
 
 
 

 
 
 

GODINA XLX BROJ 1 
^A^AK 13. januar 

2016. godине 
Cena ovog broja je 600 dinara     

Godi{wa pretplata je 10.000 dinara 

 
 
 1. 

 На основу члана 63. став 1. тачка 37. 
Статута града Чачка („Сл. лист града Чачка“ 
бр. 3/2008, 8/2013, 22/2013 и 15/2015) и члана 
11. став 1. алинеја 5. Одлуке о оснивању 
Јавног предузећа за урбанистичко и 
просторно планирање, грађевинско земљиште 
и путеве „Градац“ Чачак („Сл. лист града 
Чачка“ бр. 15/2013), 
 

Скупштина града Чачка, на седници 
одржаној 25, 28. и 29. децембра 2015. године, 
11. и 12. јануара 2016. године, донела је  
 
 

О Д Л У К У 

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА 

ПРОГРАМ  ПОСЛОВАЊА ЈАВНОГ 

ПРЕДУЗЕЋА ЗА УРБАНИСТИЧКО И 

ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ, 

ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ И 

ПУТЕВЕ „ГРАДАЦ“ ЧАЧАК ЗА 2016. 

ГОДИНУ 
 

Члан 1. 
 

ДАЈЕ СЕ сагласност на Програм 
пословања Јавног предузећа за урбанистичко 
и просторно планирање, грађевинско 

земљиште и путеве „Градац“ Чачак за 2016. 
годину, који је донео Надзорни одбор Јавног 
предузећа за урбанистичко и просторно 
планирање, грађевинско земљиште и путеве 
„Градац“ Чачак, на седници одржаној 14. 
децембра 2015. године. 

 
Члан 2. 

 
 Ову Одлуку објавити у „Службеном 
листу града Чачка“. 
 
 

СКУПШТИНА ГРАДА ЧАЧКА 
Број: 06-227/15-I 

25, 28. и 29. децембар 2015. године  
11. и 12. јануар 2016. године 

 
 

ПРЕДСЕДНИК 
Скупштине града Чачка, 
Вељко Неговановић, с.р. 

 
 
 2. 
 На основу члана 63. Статута града 
Чачка („Сл. лист града Чачка“ бр. 3/2008, 
8/2013, 22/2013 и 15/2015) и члана 14. Одлуке 
о оснивању Јавног предузећа за урбанистичко 
и просторно планирање, грађевинско 
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земљиште и путеве „Градац“ Чачак („Сл. 
лист града Чачка“ бр. 15/2013), 
 

Скупштина града Чачка на седници 
одржаној 25, 28. и 29. децембра 2015. године, 
11. и 12. јануара 2016. године, донела је  
 
 

О Д Л У К У 

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА 

ПРОГРАМ ИЗГРАДЊЕ И 

ОДРЖАВАЊА ЈАВНИХ ПУТЕВА И 

УЛИЦА ЗА 2016. ГОДИНУ 
 
 

Члан 1. 
 

ДАЈЕ СЕ сагласност на Програм 
изградње и одржавања јавних путева и улица 
за 2016. годину, који је донео Надзорни одбор 
Јавног предузећа за урбанистичко и 
просторно планирање, грађевинско земљиште 
и путеве „Градац“ Чачак, на седници 
одржаној 14. децембра 2015. године. 

 
 

Члан 2. 
 
 Ову Одлуку објавити у „Службеном 
листу града Чачка“. 
 
 

СКУПШТИНА ГРАДА ЧАЧКА 
Број: 06-227/15-I 

25, 28. и 29. децембар 2015. године  
11. и 12. јануар 2016. године 

 
 

ПРЕДСЕДНИК 
Скупштине града Чачка, 
Вељко Неговановић, с.р. 

 
 
 

 3. 
 На основу члана 94. Закона о 
планирању и изградњи ("Службени гласник 
РС'' бр. 72/2009, 81/2009-испр., 64/2010-
одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013-одлука 
УС и 50/2013-одлука УС, 98/2013-одлука УС, 
132/2014 и 145/2014) члана 2. Одлуке о 
грађевинском земљишту (''Службени лист 
града Чачка'' број 3/2010 и 19/2010), и члана 
63. Статута града Чачка (''Сл. лист града 
Чачка'' бр. 3/2008, 8/2013, 22/2013  и 15/2015),  
 
 Скупштина града Чачка, на седници 
одржаној 25, 28. и 29. децембра 2015. године, 
11. и 12. јануара 2016. године, донела  је 
 

П Р О Г Р А М  

УРЕЂИВАЊА ГРАЂЕВИНСКОГ 

ЗЕМЉИШТА ЗА 2016. ГОДИНУ 

Програм уређивања грађевинског 

земљишта  у 2016. години финансираће се 

из следећих извора:  

ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА 

ПРИХОДИ БУЏЕТА ГРАДА………. 

……………………………………  36.507.000,00 

У К У П Н О: …………….………….... 

.…………………........................… 36.507.000,00 
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О П И С
  ПЛАНИРАНО У 

2016

први 

квартал

други 

квартал

трећи 

квартал

четврти 

квартал

Резервација

2017.

екон.кл

асифик

ац.

1.

Израда ПГР за секундарни 

центар Мршинци-Слатина 

Р=137 ha

израда Нацрта плана као разрада 

Просторног плана града Чачка 

2.

Измена и допуна ПГР "Центар"

П = 901ha

израда Нацрта плана  на новим 

катастарским подлогама ( ДКП-

овима)

3.

Измена и допуна ПГР 

"Индустријска зона комплекси 

болнице и касарне" П=461,36ha

израда Нацрта плана  на новим 

катастарским подлогама ( ДКП-

овима)

4.
План детаљне регулације 

"Лозница"  П=15 ha               

израда Нацрта плана као разрада 

ПГР "Атеница-Кулиновци"

5.

ПДР "Кулиновачко поље" 

П=50ha

израда Нацрта плана као разрада 

ПГР "Индустри.зона комлекс 

болница и касарна"

6.
ПДР "Лугови"

Р = 19 ha

израда Нацрта плана као разрада 

ПГР "Трбушани-Љубић"

7.
ПДР "Парменац-зона 

санитарне заштите" Р = 45 ha

израда Нацрта плана као разрада 

ПГР "Парменац-Јездина-Лозница

8.
ПДР спортски центар Р =230 ha Наставак на изради плана

9.

Геодетске услуге За потребе израде урбанистичких 

планова, пројеката парцелација и 

др. 2.000.000,00 2.000.000,00 424631
1101

0001

10.

Израда планова парцелације За потребе формирања парцела за 

конкурсе, извлашћење за јавне 

површине и сл. 

11..

Израда услова са аспекта 

инфраструктуре ЈП "Градац"

За потребе издавања локацијских 

услова

ПРОГРАМ УРЕЂИВАЊА ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА У 2016.ГОДИНИ

АКТИВНОСТИ

Израда просторних и урбанистичких планова

 
 

О П И С
  ПЛАНИРАНО У 

2016

први 

квартал

други 

квартал

трећи 

квартал

четврти 

квартал

Резервација

2017.

екон.кл

асифик

ац.

1.

Уређење аутобуских 

стајалишта 

Према усвојеном програму, 

на стајалиштима линија аутобуских 

стајалишта превоза, поставиће се 

настрешице са потребним 

садржајима за путнике који користе 

јавни превоз. 3.000.000,00 3.000.000,00 425191
1101
0002

2.

Израда пројектне 

документације за улицу бр."10"

Израда пројекта за улицу бр."10" и 

пројеката уличне инфраструктуре 

(кишна канализација и расвета)

3.000.000,00 3.000.000,00 511451
П7 0701

0001

1.

Исплата накнаде за решавање 

имовинско-правних односа Раније стечене обавезе, накнада за 

ул."10" за ул.Синђелићева и др. 27.507.000,00 10.000.000,00 7.000.000,00 5.000.000,00 5.507.000,00 541112

1101

0002

2.
Радови на рушењу 

извлашћених објеката  1.000.000,00 1.000.000,00 425191

1101

0002

36.507.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 11.000.000,00 5.507.000,00 0,00

Изградња и пројектовање нових објеката

Решавање имовинско - правних односа

УКУПНО ПРОГРАМ УРЕЂИВАЊА ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА:

АКТИВНОСТИ
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ПОЧЕТНИ ИЗНОС НАКНАДЕ ЗА 

ЗАКУП, ОТУЂЕЊЕ И 

ПРИБАВЉАЊЕ ГРАЂЕВИНСКОГ 

ЗЕМЉИШТА ПО ЗОНАМА 
                   

Код давања у закуп грађевинскoг 
земљишта у јавној својини као почетне цене 
узимају се наведене цене дате у табели по 
зонама. У поступку отуђења грађевинског 
земљишта из јавне својине почетне цене дате 
у табели за закуп јавног грађевинског 
земљишта увећавају се за    20%, а у поступку 
отуђења из јавне својине непосредном 

погодбом и прибављања у јавну својину за 
додатних 20%. 

 
Наведене цене се користе приликом 

закључења споразума о накнади  у поступку 
решавања висине накнаде за земљиште и 
објекте који се извлашћују за потребе 
изградње улица и уређење других јавних 
површина. 
 

ПОЧЕТНИ ИЗНОС НАКНАДЕ ЗА 

ЗАКУП ЈАВНОГ ГРАЂЕВИНСКОГ 

ЗЕМЉИШТА 
 

 
 
 

Екстра зона ....................................................... 9.363,56 дин/м2 

Прва зона   ........................................................ 7.766,12 дин/м2 

Друга зона ...........................................................5.673,85 дин/м2 

Трећа зона  ........................................................ 2.659,62 дин/м2 

Четврта зона ....................................................  1.897,18 дин/м2 

Пета зона  ...........................................................1.134,74 дин/м2 

Шеста зона .........................................................   221,59 дин/м2 

 
 

 

               ПОЧЕТНИ ИЗНОС НАКНАДЕ ЗА ОТУЂЕЊЕ ГРАЂЕВИНСКОГ 

ЗЕМЉИШТА ИЗ ЈАВНЕ СВОЈИНЕ 

 

Екстра зона ....................................................... 11.236,27 дин/м2 

Прва зона   .........................................................  9.319,34 дин/м2 

Друга зона ...........................................................6.808,62 дин/м2 

Трећа зона  ......................................................... 3.191,54 дин/м2 
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Четврта зона .....................................................  2.276,62 дин/м2 

Пета зона  ............................................................1.361,69 дин/м2 

Шеста зона ..........................................................   265,90 дин/м 

 
 

ИЗНОС НАКНАДЕ ЗА ГРАЂЕВИНСКО  ЗЕМЉИШТЕ У ПОСТУПКУ ОТУЂЕЊА 

ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА ИЗ ЈАВНЕ СВОЈИНЕ НЕПОСРЕДНОМ 

ПОГОДБОМ И ПРИБАВЉАЊА У ЈАВНУ СВОЈИНУ 
 

Екстра зона ....................................................... 13.483,52 дин/м2 

Прва зона   ......................................................... 11.183,21 дин/м2 

Друга зона ...........................................................8.170,34 дин/м2 

Трећа зона  ......................................................... 3.829,85 дин/м2 

Четврта зона ...................................................... 2.731,94 дин/м2 

Пета зона  ........................................................... 1.634,02 дин/м2 

Шеста зона ..........................................................   319,08 дин/м 

 
 

 Овај програм ступа на снагу наредног 

дана од дана објављивања у ''Службеном 

листу града Чачка'', а примењиваће се од  01. 

januar 2016. године. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СКУПШТИНА ГРАДА ЧАЧКА 

Број: 06-227/15-I 

25, 28. и 29. децембар 2015. године  

11. и 12. јануар 2016. године 

 

 

ПРЕДСЕДНИК 

Скупштине града Чачка, 

Вељко Неговановић, с.р. 
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4. 
На основу члана 63. став 1. тачка 37. 

Статута града Чачка („Сл. лист града Чачка“ 
бр. 3/2008, 8/2013, 22/2013 и 15/2015) и члана 
11. став 1. алинеја 5. Одлуке о оснивању 
Јавног комуналног предузећа за водовод и 
канализацију „Водовод“ Чачак („Сл. лист 
града Чачка“ бр. 15/2013),  
 
 Скупштина града Чачка, на седници 
одржаној 25, 28. и 29. децембра 2015. године, 
11. и 12. јануара 2016. године,  донела је  
 

 

О Д Л У К У 

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА 

ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПРОГРАМА 

ПОСЛОВАЊА ЈКП „ВОДОВОД“ ЧАЧАК  

ЗА 2015. ГОДИНУ 
 

I 
 
 ДАЈЕ СЕ сагласност на Измене и 
допуне Програма пословања ЈКП „Водовод“ 
Чачак за 2015. годину, које је донео Надзорни 
одбор ЈКП „Водовод“ Чачак, на седници 
одржаној 30. новембра 2015. године.  
 

II 
 

 Ову одлуку објавити у „Службеном  
листу града Чачка“. 

 
 
СКУПШТИНА ГРАДА ЧАЧКА 

Број: 06-227/15-I 
25, 28. и 29. децембар 2015. године  

11. и 12. јануар 2016. године 

 
 

ПРЕДСЕДНИК 
Скупштине града Чачка, 
Вељко Неговановић, с.р. 

 

5. 
На основу члана 63. став 1. тачка  37. 

Статута града Чачка („Сл. лист града Чачка“ 
бр. 3/2008, 8/2013, 22/2013 и 15/2015) и члана 
12. Одлуке о оснивању Јавног комуналног 
предузећа за водовод и канализацију 
„Водовод“ Чачак („Сл. лист града Чачка“ бр. 
15/2013),  
 
 Скупштина града Чачка, на седници 
одржаној 25, 28. и 29. децембра 2015. године, 
11. и 12. јануара 2016. године, донела је  
 
 

О Д Л У К У 

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА 

ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПРОГРАМА 

БУЏЕТСКЕ ПОМОЋИ ЈКП „ВОДОВОД“ 

ЧАЧАК ЗА 2015. ГОДИНУ 

 
I 

 
 ДАЈЕ СЕ сагласност на Измене и 
допуне Програма буџетске помоћи ЈКП 
„Водовод“ Чачак за 2015. годину, које је 
донео Надзорни одбор ЈКП „Водовод“ Чачак, 
на седници одржаној 30. новембра 2015. 
године. 
 

II 
 

 Ову одлуку објавити у „Службеном  
листу града Чачка“. 

 
СКУПШТИНА ГРАДА ЧАЧКА 

Број: 06-227/15-I 
25, 28. и 29. децембар 2015. године  

11. и 12. јануар 2016. године 
 
 

ПРЕДСЕДНИК 
Скупштине града Чачка, 
Вељко Неговановић, с.р. 
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6. 
На основу члана 63. став 1. тачка  37. 

Статута града Чачка („Сл. лист града Чачка“ 
бр. 3/2008, 8/2013, 22/2013 и 15/2015) и члана 
11. став 1. алинеја 5. Одлуке о оснивању 
Јавног комуналног предузећа за водовод и 
канализацију „Водовод“ Чачак („Сл. лист 
града Чачка“ бр.15/2013),  
 
 Скупштина града Чачка, на седници 
одржаној 25, 28. и 29. децембра 2015. године, 
11. и 12. јануара 2016. године, донела је  
 

 

О Д Л У К У 

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА  

ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЈКП 

„ВОДОВОД“ ЧАЧАК  ЗА 2016. ГОДИНУ 
 

 
I 

 
 ДАЈЕ СЕ сагласност на Програм 
пословања ЈКП „Водовод“ Чачак за 2016. 
годину, који је донео Надзорни одбор ЈКП 
„Водовод“ Чачак, на седници одржаној 13. 
децембра 2015. године.  
 

II 
 
 Ову одлуку објавити у „Службеном  
листу града Чачка“. 

 
СКУПШТИНА ГРАДА ЧАЧКА 

Број: 06-227/15-I 
25, 28. и 29. децембар 2015. године  

11. и 12. јануар 2016. године 

 
 

ПРЕДСЕДНИК 
Скупштине града Чачка, 
Вељко Неговановић, с.р. 

 
 

7. 
На основу члана 63. став 1. тачка  37. 

Статута града Чачка („Сл. лист града Чачка“ 
бр. 3/2008, 8/2013, 22/2013 и 15/2015) и члана 
12. Одлуке о оснивању Јавног комуналног 
предузећа за водовод и канализацију 
„Водовод“ Чачак („Сл. лист града Чачка“ бр. 
15/2013),  
 
 Скупштина града Чачка, на седници 
одржаној 25, 28. и 29. децембра 2015. године, 
11. и 12. јануара 2016. године, донела је  
 

 

О Д Л У К У 

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА  

ПРОГРАМ БУЏЕТСКЕ ПОМОЋИ ЈКП 

„ВОДОВОД“ ЧАЧАК ЗА 2016. ГОДИНУ 
 
 
I 

 
 ДАЈЕ СЕ сагласност на Програм 
буџетске помоћи ЈКП „Водовод“ Чачак за 
2016. годину, који је донео Надзорни одбор 
ЈКП „Водовод“ Чачак, на седници одржаној 
13. децембра 2015. године. 
 

II 
 

 Ову одлуку објавити у „Службеном  
листу града Чачка“. 

 
 
СКУПШТИНА ГРАДА ЧАЧКА 

Број: 06-227/15-I 
25, 28. и 29. децембар 2015. године  

11. и 12. јануар 2016. године 

 
 

ПРЕДСЕДНИК 
Скупштине града Чачка, 
Вељко Неговановић, с.р. 
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 8. 
 На основу члана 63. став 1. тачка  37. 
Статута града Чачка („Сл. лист града Чачка“ 
бр. 3/2008, 8/2013, 22/2013 и 15/2015) и члана 
11. став 1. алинеја 5. Одлуке о оснивању 
Јавног комуналног предузећа за грејање 
„Чачак“ Чачак („Сл. лист града Чачка“ бр. 
3/2014 - пречишћен текст),  
 
 Скупштина града Чачка, на седници 
одржаној 25, 28. и 29. децембра 2015. године, 
11. и 12. јануара 2016. године, донела је  
 

О Д Л У К У 

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА 

ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПРОГРАМА 

ПОСЛОВАЊА  ЈКП „ЧАЧАК“ ЧАЧАК  

ЗА 2015. ГОДИНУ 
 

I 
 
 ДАЈЕ СЕ сагласност на Измене и 
допуне Програма пословања ЈКП „Чачак“ 
Чачак за 2015. годину, које је донео Надзорни 
одбор ЈКП „Чачак“ Чачак, на седници 
одржаној 12. новембра 2015. године. 
 

II 
 
 Ову одлуку објавити у „Службеном  
листу града Чачка“. 

