или зна да посе ду ју кул тур не вред но сти, уре ђе ни су 
Зако ном о зашти ти кул тур них доба ра, а посеб но су зна чај не сле де ће оба ве зе инве сти-
то ра, изво ђа ча радо ва и уста но ва зашти те кул тур них доба ра утвр ђе не тим зако ном:

 – уко ли ко се у току гра ђе вин ских и дру гих радо ва наи ђе на архе о ло шка нала зи шта и 
архе о ло шке пред ме те, изво ђач радо ва је дужан да одмах, без одла га ња пре ки не 
радо ве и оба ве сти над ле жан завод за зашти ту спо ме ни ка кул ту ре да пре ду зме 
мере да се налаз не уни шти и не оште ти и да се сачу ва на месту и у поло жа ју у 
коме је откри вен;

 – ако посто ји непо сред на опа сност оште ће ња архе о ло шког нала зи шта или пред-
ме та, над ле жни завод при вре ме но ће обу ста ви ти радо ве док се не утвр ди да ли 
је непо крет ност или ствар кул тур но добро или није;

 – ако над ле жни завод за зашти ту спо ме ни ка кул ту ре не обу ста ви радо ве, радо ве 
ће обу ста ви ти Репу блич ки завод за зашти ту спо ме ни ка кул ту ре;

 – инве сти тор је дужан да обез бе ди сред ства за истра жи ва ње, зашти ту, чува ње, 
публи ко ва ње и изла га ње добра које ужи ва прет ход ну зашти ту а које откри је при-
ли ком изград ње, до пре да је добра на чува ње над ле жној уста но ви зашти те.

Ради обез бе ђе ња тран спа рент но сти и ефи ка сног спро во ђе ња зашти те кул тур них 
доба ра, као и инфор ми са но сти инве сти то ра и дру гих носи ла ца раз вој них актив но сти, 
нео п ход но је да поступ ку изда ва ња усло ва и мера зашти те за изра ду тех нич ке доку-
мен та ци је за изград њу пута, уста но ва над ле жна и одго вор на за зашти ту кул тур них 
доба ра утвр ди пре ци зне и детаљ не лока циј ске карак те ри сти ке про сто ра, зона и обје-
ка та с прет по ста вље ним, тј. потен ци јал ним и оче ки ва ним кул тур ним вред но сти ма. 
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Закљу чак

Про цес пла ни ра ња, про јек то ва ња и изво ђе ња инфра струк тур них обје ка та је изра-
зи то ком плек сан и под ра зу ме ва позна ва ње и сагле да ва ње раз ли чи тих еко ном ских, 
еко ло шких, тех нич ко-тех но ло шких, имо вин ско-прав них и дру гих аспе ка та. Како би 
сви они били сагле да ни и уса гла ше ни, потреб но је, још од нај ра ни јих фаза пла ни-
ра ња, раз ви ти посе бан меха ни зам коор ди на ци је изме ђу изра де план ске и тех нич ке 
доку мен та ци је, пре ма одре ђе ној дина ми ци и фаза ма про ве ре реше ња. Нажа лост, 
доса да шња прак са је пока за ла вели ки недо ста так у доступ но сти, систе ма ти за ци ји, 
садр жа ју и начи ну при ка зи ва ња и иска зи ва ња раз ли чи тих пода та ка који се кори сте у 
про це су про стор ног и урба ни стич ког пла ни ра ња. То сва ка ко ути че на вре ме потреб но 
да се сви доби је ни пода ци про ве ре, систе ма ти зу ју и упо ре де, те касни је да се при ме-
не и угра де у реше ња, с увек при сут ним сте пе ном неси гур но сти, који може зна чај но 
да угро зи спро во дљи вост и иза зо ве потре бу за про ме ном пла на на начин про пи сан 
Зако ном, што зна чи про ла зак кроз иден тич ну про це ду ру. 

Сарад ња са слу жба ма зашти те тре ба да буде спро ве де на на самом почет ку пла-
нер ског про це са, али и да се одр жа ва као кон ти ну ал на, чак и када се план ска реше ња 
усво је и дође до реа ли за ци је изград ње. Пита ње тра си ра ња део ни ца пута је један од 
аспе ка та, али уз то сва ка ко тре ба узе ти у обзир и могућ ност зашти те кул тур но-исто-
риј ске башти не у ширем окру же њу од ути ца ја ниво пла ни ра ног садр жа ја, а по потре би 
обез бе ди ти могућ ност при сту па и аде кват не пре зен та ци је. Код линиј ских кори до ра, 
може бити потреб на хори зон тал на коор ди на ци ја рада реги о нал них заво да, јер тра са 
сво јом укуп ном дужи ном и поло жа јем уну тар тери то ри је Срби је може да под ле же над-
ле жно сти два реги о нал на заво да исто вре ме но. Тако ђе, коор ди на ци ја се може одви ја ти 
по вер ти ка ли, уко ли ко се пре кла па ју над ле жно сти с Репу блич ким заво дом. Уко ли ко 
доби је ни рас по ло жи ви пода ци о насле ђу, одно сно ниво мера зашти те није аде ква тан 
ситу а ци ји на тере ну, на при мер није завр шен (можда ни отпо чет) про цес про гла ше ња 
за кул тур но добро, било би нај свр сис ход ни је у сарад њи са слу жбом зашти те кроз про-
цес пла ни ра ња дати таква пра ви ла уре ђе ња и изград ње за одре ђе не зоне и под руч ја 
у гра ни ци пла на, која ће послу жи ти као инстру мент урба ни стич ке зашти те, а с циљем 
зашти те гра ди тељ ског насле ђа до зва нич ног про гла ше ња. Овај модел би могао да 
пред ста вља уна пре ђе ње посто је ће прак се.

Напо ме не

1 Про стор ни план Репу бли ке Срби је од 2021. до 2035. (нацрт, Одлу ка о изра ди, Слу жбе ни гла сник 
Репу бли ке Срби је, бр. 48/19). 

2 Ste fa no vić, N., Milij ić, S., Dani lo vić Hri stić, N. System Appro ach in Pro cess of Plan ning and Pro ject Docu-
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Закљу чак

Више ди мен зи о нал но сагле да ва ње про сто ра инфра струк ту ре тре ба да помог не 
дефи ни са њу колек тив ног одно са пре ма про сто ру град ског ауто-пута. Шта је иден ти-
тет који чува мо и да ли је трет ман зашти те и сагле да ва ња про сто ра као савре ме ног 
кул тур ног насле ђа добар одго вор? Одлу ка мора бити ком про мис изме ђу дру штве-
них, кул тур но-иде о ло шких, еко ном ских и еко ло шких зах те ва про сто ра. Потреб но је 
акти ви ра ти град ске поли ти ке у скла ду с локал ним потре ба ма. Нове инве сти ци је могу 
допри не ти јав ном инте ре су, само ако то буде поли ти ка град ске упра ве. Циљ је спре чи-
ти бри са ње исто ри је и иден ти те та, или иско ри сти ти шан су за реде фи ни са ње про сто ра 
ули це одно сно град ског ауто-пута.

Напо ме не
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