 
 
СКУПШТИНА ГРАДА ЧАЧКА 

Број: 06-227/15-I 
25, 28. и 29. децембар 2015. године  

11. и 12. јануар 2016. године 

 
 

ПРЕДСЕДНИК 
Скупштине града Чачка, 
Вељко Неговановић, с.р. 

 

9. 
На основу члана 63. став 1. тачка  37. 

Статута града Чачка („Сл. лист града Чачка“ 
бр. 3/2008, 8/2013, 22/2013 и 15/2015) и члана 
11. став 1. алинеја 5. Одлуке о оснивању 
Јавног комуналног предузећа за грејање 
„Чачак“ Чачак („Сл. лист града Чачка“ бр. 
3/2014 - пречишћен текст),  
 
 Скупштина града Чачка, на седници 
одржаној 25, 28. и 29. децембра 2015. године, 
11. и 12. јануара 2016. године, донела је  
 

О Д Л У К У 

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА  

ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЈКП „ЧАЧАК“ 

ЧАЧАК  ЗА 2016. ГОДИНУ 
 

 
I 

 
 ДАЈЕ СЕ сагласност на Програм  
пословања ЈКП „Чачак“ Чачак за 2016. 
годину, који је донео Надзорни одбор ЈКП 
„Чачак“ Чачак, на седници одржаној 11. 
децембра 2015. године. 
 

II 
 
 Ову Одлуку објавити у „Службеном  
листу града Чачка“. 

 
 
СКУПШТИНА ГРАДА ЧАЧКА 

Број: 06-227/15-I 
25, 28. и 29. децембар 2015. године  

11. и 12. јануар 2016. године 

 
 

ПРЕДСЕДНИК 
Скупштине града Чачка, 
Вељко Неговановић, с.р. 
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10. 
На основу члана 63. став 1. тачка 37. 

Статута града Чачка („Сл. лист града Чачка“ 
бр. 3/2008, 8/2013, 22/2013 и 15/2015) и члана 
11. став 1. алинеја 5. Одлуке о оснивању 
Јавног комуналног предузећа за одржавање 
чистоће и пијаца „Комуналац“ Чачак („Сл. 
лист града Чачка“ бр.15/2013),  
 
 Скупштина града Чачка, на седници 
одржаној 25, 28. и 29. децембра 2015. године, 
11. и 12. јануара 2016. године, донела је  
 

 

О Д Л У К У 

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА 

ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПРОГРАМА 

ПОСЛОВАЊА  ЈКП „КОМУНАЛАЦ“ 

ЧАЧАК ЗА 2015. ГОДИНУ 

 
I 

 
 ДАЈЕ СЕ сагласност на Измене и 
допуне Програма пословања ЈКП „Кому 
налац“ Чачак за 2015. годину, који је донео- 
Надзорни одбор ЈКП „Комуналац“ Чачак, на 
седници одржаној 11. децембра 2015. године. 
 

II 
 
 Ову одлуку објавити у „Службеном  
листу града Чачка“. 

 
 
СКУПШТИНА ГРАДА ЧАЧКА 

Број: 06-227/15-I 
25, 28. и 29. децембар 2015. године  

11. и 12. јануар 2016. године 

 
 

ПРЕДСЕДНИК 
Скупштине града Чачка, 
Вељко Неговановић, с.р. 

 

11. 
На основу члана 63. став 1. тачка 37. 

Статута града Чачка („Сл. лист града Чачка“ 
бр. 3/2008, 8/2013, 22/2013 и 15/2015) и члана 
11. став 1. алинеја 5. Одлуке о оснивању 
Јавног комуналног предузећа за одржавање 
чистоће и пијаца „Комуналац“ Чачак („Сл. 
лист града Чачка“ бр. 15/2013),  
 
 Скупштина града Чачка, на седници 
одржаној 25, 28. и 29. децембра 2015. године, 
11. и 12. јануара 2016. године, донела је  

 
 

О Д Л У К У 

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА 

ПРОГРАМ  ПОСЛОВАЊА ЈКП 

„КОМУНАЛАЦ“ ЧАЧАК ЗА 2016. 

ГОДИНУ 
 
I 

 
 ДАЈЕ СЕ сагласност на Програм 
пословања  ЈКП „Комуналац“ Чачак за 2016. 
годину, који је донео Надзорни одбор ЈКП 
„Комуналац“ Чачак, на седници одржаној 11. 
децембра 2015. године. 
 

II 
 

 Ову одлуку објавити у „Службеном  
листу града Чачка“. 

 
 
СКУПШТИНА ГРАДА ЧАЧКА 

Број: 06-227/15-I 
25, 28. и 29. децембар 2015. године  

11. и 12. јануар 2016. године 

 
 

ПРЕДСЕДНИК 
Скупштине града Чачка, 
Вељко Неговановић, с.р. 
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12. 
На основу члана 63. Статута града 

Чачка („Сл. лист града Чачка“ бр. 3/2008, 
8/2013, 22/2013 и 15/2015) и члана 12. Одлуке 
о оснивању Јавног комуналног предузећа за 
одржавање чистоће и пијаца „Комуналац“ 
Чачак („Сл. лист града Чачка“ бр. 15/2013),  
 
 Скупштина града Чачка, на седници 
одржаној 25, 28. и 29. децембра 2015. године, 
11. и 12. јануара 2016. године, донела је  
 
 

О Д Л У К У 

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА  

ПРОГРАМ КОРИШЋЕЊА БУЏЕТСКЕ 

ПОМОЋИ  ЈКП „КОМУНАЛАЦ“ ЧАЧАК 

ЗА 2016. ГОДИНУ 
 

I 
 
 ДАЈЕ СЕ сагласност на Програм 
коришћења буџетске помоћи ЈКП 
„Комуналац“ Чачак за 2016. годину, који је 
донео Надзорни одбор ЈКП „Комуналац“ 
Чачак, на седници одржаној 11. децембра 
2015. године. 
 

II 
 

 Ову одлуку објавити у „Службеном  
листу града Чачка“. 

 
 
СКУПШТИНА ГРАДА ЧАЧКА 

Број: 06-227/15-I 
25, 28. и 29. децембар 2015. године  

11. и 12. јануар 2016. године 
 
 

ПРЕДСЕДНИК 
Скупштине града Чачка, 
Вељко Неговановић, с.р. 

 

13. 
На основу члана 63. Статута града 

Чачка („Сл. лист града Чачка“ бр. 3/2008, 
8/2013, 22/2013 и 15/2015) и члана 6. Одлуке 
о комуналном реду и општем уређењу („Сл. 
лист града Чачка“ бр. 11/2015), 

 
Скупштина града Чачка, на седници 

одржаној 25, 28. и 29. децембра 2015. године, 
11. и 12. јануара 2016. године, донела је  

 
 

О Д Л У К У 

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА 

ПРОГРАМ ЧИШЋЕЊА И ПРАЊА 

ПОВРШИНА ЈАВНЕ НАМЕНЕ И 

ПОВРШИНА У ЈАВНОМ КОРИШЋЕЊУ 

ЗА 2016. ГОДИНУ 
 
I 

 
 ДАЈЕ СЕ сагласност на Програм 
чишћења и прања површина јавне намене и 
површина у јавном коришћењу за 2016. 
годину, који је донео Надзорни одбор ЈКП 
„Комуналац“ Чачак, на седници одржаној 14. 
октобра 2015. године. 
 

II 
 

 Ову одлуку објавити у „Службеном  
листу града Чачка“. 

 
 
СКУПШТИНА ГРАДА ЧАЧКА 

Број: 06-227/15-I 
25, 28. и 29. децембар 2015. године  

11. и 12. јануар 2016. године 

 
 

ПРЕДСЕДНИК 
Скупштине града Чачка, 
Вељко Неговановић, с.р. 
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14. 
На основу члана 63. став 1. тачка  37. 

Статута града Чачка („Сл. лист града Чачка“ 
бр. 3/2008, 8/2013, 22/2013 и 15/2015) и члана 
11. став 1. алинеја 5. Одлуке о оснивању 
Јавног комуналног предузећа за изградњу и 
одржавање зелених површина и гробља 
„Градско зеленило“ Чачак („Сл. лист града 
Чачка“ бр. 15/2013),  
 
 Скупштина града Чачка, на седници 
одржаној 25, 28. и 29. децембра 2015. године, 
11. и 12. јануара 2016. године, донела је  
 

О Д Л У К У 

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА  

ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЈКП 

„ГРАДСКО ЗЕЛЕНИЛО“  ЧАЧАК  ЗА 

2016. ГОДИНУ 
 
I 

 
 ДАЈЕ СЕ сагласност на Програм  
пословања ЈКП „Градско зеленило“ Чачак за 
2016. годину, који је донео Надзорни одбор 
ЈКП „Градско зеленило“ Чачак, на седници 
одржаној 14. децембра 2015. године.  
 

II 
 

 Ову Одлуку објавити у „Службеном  
листу града Чачка“. 

 
 
СКУПШТИНА ГРАДА ЧАЧКА 

Број: 06-227/15-I 
25, 28. и 29. децембар 2015. године  

11. и 12. јануар 2016. године 

 
 

ПРЕДСЕДНИК 
Скупштине града Чачка, 
Вељко Неговановић, с.р. 

 

15. 
На основу члана 63. Статута града 

Чачка („Сл. лист града Чачка“ бр. 3/2008, 
8/2013, 22/2013 и 15/2015) и члана 12. Одлуке 
о оснивању Јавног комуналног предузећа за 
изградњу и одржавање зелених површина и 
гробља ,,Градско зеленило“ Чачак („Сл. лист 
града Чачка“ бр. 15/2013),  
 
 Скупштина града Чачка, на седници 
одржаној 25, 28. и 29. децембра 2015. године, 
11. и 12. јануара 2016. године, донела је  
 

 

О Д Л У К У 

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА  

ПРОГРАМ КОРИШЋЕЊА БУЏЕТСКЕ 

ПОМОЋИ  ЈКП „ГРАДСКО ЗЕЛЕНИЛО“ 

ЧАЧАК ЗА 2016. ГОДИНУ 

 
I 

 
 ДАЈЕ СЕ сагласност на Програм 
коришћења буџетске помоћи ЈКП „Градско 
зеленило“ Чачак за 2016. годину, који је 
донео Надзорни одбор ЈКП „Градско 
зеленило“ Чачак, на седници одржаној 14. 
децембра 2015. године. 
 

II 
 
 Ову одлуку објавити у „Службеном  
листу града Чачка“. 

 
СКУПШТИНА ГРАДА ЧАЧКА 

Број: 06-227/15-I 
25, 28. и 29. децембар 2015. године  

11. и 12. јануар 2016. године 
 
 

ПРЕДСЕДНИК 
Скупштине града Чачка, 
Вељко Неговановић, с.р. 
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16. 
На основу члана 63. став 1. тачка  37. 

Статута града Чачка („Сл. лист града Чачка“ 
бр. 3/2008, 8/2013, 22/2013 и 15/2015) и члана 
11. став 1. алинеја 5. Одлуке о оснивању 
Јавног комуналног предузећа „Паркинг 
сервис“ Чачак („Сл. лист града Чачка“ број 
15/2013),  
 
 Скупштина града Чачка, на седници 
одржаној 25, 28. и 29. децембра 2015. године, 
11. и 12. јануара 2016. године, донела је  
 

 

О Д Л У К У 

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА 

ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ  ПРОГРАМА 

ПОСЛОВАЊА ЈКП „ПАРКИНГ 

СЕРВИС“  ЧАЧАК  ЗА 2015. ГОДИНУ 

 
I 

 
 ДАЈЕ СЕ сагласност на  Измене и 
допуне Програма пословања ЈКП „Паркинг 
сервис“ Чачак за 2015. годину, које је донео 
Надзорни одбор ЈКП „Паркинг сервис“ 
Чачак, на седници одржаној 29. октобра 2015. 
године. 
 

II 
 

 Ову Одлуку објавити у „Службеном  
листу града Чачка“. 

 
СКУПШТИНА ГРАДА ЧАЧКА 

Број: 06-227/15-I 
25, 28. и 29. децембар 2015. године  

11. и 12. јануар 2016. године 

 
 

ПРЕДСЕДНИК 
Скупштине града Чачка, 
Вељко Неговановић, с.р. 

 17. 
На основу члана 63. Статута града 

Чачка („Сл. лист града Чачка“ бр. 3/2008, 
8/2013, 22/2013 и 15/2015) и члана 12. Одлуке 
о оснивању Јавног комуналног предузећа 
„Паркинг сервис“ Чачак  („Сл. лист града 
Чачка“ бр.15/2013),  
 
 Скупштина града Чачка, на седници 
одржаној 25, 28. и 29. децембра 2015. године, 
11. и 12. јануара 2016. године, донела је  
 

 

О Д Л У К У 

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА   

ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПРОГРАМА 

КОРИШЋЕЊА  БУЏЕТСКЕ ПОМОЋИ  

ЈКП „ПАРКИНГ СЕРВИС“ ЧАЧАК  ЗА 

2015. ГОДИНУ 
 
I 

 
 ДАЈЕ СЕ сагласност на  Измене и 
допуне Програма коришћења буџетске 
помоћи ЈКП „Паркинг сервис“ Чачак за 2015. 
годину, које је донео Надзорни одбор ЈКП 
„Паркинг сервис“ Чачак, на седници 
одржаној  14.  децембра 2015. године. 
 

II 
 
 Ову одлуку објавити у „Службеном  
листу града Чачка“. 

 
СКУПШТИНА ГРАДА ЧАЧКА 

Број: 06-227/15-I 
25, 28. и 29. децембар 2015. године  

11. и 12. јануар 2016. године 

 
 

ПРЕДСЕДНИК 
Скупштине града Чачка, 
Вељко Неговановић, с.р. 
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18. 
На основу члана 63. став 1. тачка  37. 

Статута града Чачка („Сл. лист града Чачка“ 
бр. 3/2008, 8/2013, 22/2013 и 15/2015) и члана 
11. став 1. алинеја 5. Одлуке о оснивању 
Јавног комуналног предузећа „Паркинг 
сервис“ Чачак („Сл. лист града Чачка“ број 
15/2013),  
 
 Скупштина града Чачка, на седници 
одржаној 25, 28. и 29. децембра 2015. године, 
11. и 12. јануара 2016. године, донела је  
 
 

О Д Л У К У 

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА 

ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА 

 ЈКП „ПАРКИНГ СЕРВИС“  ЧАЧАК  

ЗА 2016. ГОДИНУ 
 
I 

 
 ДАЈЕ СЕ сагласност на Програм 
пословања ЈКП „Паркинг сервис“ Чачак за 
2016. годину, које је донео Надзорни одбор 
ЈКП „Паркинг сервис“ Чачак, на седници 
одржаној 14. децембра 2015. године. 
 

II 
 

 Ову Одлуку објавити у „Службеном  
листу града Чачка“. 
 
 

СКУПШТИНА ГРАДА ЧАЧКА 
Број: 06-227/15-I 

25, 28. и 29. децембар 2015. године  
11. и 12. јануар 2016. године 

 
 

ПРЕДСЕДНИК 
Скупштине града Чачка, 
Вељко Неговановић, с.р. 

 

19. 
На основу члана 63. Статута града 

Чачка („Сл. лист града Чачка“ бр. 3/2008, 
8/2013, 22/2013 и 15/2015) и члана 12. Одлуке 
о оснивању Јавног комуналног предузећа 
„Паркинг сервис“ Чачак („Сл. лист града 
Чачка“ бр. 15/2013),  
 
 Скупштина града Чачка, на седници 
одржаној 25, 28. и 29. децембра 2015. године, 
11. и 12. јануара 2016. године, донела је  
 

 

О Д Л У К У 

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА 

ПРОГРАМ КОРИШЋЕЊА  

БУЏЕТСКЕ ПОМОЋИ  ЈКП 

„ПАРКИНГ СЕРВИС“ ЧАЧАК  ЗА 

2016. ГОДИНУ 

 

I 
 
 ДАЈЕ СЕ сагласност на Програм 
коришћења буџетске помоћи ЈКП „Паркинг 
сервис“ Чачак за 2016. годину, који је донео 
Надзорни одбор ЈКП „Паркинг сервис“ 
Чачак, на седници одржаној 14. децембра 
2015. године. 
 

II 
 

 Ову одлуку објавити у „Службеном  
листу града Чачка“. 

 
СКУПШТИНА ГРАДА ЧАЧКА 

Број: 06-227/15-I 
25, 28. и 29. децембар 2015. године  

11. и 12. јануар 2016. године 

 
 

ПРЕДСЕДНИК 
Скупштине града Чачка, 
Вељко Неговановић, с.р. 
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20. 
На основу члана 63. став 1. тачка  37. 

Статута града Чачка („Сл. лист града Чачка“ 
бр. 3/2008, 8/2013, 22/2013 и 15/2015) и члана 
11. став 1. алинеја 5. Одлуке о оснивању 
Јавног комуналног предузећа за водовод, 
одржавање чистоће и пијаца „Моравац“ 
Мрчајевци („Сл. лист града Чачка“ бр. 8/2014 
- пречишћен текст),  
 
 Скупштина града Чачка, на седници 
одржаној 25, 28. и 29. децембра 2015. године, 
11. и 12. јануара 2016. године, донела је  
 

О Д Л У К У 

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА  

ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА 

ЈКП „МОРАВАЦ“ МРЧАЈЕВЦИ  ЗА 

2016. ГОДИНУ 
 
I 
 

 ДАЈЕ СЕ сагласност на Програм 
пословања ЈКП „Моравац“ Мрчајевци за 
2016. годину, који је донео Надзорни одбор 
ЈКП „Моравац“ Мрчајевци, на седници 
одржаној 11. децембра 2015. године. 
 
 

II 
 
 Ову одлуку објавити у „Службеном  
листу града Чачка“. 

 
 
СКУПШТИНА ГРАДА ЧАЧКА 

Број: 06-227/15-I 
25, 28. и 29. децембар 2015. године  

11. и 12. јануар 2016. године 

 
 

ПРЕДСЕДНИК 
Скупштине града Чачка, 
Вељко Неговановић, с.р. 

21. 
На основу члана 63. Статута града 

Чачка („Сл. лист града Чачка“ бр. 3/2008, 
8/2013, 22/2013 и 15/2015) и члана 12. Одлуке 
о оснивању Јавног комуналног предузећа за 
водовод, одржавање чистоће и пијаца 
„Моравац“ Мрчајевци („Сл. лист града 
Чачка“ бр. 8/2014 – пречишћен текст),  
 
 Скупштина града Чачка, на седници 
одржаној 25, 28. и 29. децембра 2015. године, 
11. и 12. јануара 2016. године, донела је  
 

О Д Л У К У 

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА   

ПРОГРАМ КОРИШЋЕЊА  БУЏЕТСКЕ 

ПОМОЋИ  ЈКП „МОРАВАЦ“ 

МРЧАЈЕВЦИ  ЗА 2016. ГОДИНУ 
 

I 
 
 ДАЈЕ СЕ сагласност на Програм 
коришћења буџетске помоћи ЈКП 
„“ Моравац“ Мрчајевци за 2016. годину, који 
је донео Надзорни одбор ЈКП „Моравац“ 
Мрчајевци, на седници одржаној 11. 
децембра 2015. године.  
 

II 
 

 Ову одлуку објавити у „Службеном  
листу града Чачка“. 

 
 
СКУПШТИНА ГРАДА ЧАЧКА 

Број: 06-227/15-I 
25, 28. и 29. децембар 2015. године  

11. и 12. јануар 2016. године 

 
 

ПРЕДСЕДНИК 
Скупштине града Чачка, 
Вељко Неговановић, с.р. 
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22. 
На основу члана 50. Закона о јавним 

предузећима („Сл. гласник РС“ бр. 119/2012, 
116/2013 - аутентично тумачење и 44/2014 - 
др. закон), Уговора о оснивању, изградњи и 
коришћењу  Регионалне санитарне депоније 
„Дубоко“ 10 број 352-55/2005 од 13.10.2005. 
године и Анекса I Уговора  број 352-93/2005-
II од 26.10.2005. године и члана 63. став 1. 
тачка 37. Статута града Чачка („Сл. лист 
града Чачка“ бр. 3/2008, 8/2013, 22/2013 и 
15/2015),  
 
 Скупштина града Чачка, на седници 
одржаној 25, 28. и 29. децембра 2015. године, 
11. и 12. јануара 2016. године, донела је  
 

 

О Д Л У К У 

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА  

ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПРОГРАМА 

ПОСЛОВАЊА ЈКП „ДУБОКО“ 

УЖИЦЕ ЗА 2015. ГОДИНУ  
 

 
I 
 

 ДАЈЕ СЕ сагласност на измене и 
допуне Програма пословања ЈКП „Дубоко“ 
Ужице за 2015. годину, које је донео Управни 
одбор ЈКП „Дубоко“ Ужице, на седници 
одржаној  21. априла 2015. године. 
 

II 
 
 Ову Одлуку објавити у „Службеном  
листу града Чачка“. 

 
 
 
 
 
 
 

СКУПШТИНА ГРАДА ЧАЧКА 
Број: 06-227/15-I 

25, 28. и 29. децембар 2015. године  
11. и 12. јануар 2016. године 

 
 

ПРЕДСЕДНИК 
Скупштине града Чачка, 
Вељко Неговановић, с.р. 

 
 
23. 
На основу члана 50. Закона о јавним 

предузећима („Сл. гласник РС“ бр. 119/2012, 
116/2013 - аутентично тумачење и 44/2014 - 
др. закон), Уговора о оснивању, изградњи и 
коришћењу Регионалне санитарне депоније 
„Дубоко“ 10 број 352-55/2005 од 13.10.2005. 
године и Анекса I Уговора  број 352-93/2005-
II од 26.10.2005. године и члана 63. став 1. 
тачка 37. Статута града Чачка („Сл. лист 
града Чачка“ бр. 3/2008, 8/2013,  22/2013 и 
15/2015),  
 
 Скупштина града Чачка, на седници 
одржаној 25, 28. и 29. децембра 2015. године, 
11. и 12. јануара 2016. године, донела је  
 

 

О Д Л У К У 

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА  

ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПРОГРАМА 

ПОСЛОВАЊА ЈКП „ДУБОКО“ 

УЖИЦЕ ЗА 2015. ГОДИНУ 
 
I 
 

 
 ДАЈЕ СЕ сагласност на измене и 
допуне Програма пословања ЈКП „Дубоко“ 
Ужице за 2015. годину, које је донео Управни 
одбор ЈКП „Дубоко“ Ужице, на седници 
одржаној  26. августа 2015. године. 
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II 
 

 Ову Одлуку објавити у „Службеном  
листу града Чачка“. 

 
 
СКУПШТИНА ГРАДА ЧАЧКА 

Број: 06-227/15-I 
25, 28. и 29. децембар 2015. године  

11. и 12. јануар 2016. године 

 
 

ПРЕДСЕДНИК 
Скупштине града Чачка, 
Вељко Неговановић, с.р. 

 
 
24. 
На основу члана 50. Закона о јавним 

предузећима („Сл. гласник РС“ бр. 119/2012, 
116/2013 - аутентично тумачење и 44/2014 - 
др. закон), Уговора о оснивању, изградњи и 
коришћењу  Регионалне санитарне депоније 
„Дубоко“ 10 број 352-55/2005 од 13.10.2005. 
године и Анекса I Уговора  број 352-93/2005-
II од 26.10.2005. године и члана 63. став 1. 
тачка 37. Статута града Чачка („Сл. лист 
града Чачка“ бр.3/2008, 8/2013,  22/2013 и 
15/2015),  
 
 Скупштина града Чачка, на седници 
одржаној 25, 28. и 29. децембра 2015. године, 
11. и 12. јануара 2016. године, донела је  
 

О Д Л У К У 

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА  

ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПРОГРАМА 

ПОСЛОВАЊА ЈКП „ДУБОКО“ 

УЖИЦЕ ЗА 2015. ГОДИНУ  

 

 

 

 

I 
 

 ДАЈЕ СЕ сагласност на Измене и 
допуне Програма пословања ЈКП „Дубоко“ 
Ужице за 2015. годину, које је донео Управни 
одбор ЈКП „Дубоко“ Ужице, на седници 
одржаној  3. децембра  2015. године. 
 

II 
 

 Ову Одлуку објавити у „Службеном  
листу града Чачка“. 

 
 
СКУПШТИНА ГРАДА ЧАЧКА 

Број: 06-227/15-I 
25, 28. и 29. децембар 2015. године  

11. и 12. јануар 2016. године 

 
 

ПРЕДСЕДНИК 
Скупштине града Чачка, 
Вељко Неговановић, с.р. 

 
 
25. 
На основу члана 50. Закона о јавним 

предузећима („Сл. гласник РС“ бр. 119/2012, 
116/2013 - аутентично тумачење и 44/2014 - 
др. закон), Уговора о оснивању, изградњи и 
коришћењу  Регионалне санитарне депоније 
„Дубоко“ 10 број 352-55/2005 од 13.10.2005. 
године и Анекса I Уговора  број 352-93/2005-
II од 26.10.2005. године и члана 63. став 1. 
тачка 37. Статута града Чачка („Сл. лист 
града Чачка“ бр.3/2008, 8/2013, 22/2013 и 
15/2015),  
 
 Скупштина града Чачка, на седници 
одржаној 25, 28. и 29. децембра 2015. године, 
11. и 12. јануара 2016. године, донела је  
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О Д Л У К У 

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА  

ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЈКП 

„ДУБОКО“ УЖИЦЕ ЗА 2016. ГОДИНУ 
 
I 
 

 ДАЈЕ СЕ сагласност на Програм 
пословања ЈКП „Дубоко“ Ужице за 2016. 
годину, који је донео Управни одбор ЈКП 
„Дубоко“ Ужице, на седници одржаној 3. 
децембра 2015.  године. 
 

II 
 

 Ову Одлуку објавити у „Службеном  
листу града Чачка“. 

 
 
СКУПШТИНА ГРАДА ЧАЧКА 

Број: 06-227/15-I 
25, 28. и 29. децембар 2015. године  

11. и 12. јануар 2016. године 

 
 

ПРЕДСЕДНИК 
Скупштине града Чачка, 
Вељко Неговановић, с.р. 

 
 
26. 
На основу члана 50. Закона о јавним 

предузећима („Сл. гласник РС“ бр. 119/2012, 
116/2013 – аутентично тумачење и 44/2014 – 
др. закон) и члана 63. Статута града Чачка 
(„Сл. лист града Чачка“ бр. 3/2008, 8/2013, 
22/2013 и 15/2015), 
 
 Скупштина града Чачка, на седници 
одржаној 25, 28. и 29. децембра 2015. године, 
11. и 12. јануара 2016. године, донела је  
 

 

О Д Л У К У 

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА  

ПРОГРАМ КОРИШЋЕЊА 

БУЏЕТСКЕ ПОМОЋИ ЈКП 

„ДУБОКО“  УЖИЦЕ  ЗА 2016. 

ГОДИНУ 

 
I 

 
 ДАЈЕ СЕ сагласност на Програм 
коришћења буџетске помоћи ЈКП „Дубоко“ 
Ужице за 2016. годину, који је донео Управни 
одбор ЈКП „Дубоко“ Ужице, на седници 
одржаној  3. децембра 2015. године. 
 

II 
 

 Ову Одлуку објавити у „Службеном  
листу града Чачка“. 

 
 
СКУПШТИНА ГРАДА ЧАЧКА 

Број: 06-227/15-I 
25, 28. и 29. децембар 2015. године  

11. и 12. јануар 2016. године 

 
 

ПРЕДСЕДНИК 
Скупштине града Чачка, 
Вељко Неговановић, с.р. 

 
 

 27. 
На основу члана 50. Закона о јавним 

предузећима („Сл. гласник РС“ бр. 119/2012, 
116/2013 - аутентично тумачење и 44/2014 - 
др. закон) и члана 63. став 1. тачка 37. 
Статута града Чачка („Сл. лист града Чачка“ 
бр. 3/2008, 8/2013, 22/2013 и 15/2015), 
 
 Скупштина града Чачка, на седници 
одржаној 25, 28. и 29. децембра 2015. године, 
11. и 12. јануара 2016. године, донела је  
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О Д Л У К У 

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ  НА  

ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА  ЈАВНОГ 

ПРЕДУЗЕЋА ЗА ВОДОСНАБДЕВАЊЕ 

„РЗАВ“ АРИЉЕ ЗА 2016. ГОДИНУ 
 
I 

 
 ДАЈЕ СЕ сагласност на Програм 
пословања Јавног предузећа за водосна- 
бдевање „Рзав“ Ариље за 2016. годину, који 
је донео Управни одбор Јавног предузећа за 
водоснабдевање ,,Рзав“ Ариље, на седници 
одржаној  26. новембра 2015. године.  
 

II 
 
 Ову одлуку објавити у „Службеном  
листу града Чачка“. 

 
 
СКУПШТИНА ГРАДА ЧАЧКА 

Број: 06-227/15-I 
25, 28. и 29. децембар 2015. године  

11. и 12. јануар 2016. године 
 
 

ПРЕДСЕДНИК 
Скупштине града Чачка, 
Вељко Неговановић, с.р. 

 
 
28. 
На основу члана 50. Закона о јавним 

предузећима („Сл. гласник РС“ бр. 119/2012, 
116/2013 - аутентично тумачење и 44/2014 - 
др. закон) и члана 63. Статута града Чачка 
(„Сл. лист града Чачка“ бр. 3/2008, 8/2013,  
22/2013 и 15/2015), 
 
 Скупштина града Чачка, на седници 
одржаној 25, 28. и 29. децембра 2015. године, 
11. и 12. јануара 2016. године, донела је  

О Д Л У К У 

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА  

ПРОГРАМ КОРИШЋЕЊА 

БУЏЕТСКЕ ПОМОЋИ ЈАВНОГ 

ПРЕДУЗЕЋА ЗА ВОДОСНАБДЕВАЊЕ 

„РЗАВ“ АРИЉЕ ЗА 2016. ГОДИНУ 
 

I 
 
 ДАЈЕ СЕ сагласност на Програм 
коришћења буџетске помоћи Јавног 
предузећа за водоснабдевање „Рзав“ Ариље 
за 2016. годину, који је донео  Управни одбор 
Јавног предузећа за водоснабдевање ,,Рзав“ 
Ариље, на седници одржаној 26. новембра 
2015. године. 
 

II 
 
 Ову Одлуку објавити у „Службеном  
листу града Чачка“. 

 
 
СКУПШТИНА ГРАДА ЧАЧКА 

Број: 06-227/15-I 
25, 28. и 29. децембар 2015. године  

11. и 12. јануар 2016. године 
 
 

ПРЕДСЕДНИК 
Скупштине града Чачка, 
Вељко Неговановић с.р. 

 
 
29. 

 На основу чл. 27. ст. 10. Закона о 
јавној својини (``Сл. гласник РС`` бр. 72/11, 
88/13 и 105/14), чл. 3. ст. 1. Уредбе о 
условима прибављања и отуђења 
непокретности непосредном погодбом, 
давања у закуп ствари у јавној својини и 
поступцима јавног надметања и прикупљања 
писмених понуда (``Сл. гласник РС`` бр. 
24/12, 48/2015 и 99/2015) и чл. 63. ст. 1. т. 19а 
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Статута града Чачка (``Сл. лист града Чачка`` 
бр. 3/2008,  8/2013, 22/2013 и 15/2015), 
 
 Скупштина града Чачка на седници 
одржаној 25, 28. и 29. децембра 2015. године, 
11. и 12. јануара 2016. године, донела је  
 

О  Д  Л  У  К  У   
 
I  

 
Прибавља се у  јавну својину града 

Чачка,  путем непосредне погодбе, 
непокретност ближе описана као кп. бр. 271/1  
КО Балуга  Љубићска у површини од 4788 м2 
од власника Живанић Предрага за укупан 
износ од 2.054.031,24 динара ради извођења 
хидрогеолошких, хидрогеотермалних и 
балнеолошких истраживања за потребе 
формирања бањског, Wellness и spa 
комплекса.  

 
II 
 

Средства за прибављање у јавну 
својину обезбеђена су у буџету града Чачка. 

 
III 

 
 Овлашћује се градоначелник да 
закључи уговор о купопродаји са власником 
непокретности по претходно прибављеном 
мишљењу градског правобранилаштва. 

 
IV 

 
 Ова одлука ступа на снагу наредног 
дана од дана објављивања у ``Службеном 
листу града Чачка``. 
 
 
 
 
 
 

 
СКУПШТИНА ГРАДА ЧАЧКА 

Број: 06-227/15-I 
25, 28. и 29. децембар 2015. године  

11. и 12. јануар 2016. године 

 

 
ПРЕДСЕДНИК 

Скупштине града Чачка, 
Вељко Неговановић, с.р. 

 
 

 30. 
 На основу члана 8. став 4. Закона о 
озакоњењу објеката (»Службени гласник РС« 
број 96/15) и члана 63. став 1. тачка 7. 
Статута града Чачка (»Службени лист града 
Чачка« број 3/2008, 8/2013, 22/2013 и 
15/2015),  
 
 Скупштина града Чачка на седници 
одржаној 25, 28. и 29. децембра 2015. године, 
11. и 12. јануара 2016. године, донела је  
 

 
О Д Л У К У  

О МАКСИМАЛНОЈ СПРАТНОСТИ 
ОБЈЕКАТА КОЈИ СУ ПРЕДМЕТ 

ОЗАКОЊЕЊА 
 
 

Члан 1. 
 

 Овом Одлуком одређује се 
максимална спратност објеката који су 
предмет озакоњења. 

 
Члан 2. 

 
Објекти који су предмет озакоњења 

могу имати максималну спратност прописану 
важећим планским документом у 
урбанистичкој зони, целини, односно блоку у 
коме се објекат налази, увећану за једну 
етажу. 
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Објекти који су предмет озакоњења 

изграђени на к.п. бр. 6048 КО Чачак могу 
имати максималну спратност П+3+Пк.  
 

Члан 3. 
 
         Уколико плански документ ужег 
подручја којим би била одређена максимална 
спратност објеката није донет, примениће се 
одредбе о максималној спратности објеката 
из важећег планског документа ширег 
подручја. 

 
 

Члан 4. 
 

 Ова одлука ступа на снагу осмог дана 
од дана објављивања у  »Службеном листу 
града Чачка«. 

 
     

СКУПШТИНА ГРАДА ЧАЧКА 
Број: 06-227/15-I 

25, 28. и 29. децембар 2015. године  
11. и 12. јануар 2016. године 

 

 
ПРЕДСЕДНИК 

Скупштине града Чачка, 
Вељко Неговановић, с.р. 

 
 
 31. 
 На основу члана 35. став 7. Закона о 
планирању и изградњи („Сл. гласник РС”, 
број 72/09, 81/09 - испр. 64/10 - одлука УС, 
24/11, 121/12, 42/13 - одлука УС, 50/13 - 
одлука УС, 98/13 - одлука УС), а у вези члана 
130. став 2 Закона о изменама и допунама 
Закона о планирању и изградњи “Службени 
гласник РС” број 132/14) и члана 63. Статута 
града Чачка “(Службени лист града Чачка”, 
број 3/08, 8/13, 22/13 и 15/2015),  
 

 Скупштина града Чачка, на седници 
одржаној 25, 28. и 29. децембра 2015. године, 
11. и 12. јануара 2016. године, донела је 
 
 

ПЛАН ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ 
ЗА НАСЕЉЕНО МЕСТО СЛАТИНА 

 
1. ПОЛАЗНЕ ОСНОВЕ  
 
1.1. Правни и плански основ за израду 
плана 
 

Правни основ за израду Плана 
генералне регулације за насељено место 
Слатина (у даљем тексту план) садржан је у: 

 
- Закону о планирању и изградњи 

(„Сл. гласник РС”, број 72/09, 81/09 - испр. 
64/10 - одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13 - 
одлука УС, 50/13 - одлука УС, 98/13 - одлука 
УС), а у вези члана 130. став 2 Закона о 
изменама и допунама Закона о планирању и 
изградњи («Службени гласник РС» број 
132/14) 

- Одлуци о изради Плана генералне 
регулације за насељено место Слатина 
(„Службени лист града Чачка“ бр. 19/2013). 

 
Плански основ: 
Израда Плана генералне регулације за 

насељено место Слатина предвиђена је 
Просторним планом града Чачка („Службени 
лист града Чачка“ бр. 17/2010). 
 

План генералне регулације за 
насељено место Слатина представља даљу 
разраду Просторног плана града Чачка уз 
поштовање смерница, стечених урбани- 
стичких обавеза и постојећег начина 
коришћења предметног простора. 
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1.2. Циљеви и задаци израде плана  

 
Општи циљ израде ПГР је да се 

интегрално сагледају и анализирају сви 
елементи намене и организације коришћења 
простора, а у циљу заштите и подстицања 
даљег укупног развоја овог подручја уз 
императив, препознавања овог насеља као 
бањског са функцијом природног лечилишта. 
 

Основни циљеви израде и доношења 
плана су: 
 
 - Обезбеђивање и ставарање услова за 
развој основних функција бање (лечилишна и 
здравствено – рекреативна и рекреативно – 
туристичка). 
 
 - Препознавање туристичке понуде 
овог бањско – лечилишног насеља, у смислу 
планске подршке развоју туристичких 
потенцијала. 
 
 - Плански развој туризма усклађен са 
очувањем животне средине и унапређењем 
природних вредности – одрживи развој, 
заштита и рационално коришћење 
термоминералних извора који представљају 
примарну вредност и природну реткост. 
 
 - Заштита и очување природних 
лековитих фактора у бањи и спречавање 
активности које могу нарушити основна 
обележја и својства бање. 
 
 - Иницирање и стимулисање развоја 
активности комплементарних туризму. 
 
 - Стварање услова за развој 
рекреативних, здравствених и туристичких 
функција бање. 
 
 - Подизање нивоа угоститељских 
услуга. 
 - Планирање и опремање здравствено 

– лечилишних комплекса. 
 
 - Санација и уређење заштићених 
културно историјских споменика. 
 
 - Планирање објеката за ловни и 
сеоски туризам (укључујући производњу 
здраве хране у функцији развоја туризма), 
верски и транзитни туризам. 
 
 - Повећање нивоа саобраћајне и 
комуналне инфраструктуре, која је од 
примарног значаја за даље функционисање 
бање и формирање њеног дефинитивног 
просторног карактера. 
 
 - Планирање техничке и туристичке 
инфраструктуре за комплетирање и 
активирање туристичког и рекреативног 
центра. 
 
 - Дефинисање правила уређења и 
правила грађења, односно услова градње на 
том подручју. 
 
 - Одређивање површина јавне намене. 
 - Стварање услова за реконструкцију  
и изградњу објеката са различитим типовима 
становања који ће пратећим садржајима у 
свом склопу омогућити функционисање бање 
као туристичког центра. 
 
 - Стварање услова за обезбеђење 
смештајних капацитета високе категорије, 
спортско рекреативних садржаја и других 
пратећих комерцијалних садржаја. 
 
 - Заштита и очување еколошке целине 
подручја Слатинске Бање. 
 
 - Заштита природне и културне 
баштине, очувње гео наслеђа, очување 
одлика природних и предеоних целина. 
 
-  Унапређење животне средине, 
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односно, 
 - детаљно дефинисање простора са 
свим неопходним и потребним садржајем за 
формирање савременог бањског насеља, које 
ће омогућити развој лечилишта, односно 
бањског туризма, при чему сачувати 
просторне карактеристике и идентитет 
постојећег насеља. 

 
Израда плана заснива се на 

постављеним циљевима и задацима и то у 
складу са: 

- Важећим просторним планом 
- Могућностима 
геоморфолошких карактеристика 
терена, степена искоришћености 
простора, потребама привредних 
субјеката и принципима заштите 
животне средине 

 

1.3. Граница обухвата плана 

 
Концептом дефинисана граница Плана 

генералне регулације за насељено место 
Слатина обухвата кп .бр.1436, 838, 837, 836/1, 
836/2, 836/3, 835, 832, 833, 767, 675/2, 676, 
677/1, 677/2, 686, 687/1, 687/2, 687/3, 688, 689, 
705, 707/1, 706/2, 707/2, 703, 704, 690, 675/1, 
678/3, 678/2, 678/1, 678/4, 685, 684/1, 684/2, 
691, 692, 693/1, 683/3, 683/2, 682, 681, 683/1, 
678/5, 678/6, 683/4, 679, 680, 693/2, 695/1, 
695/2, 694, 696, 708, 79, 710, 711, 712/1, 712/2, 
702, 699, 700, 701, 706/1, 716, 715, 714, 713, 
717, 718/1, 718/2, 719, 720, 721, 722, 723, 
697/1, 698, 727, 726, 730/1, 728, 729, 697/2, 
732/2, 732/1, 731/1, 731/2, 731/3, 730/2, 765/1, 
765/2, 765/3, 765/4, 764, 761/2, 760, 762, 763/2, 
766, 758/1, 758/2, 758/3, 758/4, 763/1, 758/5, 
759/1, 759/2, 761/1, 736, 737, 738, 739, 740, 
741, 748/1, 748/2, 747/1, 747/2, 749/1, 749/9, 
746/1, 746/2, 749/11, 745/10, 894/1, 750, 
749/10, 749/8, 749/7, 749/2, 754, 755, 756, 751, 
752/1, 752/2, 753/1, 753/2, 757, 887/2, 887/3, 
892/1, 893, 892/2, 886, 887/4, 885, 887/1, 889, 
887/5, 911/1, 911/2, 888, 890/1, 890/2, 890/3, 

890/4, 890/5, 890/6, 891/1, 891/2, 891/3, 912, 
913/1, 913/2, 913/3, 913/4, 913/5, 913/6, 913/7, 
915/4, 909/6, 909/2, 915/1, 915/2, 915/3, 917, 
919, 921, 920, 918, 916, 922, 923, 924, 925, 928, 
929/1, 929/2, 908/1, 908/6, 909/1, 908/7, 908/4, 
908/5, 909/7, 908/8, 908/9, 908/2, 909/4, 909/5, 
914/1, 914/2, 926/1, 926/1, 927, 939, 940, 941, 
942, 943/1, 943/2, 934, 935, 936, 937, 938, 931, 
932, 933, 930/1, 930/2, 930/3, 907/1, 909/3, 
907/2, 909/8, 944, 945, 946, 947, 948, 949, 950, 
951, 952, 953, 954, 955, 956/1, 956/2, 956/3, 
957, 958, 959/1, 959/2, 960, 961, 962, 963, 964, 
965, 966, 967, 968, 969, 970/1, 970/2, 971/1, 
971/2, 972, 970/3, 973, 974, 1441, 1008/1, 
1008/2, 1007/1, 1007/2, 975, 980, 981, 979, 
982/1, 982/2, 982/3, 988, 989, 990, 987, 983, 
994/1, 994/2, 994/3, 995/1, 995/2, 995/3, 991, 
992, 993, 976, 1003, 1005, 1001, 1009, 1006, 
1014/2, 1013, 1014/1, 1015, 1010/5, 1010/2, 
1010/1, 1010/4, 1010/3, 1012/1, 1012/2, 1012/3, 
1012/4, 1018/1, 1018/2, 1016, 1017/1, 1017/2, 
1032/6, 1032/7, 1033/7, 1033/1, 1032/8, 
1032/10, 1032/1, 1032/2, 1032/3, 1032/9, 
1033/3, 1033/5, 1033/6, 1032/5, 1033/4, 1034, 
1035, 1036, 1037, 1038, 905/1, 906/21, 905/2, 
906/10, 906/14, 906/18, 906/20, 906/16, 906/7, 
906/10, 904, 903/3, 906/9, 1040, 906/1, 906/11, 
908/3, 906/17, 906/19, 906/13, 906/12, 903/2, 
903/1, 903/4, 906/22, 906/8, 899/7, 906/15, 
906/2, 902, 906/3, 906/5, 906/4, 906/6, 1039/3, 
1039/4, 1039/5, 1039/1, 1041/2, 1041/3, 1041/4, 
900/3, 901, 899/1, 900/1, 900/2, 899/6, 899/5, 
899/3, 899/4, 898/1, 897/1, 897/4, 895/3, 895/4, 
895/2, 895/1, 895/5, 896/1, 896/6, 896/3, 896/5, 
896/4, 896/2, 1064/3, 1042/1, 1042/2, 899/2, 
898/2, 1042/3, 894/2, 897/2, 897/5, 897/3, 
1060/1, 1060/2, 1063/3, 1063/4, 1063/5, 1057, 
1055, 1056, 1058, 1059, 1051, 1052, 1053, 1049, 
1050, 1047/1, 1064/2, 1063/1, 1456, 1063/6, 
1064/4, 1064/5, 1064/1, 1063/2, 1054, 1062/3, 
1032/4, 1039/2, 1041/1, 1043/2, 1043/4, 1043/5, 
1043/9, 1043/10, 1043/1, 1048, 1047/2, 1043/3, 
1046/2, 1043/6, 1046/1, 1043/7, 1043/8, 1046/3, 
1044, 1045, 1061/4, 1061/5, 1061/6, 1061/1, 
1061/2, 1061/3, 1095/1, 1095/2, 1094/4, 1094/3, 
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1094/1, 1094/2, 1091/2, 1093/2, 1091/1, 1090/3, 
1114, 1093/1, 1092, 1091/3, 1090/2, 1090/4, 
1090/1, 1082, 1089, 1115, 1116, 1070/2, 1070/1, 
1062/4, 1062/2, 1062/1, 1071/1, 1071/2, 1071/3, 
1077/1, 1078, 1079, 1080, 1081, 1087/1, 1083, 
1087/2, 1088, 1087/3, 1087/4, 1087/5, 1087/6, 
1085, 1086, 1117, 1084, 1126, 1076/2, 1125, 
1124, 1123, 1120, 1121, 1122, 1118, 1119/1, 
1119/2, 1119/3, 749/4, 749/3, 749/6, 749/5, 
745/5, 745/11, 745/2, 745/4, 745/6, 745/8, 745/7, 
1455, 1065, 1066, 1067, 1068/1, 1068/2, 1068/3, 
1069/1, 1069/2, 1069/3, 742, 743/1, 743/2, 
743/3, 743/4, 743/5, 744, 735/1, 734, 732/3, 
745/1, 745/9, 745/3, 735/2, 1454, 1072/5, 
1072/1, 1072/3, 1072/4, 1074, 1072/6, 1072/2, 
1073, 1075, 1076, 1077/2, 1077/3, 1077/4, 
1077/5, 1077/6, 1127, 1129, 1128, 1134, 1135/1, 
1135/2, 1136, 1137, 1140, 1139/1, 1139/2, 1141, 
1142/1, 1142/2, 1143, 1144, 1145/1, 1145/2, 
1146/1, 1146/2, 1147, 1146/3, 1132/3, 1138, 
1130/1, 1132/2, 1132/1, 1130/2, 1130/3, 1133, 
1131/1, 1131/2, 1165/1, 1165/2, 1163, 1164, 
1166, 1167, 1168, 1169, 1170, 1171, 639/3, 
639/2, 639/4, 639/1, 640/2, 641, 640/1, 642, 643, 
644, 645, 646, 647, 648, 649, 650, 651, 652, 653, 
654, 655/1, 655/2, 656, 657, 658/1, 658/2, 658/3, 
658/4, 659/1, 659/2, 660, 661/1, 661/2, 662/1, 
662/2, 669, 672, 673, 674, 667, 668/5, 668/2, 
1193, 1194, 1195, 1199, 1200, 1203, 1204, 1172, 
1173/1, 1173/2, 1173/3, 1174, 1175, 1176, 1185, 
1186, 1189, 1188, 1190, 1187, 1192, 1191, 1198, 
1197, 1196 и делове кп. бр. 1002, 1401, 1438, 
1154, 638, 1184, КО Слатина. 
 

Границом Плана обухваћен је простор 
у  површини од 189.45ха. 

 
Приказана је у графичком прилогу 

топографско - катастарскa подлога са 
приказом границе плана. 
 
 
 
 
 

1.3.1. Обухват грађевинског подручја 
 

Грађевинско подручје обухвата 
површине у захвату целина 1 и 2 као и део 
простора у оквиру целине 3 (изузев 
пољопривредне зоне и зоне шумског 
комплекаса), што је приказано у графичком 
прилогу Карта основне намене површина. 
 

1.4. Извод из текстуалног дела 
усвојеног Концепта плана 
 

1.4.1. Оцена постојећег стања 
 

Грађевинско подручје 
 

Изграђене површине су у обухвату 
плана у највећој мери заступљене дуж 
некатегорисаног пута који пролази кроз 
центални део насеља правцем исток-запад и 
слепо се завршава на кп бр. 1456, односно на 
делу који представља центар потенцијалног 
бањског насеља. Изграђене површине дуж 
општинског и осталих некатегорисаних 
путева, заступљене су разуђено у виду 
сеоских домаћинстава, у мањој мери у односу 
на површине које захватају шуме, ливаде 
обрадиве и неизграђене површине. 
 

Трасе, коридори и регулација сао- 
браћајница 
 
Друмски саобраћај 
Кроз обрађивано подручје Плана 

генералне регулације за насељено место 
Слатина, пролазе две саобраћајнице. Прва је 
примарна за конкретно подручје и 
категорисана је као општински пут Л- 314, 
док је друга саобраћајница секундарног типа 
на к.п. бр. 638, 1454, 1455, 1456 и  није 
категорисана. 
 

Општински пут Л- 314 Кукићи-
Липница (дом Мићова коса)-Рајац (поред 
гробља)-Слатина (Чардак)-Кукићи-Лазовићи-
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Жагрићи-Величковићи (железничка станица), 
повезује будуће бањско насеље Слатина и 
цело подручје плана са селом Слатина, али је 
такође и директна веза са Државни путем II А 
реда бр. 179 (бивши Р226: Прањани-
Трбушани-Љубић-Чачак-Дракчићи-Краљево), 
који повезује општине Чачак и Крaљево. 
 

Некатегорисани пут повезује 
централни део будућег бањског насеља 
Слатина и село Слатину. Некатегорисани пут 
се одваја од општинског пута Л-314  пролази 
кроз центални део насеља правцем исток-
запад и слепо завршава на кп бр. 1456.  Уз 
ову саобраћајницу, у централној зони, са обе 
стране се налазе објекти. Ширина коловоза 
некатегорисаног пута креће се од 4 до 5м и на 
њему је асфалтни застор осредњег степена 
очуваности. На појединим деоницама 
присутно је лоше стање путног канала, чиме 
је онемогућена евакуација површинских вода. 
 

Остале саобраћајнице чине приступни 
путеви али и шумски путеви кроз подручје 
плана које није изграђено. Приступни путеви 
су претежно са макадамским застором 
ширине коловоза до 3м, где je у већини 
деоница присутно лоше стање путног канала. 

 
Главни недостатак саобраћајне мреже 

предметног подручја, недовољна изграђеност 
и опремљеност у смислу попречних профила, 
ширине коловоза, недостатка тротоара уз 
саобраћајице и сл. 

 
Може се закључити да је потребно 

реконструисати и допунити постојећу мрежу 
саобраћајница како би се саобраћајно 
повезале све планиране функционалне целине 
на овом подручју, а превасходно унапредила 
веза овог простора са постојећим Државним 
путем кao и целина будуће бање у оквиру 
обрађиваног простора и шире. 

 
 

Мреже и капацитети јавне комуналне 
инфраструктуре 
 
 - Електроенергетска мрежа 
 
 - На делу подручја које је предмет 
овог плана постоји одређен број електро- 
енергетских објеката и електроенергетске 
инфраструктуре. 
 
 - Дистрибуцију електричне енергије на 
предметном подручју спроводи ЕПС – Јавно 
предузеће "Електросрбија Краљево", "Еле- 
ктродистрибуција Чачак". 
 
 - Преко дела предметне локације 
пролази надземни далековод напонског нивоа 
220kV број 297/1 ТС Краљево 3 – ТС Чачак 3 
 
 - Основна тачка напајања електичном 
енергијом је трафо станица  ТС 35/10 kV/kV 
''Заблаће''. Од ове трафо станице води 
далековод којим се повезује и постојећа 
стубна трафо станица 10/0.4kV/kV 
''Слатинска Бања'' снаге 160kVА. Далековод 
је типа Al/Č 3x25/4mm

2 у дужини од 740 
метара. 
 
 - Од ове трафо станице полазе два 
правца нисконапонске мреже и то: 
нисконапонски извод број 1  који се пружа ка 
Чачку  са дужином извода око Л=3060m и на 
коме имамо око 30 потрoшача. 
Нисконапонски извод број 2 се пружа ка 
Бањи и пружа се у дужини Л=2800m, на коме 
је прикqучено 52 потрошача. 
 
 - Оба правца нисконапонске мреже 
изведенa su на бетонским стубовима типа НБ 
9/250m/daN и угаоним УЗБ 9/1000250m/daN, 
самоносивим кабловским снопом за главни 
вод СКС X00/0-A 3x70+54,6+2x16mm

2, и мањи 
огранци са самоносивим кабловским снопом 
СКС X00/0-A 4x16mm

2. 
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 - На основу добијених података који 
су дати у плану  постојећи капацитет трафо 
станице 10/0.4kV/kV ''Бања Слатина'' и МНН 
задовољава потребе предметног конзума.     
 
 Телекомуникациона инфраструктура 
 

Постојеће стање 
 

На посматраном подручју простора 
који обухвата овај план телекомуникациони 
фиксни саобраћај обавља се преко предузећа 
Телеком Србија и њене инфраструктуре.  Од 
подземне инфраструктуре постоји део 
кабловске секундарне мреже која се простире 
уз саобраћајнице. Прикључење свих 
корисника је преко АТЦ Слатина која је 
дигитализована и повезана sа надређеном 
централом у Чачку. Телекомуникациона 
мрежа је новијег типа, углавном подземна  и 
реализована са подземним бакарним 
кабловима типа ТК59ГМ. 

 

Покривеност овог простора је 
задовољавајућа и са земаљским ТВ сигналом. 
 

На локацији која је предмт овог плана 
постоји покривеност сигналом мобилне 
телефоније. 

 
Подручје овог плана је делом 

покривено сигналом мобилне телефоније. На 
овом подручју заступљени су сви оператери 
мобилне телефоније и то Телеком Србија, 
Теленор и ВИП Мобиле. 
 

Предузеће Теленор има следеће 
телекомуникационе објекте и то: 
 
 
 
 
 
 
 
 

Редни 
број 

Постојећа локација Источна географска дужина Северна географска ширина 

1 Мршинци 7459323 4849962 

2 Заблаће 7455156 4853582 

 
 

У следећој табели су дати подаци о  
постојећим радио-релејним везама чији се 
коридори у потпуности или делимично 
простиру преко насељеног места Слатина 
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1 Дедеви 
7460019 

4841276 
Мрчајевци 

7462187 

4858686 
постојећа 17.55 6.8 15 

2 Јелица 
7453425 

4842349 
Мрчајевци 

7462187 

4858686 
постојећа 18.54 27.8 15 

3 Заблаће 
7455156 

4853582 
Мрчајевци 

7462187 

4858686 
постојећа 8.69 53.6 23 

4 Мршинци 
7459333 

4849936 
Самаиле 

7465511 

4844773 
постојећа 8.05 129.5 23 

5 Овчар 
7437500 

4861627 
Гоч 

7489239 

4823828 
постојећа 64.08 125.6 6LGHz 

 
Покривеност овог простора је задо- 

вољавајућа и са земаљским ТВ сигналом. 
 
У насељу Слатина није организован 

рад поште, али је организован рад поште у 
Мршинцима и то у непосредној близини 
границе насеља Мршинци и Слатина а где се 
налази Пошта Мршинци из које се врши 
достава поште за следећа насеља: Слатина, 
Жаочани, Премећа, Кукићи, Мршинци, 
Горичани, Качулице, Петница и Липница. 

 
За наведена насеља испуњен је 

просторни критеријум који дефинише 
доступност поште у зависности од броја 
становника у насељеном месту  и удаљености 
од најближе поште. 

 
- Хидротехничка инфраструктура 
 

Постојеће стање 
Прецизне податке и катастарске 

подлоге постојећег стања водоводне мреже 
нисмо добили. Указано нам је на њено 
постојање на појединим деловима, па су на 
основу тога орјентиsaно означене у Концепту 
плана. 
 

Фекална канализација 
 

На подручју разраде Планом гене- 
ралне регулације, не постоји изграђена 
фекална канализација. Проблем употре- 
бљених вода вршен је индивидуално. Сва 
употребљена вода слива се у природне 
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одводнике, оближње канале или директно у 
реке. Јавља се процеђивање из нужничких 
јама које нису рађене по прописима већ као 
упојни бунари. Производ тако не планског 
одводњавања употребљених вода је загађење 
целог простора. Имајући у виду горе 
наведеног као и културу становања услови 
живота у поменутом насељу су прилично 
некомфорни и нехигијенски. Изградњом 
канализације ови проблеми би се решили. 

 
Атмосферска канализација 

 
Нема изграђене атмосферске канали- 

зације. 
 

1.4.2. Концептуално решење 
 

Просторна организација је заснована 
на основним принципима који су дефинисани 
у Просторном плану града Чачка као и 
Стратегији одрживог развоја града Чачка, 
при чему је коришћена Студија о рацио- 
нализацији потрошње термоминералних вода 
лечилишта Горња Трепча, Овчар Бања и 
Слатинска Бања у општини Чачак од 2006. 
године. 

 
Концептом плана подручје „бањског“ 

насеља Слатина је већим делом одређено као 
природни простор у оквиру кога доминирају 
зоне пољопривреде и шумског комплекса, 
док је мањим делом одређено као 
грађевинско подручје са планираним малим 
степеном изграђености у његовом обухвату. 

 
Грађевинско подручје у оквиру кога се 

развијају садржаји неопходни за функци- 
онисање насеља као бањског, претежно се 
развија у оквиру целина 1 и 2. Положај 
Концептом опредељених грађевинских зона 
условљен је дефинисаним зонама санитарне 
заштите, конфигурацијом терена, близином 
изворишта као и положајем постојећих 
изграђених површина у обухвату Плана. 

 
У оквиру целине 1 Концептом плана 

дефинисане су површине у функцији бањско 
– здравствених, туристичких и централних 
садржаја, као и уређеног зеленила и парк 
шуме. 

 
Како насеље не поседује основне 

садржаје у функцији лечилишта, односно 
организовану здравствену службу са 
објектима и уређајима за коришћење 
природног лековитог фактора, као и објекте 
за смештај и боравак посетилаца, овим 
Планом се дефинишу зоне бањско -  
здравствених, централних, туристичких и 
стамбено-туристичких садржаја, које орга- 
низацијом и функционалном повезаношћу у 
обухвату плана, овај простор дефинишу као 
бањски. 
 

У оквиру целине 2 површине 
опредељене намене употпуњавају туристичку 
понуду „бањског“ насеља, пре свега 
организацијом додатних смештајних капа- 
цитета у оквиру стамбене зоне (зона стамбено 
– туристичких садржаја), као и развијањем 
туристичко – спортско - рекреативних и 
спортско рекреативних садржаја. 
 

У оквиру целине 3 простор је 
опредељен као природни и као такав се 
штити, док се површине сеоских 
домаћинстава задржавају према постојећем 
стању. 
 

Према условима заштите и очувања 
квалитета термоминералних вода дефи- 
нисаним у Студији о рационализацији 
потрошње термоминералних вода лечили- 
шта Горња Трепча, Овчар Бања и 
Слатинска Бања у општини Чачак, а у 
складу са Правилником о начину 
одређивања и одржавања зона санитарне 
заштите изворишта водоснабдевања (“Сл. 
гласник РС” бр. 92/08), у обухвату Плана 
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су дефинисане ужа и непосредна зона 
санитарне заштите. 
 

Непосредна зона санитарне заштите 
обухвата простор у оквиру катастарске 
парцеле 899/3, односно истражно експло- 
атациони бунар који се у њеном обухвату 
налази. 
 

Ужа зона санитарне заштите 
дефинисана је дуж тока Бањске реке: 
 
 - на делу у оквиру целина 1 и 2, 
обухвата појас ширине 50м, 
 - на делу у оквиру целине 3, 
обухвата појас ширине 100м. 
  
 Циљ Плана је да површине у оквиру 
ужег појаса заштите временом прерасту у 
неизграђени простор, са адекватно уре- 
ђеним заштитним зеленилом, како би се 
очувао квалитет и лековити карактер воде 
на овом простору.   
 

За развој и функционисање овог 
насеља као бањског, значајно је дефинисати 
површине јавне намене, које су  Концептом 
Плана опредељене: 

- као простори за изградњу објеката 
јавне намене, у оквиру зоне бањско - 
здравствених садржаја и 

- као јавне површине у функцији 
саобраћаја, уређеног зеленила, парк шуме, 
гробља, зоне непосредне санитарне заштите 
водоизворишта и водотока- Бањске реке. 
 

Зона бањско - здравствених садржаја 
представља простор где је могућа изградња 
објеката у функцији примарних садржаја 
бањског карактера, у оквиру којих се могу 
организовати медицинско – рехабилитаци- 
они, терапеутско – релаксациони, смештајно 
туристичко – угоститељски и сл. садржаји. 
 

Концепт основне мреже саобраћајница 
има циљ прихватање и квалитетно опслу- 
живање локалног саобраћаја уз максимално 
коришћење изграђене саобраћајне мреже. 
 

С обзиром да је концептом плана 
подручје „бањског“ насеља Слатина већим 
делом одређено као природни простор у 
оквиру кога доминирају зоне пољопривреде и 
шумског комплекса, док је мањим делом 
одређено као грађевинско подручје са 
планираним малим степеном изграђености у 
његовом обухвату, планско решење сао- 
браћајне мреже би у потпуности опслужило 
све будуће саобраћајне захтеве. 

  Примарна мрежа саобраћајница је 
предложена на основу свеобухватне анализе 
стања постојећег саобраћајног система, 
Просторног плана Града Чачка, као  и 
урбанистичке концепције са дефинисаним 
наменама површина. 
 

Основну или примарну саобраћајну 
мрежу чине саобраћајнице намењене 
проточном саобраћају којима се обавља 
основни транспортни рад свих видова 
моторног површинског саобраћаја и то: 

- -насељска саобраћајница /oпштински 
пут  Л314 :Кукићи-Липница (дом Мићова 
коса)-Рајац (поред гробља) - Слатина 
(Чардак) - Кукићи – Лазовићи - Жагрићи-
Величковићи (железничка станица) - Улица 
бр. 1 
- - насељска саобраћајница  (Улица бр. 2 
-некатегорисани пут) 
- - сабирна улица ( Улица бр 3) 
- Остале (секундарне) саобраћајнице 

     
Одређен број постојећих путева кроз 

шумско или пољопривредно земљиште остаје 
у коридору катастарске парцеле и задржава 
се као јавна површина. 
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Паркирање 
Паркирање у обухвату концепта плана 

решено је у функцији планираних намена 
површина. Прорачун потребног броја 
паркинг места за нове објекте, као и за 
објекте који се дограђују или реконструишу, 
се заснива на важећим нормативима. 
 

Пешачки и бициклистички саобраћај 
Површине резервисане за кретање 

пешака планиране су уз све саобраћајнице, 
обостраним или једностраним тротоарима. 
Такође су у Плану дате, бициклистичко-
пешачке комуникације и стазе унутар 
појединих намена, које би употпуниле понуду 
туристичко-спортско-рекреативних садржаја 
будуће бање. 
 
- Електроенергетска мрежа 
 

Планирано стање 
Концептом овог плана предвиђено је 

да се задржи као главна напојна 
дистрибутивна тачка трафо станица 
35/10kV/kV Заблаће коју у зависности од 
потребних капацитета можемо проширити и 
повећати њен капацитет, и  изградњом нових 
трафо станица монтажно бетонских снаге 630 
kVА. Све трафо станице биће повезане 10kV -
ним кабловима са најмање две стране, тако да 
ће трафо станице бити  пролазне са 
напајањем у прстен чиме се обезбеђује 
сигурно напајање трафо станица. Постојеће 
трафо станице које се задржавају потребно је 
уклопити са планираним трафо станицама 
тако да је предвиђено полагањем нових 10kV 
каблова да се и постојећа трафо станица 
повеже чиме би се постојећи далековод 
1010kV демонтирао односно укинуо. 

 
Овим концептом плана предвиђена је 

траса новог 10kV кабловског вода из правца 
ТС 35/10kV/kV Заблаће а положај нових 
трафо станица напонског нивоа 10/0.4kV/kV 

биће одређен у даљој разради плана у 
зависности од потребних капацитета. 

 
Нисконапонску мрежу напајати из 

трафо станица подземно у зависности од 
објеката које треба прикључити на НН 
мрежу. Постојећу НН мрежу која је на 
бетонским стубовима временом заменити 
подземним каблом јер се овим планом 
предвиђа да у банском насељу нисконапонска 
мрежа буде подземна, а све према вишем 
планском акту. Кроз новопројектоване 
саобраћајнице предвиђено је полагање 1kV 
каблова у земљу у тротоару или меком терену 
за напајање објеката или осветљења 
саобраћајница. 

Трафо станица је у грађевинском 
смислу монтажно-бетонска. Тип будућих 
трансформатора ће одредити надлежна 
електродистрибутивна организација у чијем 
саставу је одржавање већине нових трафо 
станица, а предлог у овом плану је са уљаним 
трансформатором. 

 
Положај трафо станица ће бити 

изабран према потрошачима тако и према 
могућем месту на основу урбанистичких 
решења. При избору локације водити рачуна 
да: 
 - трафо станица буде што ближе 
тежишту оптерећења 
 - прикључни водови високог и ниског 
напона буду што краћи, а њихов расплет што 
једноставнији 
 - да до трафостаница постоји лак 
прилаз ради монтаже грађевинског дела, 
енергетских трансформатора и остале опреме 
 
 ТРАНСФОРМАТОРСКА СТАНИ- 
ЦА 10/0.4kV/kV 
 
 У плану се предвиђа да део постојећих 
далековода 10 kV је потребно укинути и 
уместо њих везу са трафо станицама 
предвидети кабловским водом. Уместо 
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постојећих трансформаторских стубних 
трафо станица предвиђа се замена и 
поставлјанје монтажно бетонских трафо 
станица капацитета према добијеним 
потребним количинама енергије. Планиране 
трансформаторске станице 10/0.4kV/kV 
изградити као слободностојећу(МБТС) или 
зидану у склопу објекта, у зависности од 
расположивог простора за предложене 
локације. Тачан положај трафо станице биће 
одређен пројектном документацијом и 
условима надлежног електродистрибутивног 
предузећа. 
 
 Трафо станице су повезане са 
постојећим 10kV-ним каблом или евентуално  
постојећим далеководом, а ради обезбеђења 
сигурног напајања међусобно су повезане у 
прстен тако да се све трафо станице напајају 
двострано односно све су два пута пролазне 
са високонапонске стране. 
 
 КАБЛОВСКИ ВОД 10кV 
 
 Планирана трафо станица 10/0.4kV/kV 
прикључити на електроенергетску мрежу 
10kV-ним кабловским водом. При планирању 
полагања кабла све постојеће каблове, као и 
постојеће далеководе који су угрожени 
планираном изградњом-изградњом нових 
саобраћајница или објеката, изместити на 
безбедно место. 
 
 Трасе планираних 10kV-них каблова 
приказане су у графичком делу. 
 
 У овом плану предвиђено је 
измештање постојећих далековода 10 kV а 
који прелази дуж насеља и планираних 
простора са централним функцијама и 
становањем. Уместо далековода предвиђенно 
је полаганје кабловског вода 10 kV дуж трасе 
саобраћајница како је дато у графичком делу. 
Постојеће трафо станице које су стубне 
предвидети за претвараwе у монтажно 

бетонске трансформаторске станице чија 
снага ће бити одређена према потребним 
капацитетима. 
 
 Каблове полагати према важећим 
техничким прописима и стандардима за ову 
врсту радова. 
 
 Трасе планираних 10kV -них каблова 
приказана су у графичком делу. 
 
 КАБЛОВСКА МРЕЖА 0.4kV 
 
 Планирана електроенергетска мрежа 
ниског напона је обликована као радијална, 
кабловска највећим делом подземна или 
једним делом као надземна у зависности од 
потрошача који се прикључују. Ниско- 
напонска надземна и подземна мрежа 
планирана је према урбанистичким захтевима 
и условима које је одредила надлежна  
организација Електродистрибуција Чачак 
 
 Постојећа нисконапонска мрежа у 
неким деловима простора остаје у 
планираним саобраћајницама и потребно је 
извршити њено измештање у тротоару по 
важећим прописима за ове радове. 
 
 У делу локација која је предмет овог 
плана предвиђена је подземна нисконапонска 
мрежа. Део нисконапонске постојеће надзе- 
мне мреже потребно је у одређеном 
временском периоду заменити подземним 
каблом. Кабловска 1kV-на мрежа ће се 
изводити каблом типа ПП00 ас(Ј) пресека 
3х150мм

2+70мм
2 или 4х150мм

2. 
 
 Трасе нисконапонске мреже биће 
одређене конфигурацијом и распоредом 
објеката које напајају и прате регулациону 
линију колске и пешачке комуникације и 
усклађују се са осталим објектима инфра- 
структуре.   
 



13 januar 2016. godine             SLU@BENI LIST ГРАДА ^A^KА              Strana broj  31— Broj  1   

 
 Каблове полагати слободно у земљи 
према важећим прописима и стандардима за 
ову врсту радова. 
 
 Полагање свих каблова извести према 
важећим техничким условима за ову врсту 
делатности. на местима где се енергетски 
каблови воде паралелно или укрштају са 
другим врстама инсталација водити рачуна о 
прописаним минималном растојању које мора 
бити остварена. 
 

ОСВЕТЉЕЊЕ ЈАВНИХ ПОВРШИНА 
 

Постојеће јавно осветљење остаје и 
даље у функцији. 

Код пешачких стаза и паркинга, 
унутар подручја плана, обезбедити средњу 
осветљеност од 20лукса, уз минималну 
осветљеност од 7.5лукса. 
 

Расвету саобраћајница дефинисана је у 
зависности од категорије саобраћајница на 
следећи начин: 
 

Главне саобраћајнице су осветљење 
постављањем металних стубова висине 10-
12м са светиљкама чији извор светлости је 
натријум високог притиска) НаБТ) снаге 
према фотометријском  прорачуну. 
 

Осветљење свих интерних саобра- 
ћајница као и паркинга, пешачких стаза и 
шеталишта је планирано са канделаберским и 
металним стубовима висине до 5м са 
светиљком чији је извор светлости натријум 
високог притиска или металхалогени извор 
светлости снаге према фотометриском 
прорачуну. број светиљки биће одређен 
главним пројектима као и тачан тип. При 
избору стубова и светиљки потребно је 
водити рачуна да се деоница ових 
саобраћајница уз подручје плана не могу 
посматрати независно од осталог дела тих 
сааобраћајних праваца. 

- Телекомуникациона инфраструктура 
 

Планирано стање 
 
 На основу анализе постојећег стања 
као и на основу потреба за новим 
капацитетима предвиђају се одређена решења 
чији је циљ да се обезбеди планирање и 
градња телекомуникационе инфраструктуре 
која ће у будућности задовољити више 
оператера телекомуникационих услуга и 
сервиса. Градња нове ТК инфраструктуре 
треба да понуди и омогући квалитетне и 
савремене телекомуникационе услуге по 
економски повољним условима а које ће се 
моћи користитии за потребе органа локалне 
управе. 
 
 При градњи нових инфраструктурних 
објеката посебну пажњу посветити заштити 
постојеће телекомуникационе инфрастру- 
ктуре. Планом се обезбеђују коридори за 
телекомуникациону кабловску канализацију 
и за полагање телекомуникационих каблова 
дуж свих постојећих и будућих саобра- 
ћајница. 
 
 Градња, реконструкција и замена 
телекомуникационе инфраструктуре и систе- 
ма мора се изводити по највишим 
технолошким, економским и еколошким 
критеријумима као и према важећим 
прописима и стандардима за ову врсту радова 
и објеката.. 
 

На посматраном подручју простора 
који обухвата овај план ТТ саобраћај обавља 
се преко предузећа Телеком Србија и њене 
инфраструктуре. Како смо навели у опису 
постојећег стања у простору који је предмет 
овог плана углавном је изграђена подземна 
мрежа бакарним кабловима типа ТК59ГМ. Да 
би се обезбедило што квалитетније пружаwе 
услуга садашwим и будућим корисницима 
који се налазе на простору који обухвата овај 
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план предвиђа се изградња односно 
постављање једног комутационог чвора-
централе мини 

 
ИПАН ''Слатинска бања''. На овај 

начин би се у потпуности скратила 
претплатничка петља тако да се остваре 
дужине од 150 до 300 метара. На овај начин 
би се остварило пружанје квалитетних 
широкопојасних услуга(VSDL за брзи 
интернет и IPTV за квалитетан пренос видео 
сигнала са протоком од 30Mb/s do 50Mb/s). 

 
До објекта за смештај 

телекомуникационе опреме потребно је 
обезбедити приступни пут минималне 
ширине 3 м од најближе јавне саобраћајнице. 
 

Планом се предвиђа изградња подзе- 
мне ТК канализације изградња ТК окна у 
насељеним деловима планског простора док 
за удаљеније објекте предвиђено је да се 
проблем прикqучења даљих корисника 
решавати бежичном фиксном телефонијом 
(ЦДМА).     
 

Прикључење нових претплатника на 
ТК инфраструктуру планирано је подземно 
од самостојећих концентрационих ормана. 
 

Све грађевинске радове на изради 
телекомуникационе кабловске канализације 
извести према важећим прописима и 
стандардима за ове радове. 
 

Развој мобилне телефоније ће ићи у 
правцу постављања нових базних станица и 
антенских стубова, тако да се оствари што 
већа покривеност локације сигналом мобилне 
телефоније свих оператера. 
 

Под телекомуникационом инфра- 
структуром се у овом случају подразумевају 
телекомуникациони објекти базних радио 
станица и радио релејних, са припадајућим  

антенским системима, стубовима или 
носачима на зградама за монтажу антена, 
контејнери за смештај опреме, као и уређаји 
за напајање опреме са прикључењем на 
енергетску мрежу. 
 

При постављању нових базних 
станица потребно је да се приликом избора 
локације и одређивања положаја базних 
станица води рачуна о њеном амбијенталном 
и пејзажном уклапању. У таквом случају 
избећи лоцирање на јавним зеленим 
површинама у средишту насеља, на 
истакнутим рељефним тачкама које 
представљају панорамске вредности итд. 

 
До објекта за смештај мобилне телеко- 

муникационе опреме потребно је обезбедити 
приступни пут минималне ширине 3 м од 
најближе јавне саобраћајнице. 
 

У доњим табелама дат је преглед 
евентуалних положаја будућих објеката 
мобилне телефоније и то: 

 
Предузеће Теленор својим плановима 

предвиђа изграднју два нова објекта мобилне 
телефоније на следећим оријентационим 
кординатама(положајима): 
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Р.бр 
Планирана 
локација 

Источна 
географска 
дужина 

Северна 
географска 
ширина 

Пречник 
преферентне 

зоне(м) 

Висина 
стубова(носача) у 
односу на ниво 

тла(м) 

1 Слатина 7458309 4852117 100 30-35 

2 Слатина 2 7456130 4850806 100 30-35 

 
 

Као што смо навели  у опису 
постојећег стања  предузеће Телеком Србија 
нема базних станица на простору који је 
предмет овог плана али је своjим плановима 
предвидело изградwу нових базних станица и 
то на следећим оријентационим локацијама.  

 
 

 
Позиција ових објеката није фиксна и 

биће дефинисана током пројектовања и 
изградње а зависи и од могућности закупа 
односно решаванја права коришћења 
земљишта. 
 
 

 

Р.бр 
Планирана 
локација 

географска 
ширина 

географска 
дужина 

H E 

1 Слатина 1 43
0
48'46.71'' 20

0
26'35.47'' 4852217 7455210 

2 Слатина 2 43
0
47'29.79'' 20

0
26'50.31'' 4849841 7455526 

3 Слатина 3 43
0
48'00.44'' 20

0
26'00.82'' 4850785 7455767 

4 Слатина 4 43
0
48'36.06'' 20

0
26'53.09'' 4850006 7454266 

 
 

У опису постојећег стања наведено је 
да се у насељу Мршинци на граници са 
насељем Слатина  налази једна корпоративна 
јединица преко које се одвија поштански 
саобрађај како у Слатини тако и у околним 
насељима. Нису планирана проширења  
односно повећања капацитета објеката 
поште, као ни отварање нових јединица 
поштанске мреже. У зависности од обима 

саобра}аја могућа је трансформација 
постојеће корпоративне поште у уговорену 
пошту.   
 
- Хидротехничка инфраструктура 
 

Водоводна мрежа 
 
Планом се за подручје насељеног 

места Слатина, према Пројекту водоводног 
система приградских насеља града Чачка, 
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предвиђа снабдевање водом из резервоара 
Кулиновци, прикључењем на водосистем 
Чачка. 

 
Снабдевање водом биће из планираног 

резервоара који ће да се налази на коти 324 
м.н.м. и чија је запремина 100м

3. То је према 
генералном пројекту водоводног система 
приградских насеља града Чачка. Планирана 
је прстенаста водоводна мрежа. Минимални 
пречник цевовода је 110мм. Специфична 
потрошња воде износи 400л/ст./дан. 
Коефицијент дневне и часовне потрошње 
износе: К1 = 1.75 и К2 = 2.3. На потребним 
местима предвидети ваздушне вентиле и 
испусте. Минимална дубина укопавања 
износи 1.0м до горњег темена цеви. 
 

Фекална канализација 
 
Планирана је фекална канализација 

која се састоји из главног колектора пречника 
200мм, као и кракова пречника 200мм. 
Главни колектор одводи отпадне воде на 
уређај за пречишћавање који се наlази поред 
Бањске реке. Канализационе цеви су од 

тврдог ПВЦ материјала. Каналзационе цеви 
поставити у ров одговарајуће ширине. 
 

Атмосферска  канализација 
 
Потребно је предвидети атмосферску 

канализацију у улицама са тротоарима. 
Атмосферску канализацију испустити у реку. 
Канализационе цеви су од тврдог ПВЦ 
материјала. На потребним местима 
предвиђени су ревизиони силази са ливено 
гвозденим поклопцима. Каналзационе цеви 
поставити у ров одговарајуће ширине. 
Затрпавање вршити шњунком у слојевима од 
30цм са потребним квашењем и набијањем. 
Минимална дубина укопавања износи 1м. 
 

Регулација водотока 
 
Планирана је регулација Бањске реке. 

Ширина регулације износи 7м. Регулацију 
урадити од ломљеног камена и цементног 
малтера. 
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1.5. Фотодокументација 
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2. ПЛАНСКИ ДЕО  
 

2.1. Правила, услови и ограничења 

уређења простора 

 

 

2.1.1. Режим коришћења земљишта – 

подела на површине јавне и остале намене 

На нивоу Плана дефинисане су површине 

јавне намене и површине остале намене као и 
услови њиховог коришћења: 

 

 - површине јавне намене (обухватају 

15,06ха) и 

- површине остале намене (обухватају 

174,40ха), 

 

 - Површине јавне намене 

 

Површине јавне намене обухватају: 

земљиште у коридору постојећих улица, 

делове парцела у обухвату површина остале 

намене који се планирају припојити 

постојећим улицама за које је планирана 

корекција регулације, парцеле и делове 

парцела за отварање продора новоплани- 

раних улица, земљиште у функцији јавног 

зеленила (зона уређеног зеленила и парк 

шума) и парцеле на којима је планирана 

изградња објеката јавне намене од општег 

интереса (зона бањско – здравствених 

садржаја, зона комуналних функција). 

 

У Плану су дати аналитичко геодетски 

елементи за обележавање површина јавне 

намене. 

 

Разграничење површина јавне намене 

од површина остале намене извршено је 

утврђивањем граница површина јавне намене. 

Границе одређују регулационе линије улица и 

границе грађевинских парцела намењених за 

објекте јавне намене у оквиру плана, а 

дефинисане су графичким прилогом. 

 

За површине јавне намене одређују се: 

• зона бањско – здравствених садржаја 

– зоне зеленила: 

зона уређеног зеленила 

парк шума 

• зона комуналних функција: 

гробље, трафостанице, уређај за 

пречишћавање отпадних вода, 

резервоар 

• зона водотока: 

 природни ток, регулација реке 

 

• површине у функцији саобраћаја: 

коловози, тротоари и јавни 

паркинзи 

бициклистичко пешачке стазе, 

аутобуска станица-терминал 

 

 

 



Strana broj  38— Broj 1                SLU@BENI LIST ГРАДА ^A^KА            13. januar  2016. godine 
 

• Површине остале намене 

 

Површине остале намене обухватају 

све површине у оквиру граница плана које 

нису површине јавне намене и то: 

• Зону стамбено – туристичких садржаја 

• Зону туристичких садржаја 

• Зону централних садржаја 

• Зону туристичо – спортско – 

рекреативних садржаја 

• Зону спортско рекреативних садржаја 

• Зону заштитног зеленила 

• Пољопривредну зону 

• Зону шумског комплекса 

 

2.1.2. Подела на урбанистичке целине 

и зоне  унутар простора плана 

 

Због потребе за утврђивањем правила 

уређења и правила грађења у Плану 

генералне регулације простор унутар границе 

обухвата Плана је према преовлађујућој 

намени простора, урбанистичким показате- 

љима и другим карактеристикама подељен на 

карактеристичне урбанистичке целине - у 

оквиру којих се налазе функционалне зоне 

које у плану прате одговарајући урбани- 

стички показатељи дефинисани кроз блокове. 

Планом генералне регулације блокови су 

идентификовани нумерацијом. 

 

Урбанистичка целина 1- целина 

бањско – здравствених, туристичких и 

централних бањских садржаја укупне 

површине 8.58ха.   

 

Обухвата простор у централном делу 

насеља, у оквиру кога се развијају садржаји 

неопходни за развој и функционисање бање, 

уз акценат на бањско - здравственим 

садржајима и уређеним зеленим површинама. 

У оквиру ове целине издвајају се: 

 

 - зона бањско - здравствених садржаја 

– блок 1.2; 

 - зона туристичких садржаја – блокови 

1.1 и 1.4; 

 - зона централних садржаја – блок 1.3 

 - зона стамбено – туристичких 

садржаја – блок 1.5 

 - зона уређеног зеленила 

 - парк шума 

 - зона непосредне санитарне заштите 

 - зона комуналних функција 

(трафостанице) 

 - зона водотока – регулисани ток 

 - површине у функцији саобраћаја 

(коловоз, тротоар, јавни паркинг, 

бициклистичко пешачке стазе) 

 

Урбанистичка целина 2 - стамбено 

туристичка и спортско рекреативна целина, 

укупне површине 9.51ха. 

 

Обухвата простор у оквиру кога се 

развијају садржаји који ће подржати бањски 

карактер насеља, односно смештајни 

капацитети и садржаји у функцији спорта и 

рекреације.   

У оквиру ове целине издвајају се: 

- зона стамбено – туристичких 

садржаја – блокови 2.4, 2.5 и део блока 2.1. 

- зона туристичко – спортско – 

рекреативних садржаја – блок 2.3 

- зона спортско – рекреативних 

садржаја – блок 2.2 

- зона заштитног зеленила – део блока 

2.1 и простор уз паркинг целине 2. 

- зона комуналних функција (уређај за 

пречишћавање отпадних вода) 

- зона водотока – регулисани ток 

- површине у функцији саобраћаја 

(коловоз, тротоар, јавни паркинг, 

бициклистичко пешачке стазе, аутобуска 

станица-терминал) 
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Урбанистичка целина 3 - сеоско - 

природна целина, укупне површине 171.36ха. 

Обухвата преостали део насеља, који 

задржава природни карактер уз очување 

пољопривредних површина и шумских 

комплекса као и постојећих сеоских 

домаћинстава. 

 

У оквиру ове целине издвајају се: 

- зона становања 

- зона комуналних функција (гробље, 

трафостаница, резервоар) 

- зона заштитног зеленила 

- пољопривредна зона 

- зона шумског комплекса 

- зона водотока – регулисани ток и 

природни ток Бањске реке. 

- површине у функцији саобраћаја 

(коловози, тротоари, јавни паркинг, бици- 

клистичко пешачке стазе) 

 

2.2 Правила, услови и ограничења уређења 

простора 

 

У графичком прилогу „План намене 

површина са поделом земљишта на јавно и 

остало“ дате су претежне намене у оквиру 

захвата плана. 

 

 - Изградња насеља и објеката може се 

вршити само на земљишту које је  Планом 

одређено за градњу. Изградња објеката се 

може вршити искључиво на основу плана и 

по условима прописаним планом. 

 

 - Уколико на просторима у обухвату 

плана постоји наслеђена намена, супротна 

намени земљишта датој у овом плану, не 

може се дозволити даља изградња и ширење 

ове намене, већ само нужно текуће 

одржавање објеката. 

 

 - У регулацији улица није дозвољена 

изградња објеката, изузев оних који спадају у 

саобраћајне, комуналне објекте и урбану 

опрему (надстрешнице јавног превоза, 

споменици, рекламни панои и сл.) и објеката 

и мреже јавне саобраћајне и комуналне 

инфраструктуре. 

 

 - Изградња планираних објекта 

дозвољена је унутар регулационих линија, 

односно утврђених грађевинских линија 

објеката према правилима уређења и грађења 

утврђеним Планом. 

 

 - На планираним површинама јавне 

намене и површинама планираним за објекте 

од општег интереса не могу се подизати 

објекти који нису у функцији планиране 

намене. 

 - На просторима који на основу плана 

нису утврђени као грађевинске површине не 

може се дозволити никаква изградња 

супротна предвиђеној намени, осим објеката 

инфраструктуре, односно објеката који служе 

одбрани. 

 

 - На површинама које су по овом 

плану предвиђене као шумско и 

пољопривредно земљиште не може се 

дозволити постављање привремених објеката 

чија је намена супротна намени датој у плану, 

осим објеката инфраструктуре односно 

објеката који служе одбрани. 

 

 - На пољопривредним површинама је 

могућа изградња објеката намене компати- 

билне са Планом дефинисаним наменама, 

који не нарушавају природно окружење и не 

угрожавају квалитет воде, а у складу са 

Законом о пољопривредном земљишту („Сл. 

гласник РС“, бр. 62/2006 и 41/2009). 
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2.2.1. Општи урбанистички услови за 

уређење површина јавне намене 

 

 Саобраћајне површине 

 

Планско решење основне мреже 

саобраћајница има циљ прихватање и 

квалитетно опслуживање локалног саобраћаја 

уз максимално коришћење изграђене 

саобраћајне мреже. 

 

С обзиром да је Планом генералне 

регулације подручје „бањског“ насеља 

Слатина већим делом одређено као природни 

простор у оквиру кога доминирају зоне 

пољопривреде и шумског комплекса, док је 

мањим делом одређено као грађевинско 

подручје са планираним малим степеном 

изграђености у његовом обухвату, планско 

решење саобраћајне мреже би у потпуности 

опслужило све будуће саобраћајне захтеве. 

 Примарна мрежа саобраћајница је 

предложена на основу свеобухватне анализе 

стања постојећег саобраћајног система, 

Просторног плана Града Чачка, као и 

урбанистичке концепције са дефинисаним 

наменама површина. 

 

Основну или примарну саобраћајну 

мрежу чине саобраћајнице намењене 

проточном саобраћају којима се обавља 

основни транспортни рад свих видова 

моторног површинског саобраћаја и то: 

 

- -насељска саобраћајница /oпштински 

пут Л314 :Кукићи-Липница (дом Мићова 

коса)-Рајац (поред гробља)-Слатина 

(Чардак) – Кукићи – Лазовићи – Жагрићи -

Величковићи (железничка станица) - Улица 

бр. 1 

- - насељска саобраћајница  (Улица бр. 2 

-некатегорисани пут) 

- - сабирна улица (Улица бр 3) 

Поред наведених примарних саобраћајница, 

саобраћајни систем у обухвату граница 

Плана употпуњују: 

 

  - Остале (секундарне) саобраћајнице 

Њих чини одређени број улица чија је 

основна функција приступ до одређених 

циљева – планираних садржаја, те на њима 

брзина и проток саобраћаја губе смисао. 

 

Предложеном саобраћајном мрежом, 

као и преузетим смерницама из Просторног 

плана Града Чачка остварују се следећи 

ефекти: 

- Концентрација већег броја посети- 

лаца овог простора је пре свега везана за 

развој туризма. Употпуњавањем туристичке 

понуде квалитетном саобраћајном повеза- 

ношћу отварају се могућности за развој 

Слатине као туристичког центра значајног 

како за Град Чачак, тако и шире. 

- Побољшање услова саобраћаја за 

транзитне токове 

- Побољшање услова саобраћаја у 

насељеном делу 

- Побољшање безбедности свих 

учесника у саобраћају 

- Побољшање услова за функциони- 

сање комуналних служби 

- Стварање услова за легалну градњу 

туристичких и пословних садржаја поред 

постојећих и планираних траса саобраћајница 

под прописаним условима. 

 

Друмски саобраћај 

 

Саобраћајна мрежа 

 

Будућа саобраћајна мрежа у обухвату 

предметног плана је проистекала из концепта 

намене површина предметног простора и 
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мреже саобраћајница планираних Просто- 

рним планом града Чачка. 

 

Примарна мрежа саобраћајница 

  

Насељска саобраћајница 1 / Општи- 

нски пут 

 

 Општински пут Л314 је потврђен по 

постојећој траси и планиран са профилом 

који се састоји из коловоза ширине 6.0м са 

банкинама- тротоарима ширине по 2м. 

Укупна регулатива општинског пута износи 

10м (према општим правилима изградње 

саобраћајне инфраструктуре за општинске 

путеве из Просторног плана града и условима 

за општинске путеве издатим од ЈП Градац 

Чачак). 

 

Насељска саобраћајница 2 / некатего- 

рисани пут 

 

Ова улица представља најважнију 

саобраћајницу у оквиру целине грађевинског 

земљишта. Деоница насељске саобраћајнице 

бр. 2 обезбеђује функционисање целокупне 

урбанистичке целине, са свим постојећим и 

планираним садржајима и проводи саобраћај 

кроз језгро насеља везујући га са насељском 

саобраћајницом 1 / Општинским путем. 

 

Насељска саобраћајница 2 планирана 

је по постојећој траси, с тим што је 

проширена и продижена од слепог завршетка 

према насељској саобраћајници 1 / Општи- 

нском путу. 

 

У планском решењу је насељска 

саобраћајница 2 дата са проширењем попре- 

чног профила на коловоз ширине 5.5м (5м) и 

обостране тротоаре ширине 2.0м. Од уласка у 

језгро насеља па до изласка из њега 

предвиђени су шири тротоати како би се у 

оквиру њих могло планирати разделно 

зеленило или дрворед између колских и 

пешачких токова. Дакле, укупна регулатива 

насељске саобраћајнице бр. 2 има ширину од 

9м до 11м. 

 

На месту постојеће неадекватне 

раскрснице општинског и некатегорисаног 

пута (насељске саобраћајнице 1 и насељске 

саобраћајнице 2) планирана је кружна 

раскрсница пречника 26м. Могуће је, 

наравно, приликом израде пројектне докуме- 

нтације оформити и трокраку раскрсницу у 

оквиру дате регулативе, уколико се покаже 

као рационалније решење. 

Сабирна улица (Улица бр 3) 

 

Ова саобраћајница планирана је већим 

делом по постојећој траси некатегорисаних и 

приступних путева а једним делом и кроз 

неизграђен простор, како би се постигао 

континуитет и адекватна попречна веза 

примарних саобраћајница. Улица бр. 3 дата је 

са попречним профилом који се састоји од 

коловоза ширине 5м и тротоара са обе стране 

ширине по 1.5м. Испред раскрснице са 

насељском саобраћајницом бр. 2 (зона улаза-

излаза на аутобуску станицу), Улица бр. 3 

планирана je са профилом 6м + 2x2м. 

 

Остале (секундарне) саобраћајнице 

 

 Секундарне саобраћајнице у оквиру 

урбанистичке целине 1 потврђене су 

углавном по постојећем стању или су 

формиране потпуно нове ради што 

квалитетнијег опслуживања постојећих и 

планираних намена и њиховог повезивања са 

ширим окружењем. 

 

 Њихова регулациона ширина се креће 

од 6м (колско-пешачке) до 8 m, зависно од 

броја и ширине планираних елемената 
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попречног профила. Где год су дозвољавале 

просторне могућности, уз коловоз саобра- 

ћајница секундарне мреже планирани су 

обострани или једнострани тротоари, 

ширине1.5м. 

 

Предложени елементи попречног 

профила саобраћајница унутар регулацине 

ширине нису обавезујући, и могу се мењати 

кроз даљу разраду техничке документације, 

осим регулационе ширине и броја саобра- 

ћајних трака. 

 

Паркирање 

 

Паркирање у обухвату концепта плана 

решено је у функцији планираних намена 

површина. Паркирање возила, обавезно је 

решавати уз објекте на отвореној површини 

припадајуће парцеле, или у гаражама у 

оквиру објеката на припадајућим парцелама, 

према захтевима који проистичу из намене 

објеката. Прорачун потребног броја паркинг 

места за нове објекте, као и за објекте који се 

дограђују или реконструишу, се заснива на 

нормативима датим у Плану. 

 

У оквиру планираних садржаја у 

централној зони предвиђен је јавни паркинг 

простор капацитета око 25 паркинг места за 

путничке аутомобиле, намењен, првенствено 

здравственим садржајима.Такође је дуж 

насељске саобраћајнице 1/општинског пута у 

зони гробља, предвиђен паркинг за путничке 

аутомобиле капацитета 28 паркинг места са 

управним паркирањем. Осим ових паркинг 

површина, за конкретне намене, Планом је, 

на самом уласку у језгро бање дато 

паркирање уз Улицу бр. 3, а непосредно уз 

планиране спортско-рекреативне садржаје и 

будућу аутобуску станицу. Капацитет овог 

паркинга је 26 паркинг места. Намењен је 

планираним туристичким и спортским 

садржајима, као и евентуалним одржавањима 

манифестација, са циљем да се већи обим 

саобраћаја никако не уводи у централно 

бањско језгро. 

 

Пешачки и бициклистички саобраћај 

 

Обзиром на специфичност положаја и 

атрактивност планираних садржаја на 

предметном простору, посебна пажња 

посвећена је пешачком и бициклистичком 

саобраћају. Пешачке површине у виду стаза, 

тротоара, платоа, планиране су дуж читавог 

простора у циљу безбедног кретања пешака 

као и могућности њиховог окупљања и 

организовања манифестација. Бицикли- 

стичко- пешачким комуникацијама омогу- 

ћено је повезивање централних садржаја 

обрађиваног простора са широким приро- 

дним окружењем. На простору уз јавни 

паркинг у зони бањско-здравствених 

садржаја планирано је самостално паркира- 

лиште за бицикле.  Мрежа тротоара уз готово 

све колске саобраћајнице омогућава безбе- 

дност свих учесника у саобраћају. Ширина 

тротоара уз саобраћајнице креће се од 1.5-3м, 

док су пешачко - бициклистичке стазе 

планиране са ширином до 3м. 

 

Јавни превоз путника 

 

 Aутобуска станица минималног 

капацитета  планирана је на самом улазу у 

централну зону бање, уз насељску 

саобраћајницу бр. 2. Улаз-излаз на  аутобуску 

станицу предвиђен  је из Улице бр. 3. У 

графичком прилогу предложен је паркинг за 

аутобусе са 4 паркинг места димензија 12x4м 

који су намењени јавном градском превозу, 

као и туристичким турама. Уз аутобуску 

станицу планиран је и јавни паркинг за 

путничке аутомобиле. У зони паркинга за 
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аутобусе је предвиђен и тротоар ширине 3м 

за безбедно циркулисање путника. 

 

Аутобуска стајалишта дуж плани- 

раних саобраћајница на простору ПГР-а нису 

предвиђена као посебне нише, већ на самом 

коловозу, обележена адекватном саобра- 

ћајном сигнализацијом. Њихов положај 

омогућава несметан и безбедан приступ 

аутобусима и путницима на стајалишту. 

 

Услови за приступ на јавну саобра- 

ћајну мрежу 

 

Грађевинска парцела мора имати 

приступ на јавну саобраћајну површину 

односно трајно обезбеђен приступ на јавну 

саобраћајницу. 

 

Уколико се приступ остварује инди- 

ректним путем, који није јавна површина, 

испоштовати следеће услове: 

 

- Услови приступа парцелама у оквиру 

породичног становања 

 

Ако се грађевинска парцела не ослања 

директно на јавну саобраћајну површину, 

њена веза са јавном саобраћајницом се 

остварује преко приступног пута минималне 

ширине 3,5м. 

 

- Постојећи приступни пут, којим се 

обезбеђује приступ грађевинским парцелама 

са изграђеним објектима, који је последица 

уситњавања већих парцела, а није урађен 

према некој планској документацији, може се 

задржати у изграђеној ширини, али не мање 

од 2,5м' за постојећи број парцела. 

 

- Минимална ширина приступног пута 

који се користи за повезивање две до четири 

грађевинске парцела са јавном саобраћа- 

јницом и дужине до 100м' је 4,5m. 

 

- Минимална ширина приступног пута 

који се користи за повезивање више од 

четири грађевинске парцела са јавном 

саобраћајницом и дужине до 100м' је 5,0m'. 

 

- Ако се приступни пут користи за 

једну грађевинску парцелу, може се 

формирати и у оквиру те парцеле, а ако се 

користи за повезивање две или више 

грађевинских парцела са јавном саобра- 

ћајницом, формира се као посебна парцела. 

 

Приступни путеви који су реализовани 

са ширином ужом од овим планом прописане, 

а без просторних могућности за проширење, 

могу да се задрже за приступ постојећем 

броју грађевинских парцела. 

 

Колске прилазе на парцеле формирати 

са саобраћајнице, преко ојачане конструкције 

тротоара и упуштених ивичњака како би 

пешачки саобраћај остао у континуитету. 

 

За угаоне објекте колске прилазе 

планирати што даље од раскрснице, на 

најудаљенијем делу парцеле. 

 

Јавне зелене површине 

 

Заштита пејзажа обухвата читав низ 

планских мера којима се делује у правцу 

очувања, унапређења и спречавања 

девастације природних одлика пејзажа. У том 

смислу, као приоритетна и основна мера 

истиче се утврђивање зона са одговарајућим 

начином уређења где се штите њихове 

основне природне вредности, а тиме и пејзаж. 

Код планирања управљања подручјем 

утврђен је одговарајући еколошки модел, 

којим је спречена знатнија измена пејзажних 

вредности, тј. тежило се ка задржавању 
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аутентичних облика пејзажа, а будући развој 

базиран је на принципу „одрживог развоја“. 

 

У оквиру јавних зелених површина 

предметног плана издвајају се: уређено 

зеленило, тематски парк и зеленило уз 

саобраћајнице. 

 

 Зона уређеног зеленила 

 

 Површина ове намене опредељена је 

дуж Бањске реке у оквиру целине 1, на коју 

се надовезује парк шума и тако формира 

природно, зелено језгро будућег бањског 

насеља, намењено различитим видовима 

рекреације, а пре свега мирном одмору 

посетилаца. 

Близина Бањске реке и њено 

непосредно окружење, стварају услове који 

су погодни за формирање јединственог 

природно - репрезентативног простора 

будућег бањског насеља. Примарни карактер 

ове зелене површине је репрезентативно – 

декоративни где би се на тај начин оплеменио 

и истакао простор који је у самом центру 

„бањског“ насеља, а самим тим уједно и 

подигла атрактивност и туристичка 

привлачност целокупног простора планског 

обухвата. 

У оквиру зоне уређеног зеленила 

предвидети одвојене површине под високом 

вегетацијом које би имале парковски 

карактер,  и  партерне  декоративне површине 

уз потенцирање површина под декоративним 

травњаком. 

На овом простору је потребно 

омогућити разноврсну и свестрану рекреа- 

цију свих посетилаца, без обзира на њихову 

старост и интересовања. То значи да се у 

оквиру ове зоне могу наћи елементи који то 

обезбеђују: различита игралишта, бројне 

стазе за шетњу, платои, удобне клупе и 

столови за одмор, читање и  играње шаха, 

простори за седење на трави, простори за 

игру деце и сл. 

На најпогоднијем, истакнутом месту, 

наспрам зоне централних (блок 1.3) и 

туристичких (блок 1.4) садржаја, потребно је 

обезбедити простор за културне садржаје 

попут отворених бина за позоришне 

представе, предавања, музицирање и др. 

активности које служе задовољавању 

културних потреба посетилаца. 

 

Игра и забава деце на овом простору 

треба да буде интересантна, организацијом и 

постављањем различитих реквизита, клацка- 

лица, љуљашки, тобогана и сл. 

 

На местима где просторне и орга- 

низационе могућности то дозвољавају, у 

комбинацији са зеленилом, простор оплеме- 

нити различитим пејзажно-архитектонским 

елементима: скулптуре, фонтане, чесме, 

клупе, светиљке и сл. 

 

Кроз читав парк потребно је провући 

квалитетне и трајне стазе уз употребу 

природних материјала, камена, ризле, 

калдрме и сл. 

 

Биљне врсте које се употребљавају за 

озелењавање морају одговарати природним 

условима који им обезбеђују повољан 

развитак и дуговечност. Најповољније су 

аутохтоне врсте, а у појединим 

репрезентативним деловима могу се употре- 

бљавати и егзоте сличне екологије, чиме се 

добија на разноврсности и лепоти биљног 

материјала. Цвеће треба да заузме центарлно, 

истакнуто место у оквиру ове зоне. 

Декоративне, богато цевтајуће жбунасте 

врсте у ободним деловима могу заменити 

цветне засаде.      
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Тежити ка заснивању застора од 

порозних природних  материјала како би се 

на тај начин очувао аутентични, близак, 

природни карактер. Приликом уређења, у 

оквиру ове зоне, посебно водити рачуна о 

регулацији водотока Бањске реке која би 

требала да буде централни природно-

репрезентативни елемент, па је сходно томе 

потребно уредити њен непосредни обалски 

простор, коришћењем различитих природних 

материјала у комбинацији са приобалним 

вегетационим склопом. 

 

 Парк шума 

 

 Површина парк шуме је дефинисана у 

оквиру целине 1, у контакту са реком, зоном 

уређеног зеленила и опредељеном зоном 

стамбено – туристичких садржаја. 

 

 Зона парк шуме једним делом 

представља заштитну баријеру у оквиру уже 

зоне санитарне заштите, а другим појас у 

оквиру кога се могу организовати садржаји 

намењени одмору и рекреацији посетилаца. 

Опредељена је на простору постојећег 

шумског комплекса у оквиру кога је могуће 

организовати мрежу пешачких комуникација, 

стазе за трчање, просторе за пасиван одмор и 

рекреацију (поставити справе за вежбање, 

клупе, корпе за отпад и др. мобилијар). 

Приликом опремања овог простора обавезна 

је употреба природних материјала. 

 

Зеленило уз саобраћајнице 

 

Озелењавање дуж саобраћајница, 

паркинг простора и разделних трака, 

спроводи се тзв. линеарном садњом. 

Приликом линеарне садње обавезно је 

омогућити прилазе парцелама формирајући 

продоре кроз зеленило ове категорије. У 

композиционом смислу ово зеленило се 

решава тако да представља основ зелених 

површина и служи за повезивање свих 

категорија зеленила у јединствен систем. Ова 

категорија зеленила поред естетске функције, 

утиче на побољшање комфора током вожње, 

санитарно-хигијенских и микроклиматских 

услова. 

 

Приликом озелењавања површина уз 

саобраћајнице и формирање дрвореда 

обавезан услов је: 

 

- растојање између дрворедних 

садница од 5 – 10м, 

- мин.висина саднице   2,5-3м, 

- мин.обим саднице на висини 1м од 

10 – 15цм, 

- мин.висина стабла до крошње, без 

грана, 2 - 2.2м ,           

- отвори на плочницима за садна места 

мин. 1,0x1,0м (за садњу на плочницима), 

- обезбедити заштитне ограде за 

саднице (за садњу на плочницима), 

- при избору врста за улично зеленило 

треба водити рачуна да осим декоративних 

својстава буду прилагођене условима раста у 

уличном профилу (отпорност на збијеност 

тла, водни капацитет земљишта, прашину, 

гасове и сл.). 

- предвидети осветљење зелених 

површина, 

- предвидети систем за заливање 

зелених површина 

- предвидети одржавање зелене 

површине. 

 

На местима где је предвиђена ова 

категорија зеленила, а где просторне и 

организационе могућности не дозвољавају 

постављање дрворедних садница, озелења- 

вање вршити у партеру на следећи начин: 

- партерним зеленилом, перенама и 

нижим врстама чија висина не прелази 
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висину од 50цм, које не ометају саобраћајне 

визуре, 

- садњом дрворедних садница на 

сунчаној страни улице, 

- садњом дрвећа у касетама, 

- садњом садница из категорије ниског 

дрвећа или садњом шибља, 

- вертикалним озелењавањем 

- уношењем вртно-архитектонских 

елемената (скулптура, фонтана итд.) у 

комбинацији са зеленилом и сл. 

 

Зеленило дуж саобраћајница форми- 

рати тако да не омета прегледност и не 

угрожава безбедност саобраћаја. Власник 

земљишта, које се налази у зони потребне 

преглледности, дужан је да на захтев 

управљача јавног пута, уклони засаде, дрвеће 

и ограде и тако обезбеди прегледност. 

 

Приликом озелењавања поштовати 

минимална прописана одстојања од места 

садње високог дрвећа од ивица ровова 

подземних инсталација, ивица коловоза и 

најближих делова надземних објеката. При 

пројектовању зелених површина дуж 

саобраћајница, посебну пажњу посветити 

функцији оптичког вођења. 

 

2.2.2. Општи урбанистички услови за 

мреже јавне комуналне инфраструктуре 

 

2.2.2.1.Хидротехничка 

инфраструктура 

 

Водоводна мрежа 

Према Генералном пројекту водо- 

водног система приградских насеља града 

Чачка, усвојеном варијантом, снабдевање 

водом сеоских насеља дуж десне обале 

Западне Мораве, укључујући и подручје у 

обухвату Плана, решено је на следећи начин:    

- прикључење на водосистем Чачка 

предвиђено је у резервоару Кулиновци, чија 

је функција да изравнава неусаглашеност 

дотока воде из водоводног система Чачка и 

пласмана воде ка потрошачима у сеоским 

насељима. 

- из резервоара Кулиновци вода се 

транспортује гравитационим магистралним 

цевоводом дуж пута од Чачка према 

Горичанима кроз насеља Атеница, Трнава, 

Балуга, Вапа и Заблаће, до будућег 

резервоара прве висинске зоне у Заблаћу. 

 - низводно од резервоара са радним 

називом Заблаће вода се независним 

одводним цевоводом пласира ка насељима 

Заблаће, Кукићи, Липница, Слатина, Мрши- 

нци и Горичани. 

 

Планом се за подручје насељеног 

места Слатина, а према поменутом Пројекту 

водоводног система приградских насеља 

града Чачка, предвиђа снабдевање водом из 

резервоара Кулиновци, прикључењем на 

водосистем Чачка. Вода се из резервоара 

Кулиновци транспортује до резервоара прве 

висинске зоне у Заблаћу одакле се 

независним одводним цевоводом пласира ка 

подручју насељеног места Слатина. Будући, 

магистрални, цевовод са кога ће се вршити   

снабдевање водом овог подручја биће 

пречника 300мм. Од њега се цевоводом 

пречника 110мм води даље до потрошача у 

оквиру предметног простора. 

Поред главног цевовода планирана је 

бустер станица која воду пумпа у планирани 

резервоар. Снабдевање водом биће из 

планираног резервоара који ће да се налази на 

коти 324 м.н.м. и чија је запремина 100м
3. То 

је према генералном пројекту водоводног 

система приградских насеља града Чачка. 

Планирана је прстенаста водоводна мрежа. 

На тај начин би вода дошла до потрошача, а 

била би задовољена и противпожарна 
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заштита. Критеријум за димензионисање 

водоводне мреже јесте потребна количина 

воде за санитарне и противпожарне потребе. 

Минимални пречник цевовода је 110мм. 

Противпожарне хидранте поставити на 

раскрсницама на растојању од 80м где су 

централне функције, а у преосталим улицама 

где је планирано индивидуално становање на 

растојању од 150м. Специфична потрошња 

воде износи 400л/ст./дан. Коефицијент 

дневне и часовне потрошње износе: К1 = 1.75 

и К2 = 2.3. Како је планирани резервоар на 

коти 324 м.н.м. гравитационо могу добити 

воду потрошачи до коте 309 м.н.м. Виши 

потрошачи могу добити воду уз подизанје 

притиска одговарајућим уређајима. Водово- 

дну мрежу градити на метар од ивице 

коловоза. 

 

Фекална канализација 

Планирана је фекална канализација 

која се састоји из главног колектора пречника 

200мм, као и кракова пречника 200мм. 

Главни колектор одводи отпадне воде на 

уређај за пречишћавање који се налази поред 

Бањске реке. Канализационе цеви су од 

тврдог ПВЦ материјала. Предвиђена је 

фекална канализација за домаћинства које се 

могу гравитационо прикључити на 

секундарну мрежу. Предвиђена је и једна 

пумпна станица за препумпавање фекалне 

воде преко Бањске реке. Она домаћинства 

која се не могу гравитационо прикључити 

користиће водонепрoпусне септичке јаме, 

које се морају редовно празнити. Градити их 

од армираног бетона, постављањем хидро- 

изолације са спољашње стране. Унутрашњост 

септичке јаме глетовати у цементном малтеру 

до црног сјаја. Сви објекти у којима се 

обавља производња и постоје технолошке 

отпадне воде морају имати посебно издата 

водна акта (услови, сагласности и дозволе) 

којима се регулишу услови и квалитет 

отпадне воде и њено упуштање у 

канализацију. Фекалну канализацију градити 

на метар од ивице коловоза са друге стране 

водоводне мреже. 

 

Атмосферска  канализација 

Планом је предвиђена атмосферска 

канализација у улицама са тротоарима која се 

испушта у реку. Пре испуштања у реку 

атмосферску воду је потребно пречистити уз 

помоћ таложника и одговарајуће решетке 

који се постављају на самој обали реке. 

Рачунати са кишом интензитета падавина 175 

л/с/ха трајања 15 минута и повратног периода 

од 2 године. Атмосферску канализацију 

градити осовином саобраћајнице. 

 

Регулација водотока 

Планирана је регулација Бањске реке. 

Ширина регулације износи 7м. Регулацију 

урадити од ломљеног камена и цементног 

малтера. 

 

2.2.2.2. Електроенергетска инфрастру- 

ктура 

 

Планирано стање 

Овим плана предвиђено је да се 

задржи као главна напојна дистрибутивна 

тачка трафо станица 35/10kV/kV Заблаће коју 

у зависности од потребних капацитета 

можемо проширити и повећати њен 

капацитет, и  изградњом нових трафо станица 

монтажно бетонских снаге  do 2x630 kVА. 

Све трафо станице биће повезане 10kV -ним 

кабловима са најмање две стране, тако да ће 

трафо станице бити  пролазне са напајањем у 

прстен чиме се обезбеђује сигурно напајање 

трафо станица. Постојеће трафо станице којa 

се задржава потребно је уклопити са 

планираним трафо станицама тако да је 

предвиђено полагањем нових 10kV каблова 

да се и постојећа трафо станица повеже чиме 
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би се постојећи далековод 10kV демонтирао 

односно укинуо.   

У овом плану највећа потрошња 

електричне енергије се може очекивати у 

делу предметног простора где је предвиђен 

изградwа туристичких објеката и у делу у 

коме се планирају централне функције и 

хотели. За потребе изградње ових објеката 

планиране су трафо станице снаге до 

2х630kVA које су назначене у графичком 

делу. Стваран број трафо станица у овом 

плану биће одређен на основу потреба у 

електричној енергији, а које ће бити одређене 

према снази објеката који буду грађени и 

биће дефинисана у пројектној документацији 

објеката. 

Нисконапонску мрежу напајати из 

трафо станица подземно у зависности од 

објеката које треба прикључити на НН 

мрежу. Постојећу НН мрежу која је на 

бетонским стубовима потребно је укинути 

односно демонтирати и изградити подземну 

НН мрежу. Кроз новопројектоване 

саобраћајнице предвиђено је полагање 1kV 

каблова у земљу у тротоару или меком терену 

за напајање објеката или осветљења 

саобраћајница. 

Трафо станица је у грађевинском 

смислу монтажно-бетонска. Тип будућих 

трансформатора ће одредити надлежна 

електродистрибутивна организација у чијем 

саставу је одржавање већине нових трафо 

станица.. 

Положај трафо станица ће бити 

изабран према потрошачима тако и према 

могућем месту на основу урбанистичких 

решења. При избору локације водити рачуна 

да: 

 - трафо станица буде што ближе 

тежишту оптерећења 

 - прикључни водови високог и ниског 

напона буду што краћи, а њихов расплет што 

једноставнији 

 - да до трафостаница постоји лак 

прилаз ради монтаже грађевинског дела, 

енергетских трансформатора и остале опреме 

 

 ТРАНСФОРМАТОРСКА 
СТАНИЦА 10/0.4kV/kV 
 

 У плану се предвиђа да део постојећих 

далековода 10 kV је потребно укинути и 

уместо њих везу са трафо станицама 

предвидети кабловским водом. Уместо 

постојеће трансформаторске стубне трафо 

станице се предвиђа за демонтажу, планирано 

је постављање монтажно бетонске трафо 

станица капацитета према добијеним 

потребним количинама енергије. Планиране 

трансформаторске станице 10/0.4kV/kV 

изградити као слободностојеће(МБТС) или 

зидане у склопу објекта, у зависности од 

расположивог простора за предложене 

локације. Тачан положај трафо станице биће 

одређен пројектном документацијом и 

условима надлежног електродистрибутивног 

предузећа. 

 Новопланирана трафо станица ТС 

10/0.4kV/kV се постављају у наменски 

пројектованом простору односно у посебним 

монтажно-бетонским кућицама у равни 

терена. Трафо станице пројектовати и 

изградити према важећим техничким 

прописима и стандардима за ову врсту радова 

и објеката. Основне карактеристике планира- 

них трансформаторских станица 10/0. 4kV/kV 

су: 

 - називни виши напон  10000V 

 - називни нижи напон 400/231V 

 - капацитет ТС  1000кVА

 - снага трансформатора 1х630кVА, 

2х630кVА  

 - тип трансформатора-уљни 

 - учестаност   50Hz 

 - снага кратког споја сабирнице 

 10кV 250МVА 
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 Звук који производи трансформатор 

потребно је ограничити на 55дБ дању и 40дБ 

ноћу, рачунајући на границу објекта. 

 

 Пројектом уређења терена предвидети 

камионски приступни пут до трафо станице 

који мора да има минималну ширину 3м до 

најближе јавне саобраћајнице. 

 

 Трафо станице су повезане са 

постојећим 10kV-ним каблом, а ради 

обезбеђења сигурног напајања међусобно су 

повезане у прстен тако да се све трафо 

станице напајају двострано односно све су 

два пута пролазне са високонапонске стране. 

Трафо станице су повезане 10kV -ним каблом 

типа и пресека који ће бити одређен од 

стручних служби Електродистрибуције 

Чачак. 

 

 КАБЛОВСКИ ВОД 220kV 
 

 Како је наведено у опису постојећег 

стања преко дела простора који је предмет 

овог плана прелази далековода бр.297 

напонског нивоа 220kV који повезује трафо 

станице ТС Краљево 3 и ТС Чачак 3.  Овим 

планом се исти далековод задржава, што 

условљава да у свом заштитном коридору 

који износи по 30м са сваке стране 

далековода није могућа градња објеката. 

 

 КАБЛОВСКИ ВОД 10кV 
 

 Планирана трафо станица 10/0.4kV/kV 

прикључити на електроенергетску мрежу 

10kV-ним кабловским водом. При планирању 

полагања кабла све постојеће каблове, а који 

су угрожени планираном изградњом-

изградњом нових саобраћајница или објеката, 

потребно је заштитити или поставити нове 

каблове у дозвоqене коридоре за постављање 

подземне инсталације. 

 Трасе планираних 10kV-них каблова 

приказане су у графичком делу. 

 У овом плану предвиђено је укидање 

постојећих далековода 10 kV а који прелази 

дуж насеља и планираних простора са 

централним функцијама и становањем. 

Уместо далековода који се укидају 

предвиђено је полагање кабловског вода 10 

kV дуж трасе саобраћајница како је дато у 

графичком делу.. 

 Каблове полагати у земqу и тротоар 

по важећим техничким прописима и  

стандардима за ову врсту радова. При 

полагању каблова применити све важеће мере 

заштите каблова који су прописани важећим 

законима и правилницима. Трасе планираних 

10kV -них каблова приказана су у графичком 

делу. 

 Дуж трасе каблова уградити станда- 

рдне ознаке које означавају кабл у рову, 

промену правца трасе, место кабловске 

спојнице, почетак и крај кабловске 

канализације, укрштање, приближавање или 

паралелно вођење кабла са другим кабловима 

и осталим подземним инсталацијама и сл.  

Каблове полагати након добијања важећих 

грађевинских дозвола. 

 

 КАБЛОВСКА МРЕЖА 0.4kV 
 

Планирана електроенергетска мрежа ниског 

напона је обликована као радијална, 

кабловска највећим делом подземна а 

надземна која се налази у бањском делу 

потребно је временом укинути и извршити 

полагаwе нисконапонских каблова у земqи 

дакле подземно. Нисконапонска подземна 

мрежа планирана је према урбанистичким 

захтевима и условима које је одредила 

надлежна  организација Електродистрибуција 

Чачак. 

 Трасе нисконапонске мреже биће 

одређене конфигурацијом и распоредом 
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објеката које напајају и прате регулациону 

линију колске и пешачке комуникације и 

усклађују се са осталим објектима 

инфраструктуре.   

 

 Каблове полагати у земљи у 

тротоарским или слободним површинама  у 

свему према важећим прописима и 

стандардима за ове радове, а на местима 

пролаза каблова испод саобраћајница, као и 

на свим оним местима где се може очекивати 

повећано механичко оптерећење, кабал(кабал 

треба изоловати од средине кроз коју 

пролази), кроз кабловску канализацију. Све 

новоположене каблове потребно је 

катастарски снимити у складу са важећим 

законским одресбама. 

 Уколико то захтевају технички услови 

стручне службе ЈП „Електродистрибуција“ 

Чачак, заједно са каблом на око 0.4м дубине у 

ров положити траку за уземљење, FeZn 

25х4мм. 

 

 Од нових трафо станица се полажу 

нисконапонски 1kV-ни каблови за напајање 

електричном енергијом потрошача тако и за 

осветљење улица(саобраћајница). Пресек 

каблова нисконапонских потрошача као и 

уличне расвете биће одрећен условима 

надлежне електродистрибутивне организа- 

ције и главним пројектима објеката на основу 

стварних једновремених снага објеката. На 

објектима поставити кабловске прикључне 

ормане типа КПК 3х200А система улаз-излаз 

који се  могу међусобно повезивати или  

каблове довести до ормана у којима ће се 

поставити уређаји за мерење потрошње 

електричне енергије односно до истурених 

мерних места. 

 

 У тротоару или меком терену 

предвиђено је полагање 1kV-них каблова као 

и нових 10kV-них каблова. Каблови се 

полажу на прописним дубинама и при 

полагању се мора водити рачуна о 

међусобном растојању са другим инстала- 

цијама или паралелном вођењу истих. 

 При преласку кабла испод саобра- 

ћајница предвиђено је полагање најмање две 

ПВЦ цеви пречника 110мм. 

 Полагање свих каблова извести према 

важећим техничким условима за ову врсту 

делатности. на местима где се енергетски 

каблови воде паралелно или укрштају са 

другим врстама инсталација водити рачуна о 

минималном растојању које мора бити према 

вежећим техничким прописима и станда- 

рдима. 

 

ОСВЕТЉЕЊЕ ЈАВНИХ ПОВРШИНА 
 

Овим планом се делом дефинише 

јавно осветљење као саставни део 

урбанистичке целине, тако да га треба и 

изградити у складу са урбанистичким и 

саобраћајно-техничким захтевима тежећи да 

инсталација осветљења постане интегрални 

елемент урбане средине. При планирању 

осветљења саобраћајница и осталих 

површина мора се осигурати минимални 

осветљај који ће обезбедити кретање уз што 

већу сигурност и комфор свих учесника у 

ноћном саобраћају, као и у томе да 

инсталација осветљења има и своју 

декоративну функцију. Зато се при решавању 

уличног осветљења мора водити рачуна о сва 

четири основна мерила квалитета осветљења: 

 

- ниво сјајности коловоза и прописан 

ниво осветљености за одвајање нормалног 

саобраћаја 

- подужна и општа равномерност 

сјајности 

- ограничавање заслепљивања (смање- 

ње психолошког бљештања) 

- визуелно вођење саобраћаја 
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По важећим препорукама CIE 

(Publikation CIE 115,1995.год.) све саобра- 

ћајнице за моторни и мешовити саобраћај су 

сврстане у пет светлотехничких класа, М1 до 

М5 а у зависности од категорије пута и 

густине  и сложености саобраћаја,  као и од 

постојећих средстава за контролу  саобраћаја 

(семафора, саобраћајних знакова) и средстава 

за одвајање појединих учесника у саобраћају. 

Следећа табела даје вредност побројаних  

светлотехничких параметара који још увек 

обезбеђују добру видљивост и добар видни 

комфор: 
 
 

 

Светлотехничка 
класа 

Лср 
минимално 

(цд/м
2
) 

У0 

минимално 
(Лмин/Лср) 

У1 минимално 

(Лмин/Лмак) 

Т1 
минимално 

(%) 

СР  минимално 
(Еех/Еин) 

M1 2.00 0.40 0.70 10 0.50 

M2 1.50 0.40 0.70 10 0.50 

M3 1.00 0.40 0.50 10 0.50 

M4 0.75 0.40 нема захтева 15 нема захтева 

M5 0.50 0.40 нема захтева 15 нема захтева 

 
 

Што се тиче визуелног вођења 
саобраћаја, не постоји нумерички показатељи 
за његово  вредновање. 
Поред наведених услова за осветљење јавне 
расвете мора задовољити и следеће 
параметре: 
 - економичност употребљених свети- 
љки и стубова 
 - економичност при одржавању јавне 
расвете 
 - типизација јавне расвете 
 

Постојеће јавно осветљење остаје и 
даље у функцији. У делу насеља где се 
планира нисконапонска мрежа као надземна 
на истим стубовима НН мреже поставити 
одговарајуће светиљке јавне расвете која ће 
се напајати подземно полагањем кабла у 

земљи. напајање извести каблом ПП00 АСЈ 
4х25мм

2. Избор стубова као и типа светиљке 
за јавно осветљење планираног простора као 
и њихов тачан положај биће дефинисан 
главним пројектима јавног осветљења и у 
складу са правилником града о осветљењу 
јавних површина. 

 
При изради главних пројеката  

осветљења саобраћајница улице ће бити 
светлотехнички класификоване, а на 
раскрсницама свих саобраћајница постићи 
светлотехничку класу за  један степен већу од 
самих улица које чине раскрсницу. 

 
Код пешачких стаза и паркинга , 

унутар подручја плана, обезбедити средњу 
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осветљеност од 20лукса, уз минималну 
осветљеност од 7.5лукса. 

 
Расвету саобраћајница дефинисана је у 

зависности од категорије саобраћајница на 
следећи начин: 

Главне саобраћајнице су осветљење 
постављањем металних стубова висине 10-
12м са светиљкама чији извор светлости је 
натријум високог притиска) НаБТ) снаге 
према фотометријском  прорачуну. 

 
Осветљење свих интерних саобраћа- 

јница као и паркинга, пешачких стаза и 
шеталишта је планирано са канделлаберским 
и металним стубовима висине до 5м са 
светиљком чији је извор светлости натријум 
високог притиска или металхалогени извор 
светлости снаге према фотометриском 
прорачуну. број светиљки биће одређен  
главним пројектима као и тачан тип. При 
избору стубова и светиљки потребно је 
водити рачуна да се деоница ових 
саобраћајница уз подручје плана не могу 
посматрати независно од осталог дела тих 
сааобраћајних праваца. Напајање светиљки 
биће по траси која ће се назначити за 1kV-не 
каблове. Из НН поља у трафостаницама или 
самостојећих ормана, а управљање (укљу- 
чење-искључење) расвете је предвиђено фото 
ћелијом или строномским уклопним сатом. 
Стварни пресек кабла биће одређен главним 
пројектом на основу пада напона и других 
параметара. 
 
2.2.2.3. Телекомуникациона инфраструктура 
 
Планирано стање 
 
 На основу анализе постојећег стања 
као и на основу потреба за новим 
капацитетима предвиђају се одређена решења 
чији је циљ да се обезбеди планирање и 
градња телекомуникационе инфраструктуре 
која ће у будућности задовољити више 

оператера телекомуникационих услуга и 
сервиса. Градња нове ТК инфраструктуре 
треба да понуди и омогући квалитетне и 
савремене телекомуникационе услуге по 
економски повољним условима а које ће се 
моћи користитии за потребе органа локалне 
управе. 
 При градњи нових инфраструктурних 
објеката посебну пажњу посветити заштити 
постојеће телекомуникационе инфрастру- 
ктуре. Планом се обезбеђују коридори за 
телекомуникациону кабловску канализацију 
и за полагање телекомуникационих каблова 
дуж свих постојећих и будућих 
саобраћајница. 
 Градња, реконструкција и замена 
телекомуникационе инфраструктуре и систе- 
ма мора се изводити по највишим 
технолошким, економским и еколошким 
критеријумима. 

Телекомуникациони систем је један од 
најважнијих инфраструктурних система од 
кога зависи функционисање животних 
активности у насељима а веома је ваљан за 
подручје које представља и простор 
обухваћен овим планом.  Планом се предвиђа 
да ће развој електронске комуникације ићи у 
правцу дигитализације и интегрисања мреже. 
Самим тим да се оствари интеграција мреже у 
универзалну дигиталну мрежу са интегри- 
саним службама (ИСДН), која применом 
нових каблова са оптичким влакнима 
омогућава нове услуге (видеофонија, 
кабловска телевизија, стереофонски радио 
канали, и многе друге услуге и сл.). 
 

На посматраном подручју простора 
који обухвата овај план ТТ саобраћај обавља 
се преко предузећа Телеком Србија и њене 
инфраструктуре. Како смо навели у опису 
постојећег стања у простру који је предмет 
овог плана углавном је изграђена подземна 
мрежа бакарним кабловима типа ТК59ГМ. Да 
би се обезбедило што квалитетније пружаwе 
услуга садашнјим и будућим корисницима 
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који се налазе на простору који обухвата овај 
план предвиђа се изградња односно 
постављање једног комутационог чвора-
централе миини ИПАН ''Слатинска бања''. На 
овај начин би се у потпуности скратила 
претплатничка петља тако да се остваре 
дужине од 150 до 300 метара. На овај начин 
би се остварило пружаwе квалитетних 
широкопојасних услуга(VSDL за брзи 
интернет и IPTV за квалитетан пренос видео 
сигнала са протоком од 30Mb/s do 50Mb/s). 

 
Положај овог мини ИПАН објекта је 

оријентациони а стварне положаје одредиће 
главни пројекти уз добијање одговарајућих 
сагласности на локацију где се исти 
предвиђају за постављање. Ови уређаји се 
уграђују на бетонским постољима, стубовима 
на зид или у оквиру објеката а све у циљу 
скраћивања претплатничке петље. Кроз 
планирану телекомуникациону кабловску 
канализацију предвиђено је полагање 
оптичких каблова са њиховим међусобним 
повезивањем са надређеном телекому- 
никационом централом. На овај начин ће се 
извршити децентрализација телекомуника- 
ционе приступне мреже. Планираном 
телекомуникационом инфраструктуром омо- 
гућавају се технички услови за повезивање 
већих корисника телекомуникационих услуга 
на мрежу оптичких каблова. 
 

Овај комутациони чвор(централа-
мини ИПАН) има капацитет до 128 
телефонских прикључака и до 300 пари 
мреже  бакарних каблова. 
 

До објекта за смештај телекомуника- 
ционе опреме потребно је обезбедити 
приступну пешачку стазу минималне ширине 
1,5 м од најближе јавне саобраћајнице. 

 
Објекат за смештај телекомуникаци- 

оне опреме мора да има положај такав да не 
угрожава прегледност, безбедност и 

сигурност кретања свих учесника у 
саобраћају. 
 

До објекта за смештај телекомуни- 
кационе опреме потребно је обезбедити 
приступни пут минималне ширине 3 м од 
најближе јавне саобраћајнице. 

 
У садашњим условима, потребе 

корисника у области телекомуникационих 
услуга  су делимично задовољене. 
 

Планом се предвиђа изградња 
подземне ТК канализације изградња ТК окна 
у насељеним деловима планског простора док 
за удаљеније објекте предвиђено је да се 
проблем прикључења даљих корисника 
решавати бежичном фиксном телефонијом 
(ЦДМА).     
 

Овим планом предвиђен је развој 
кабловске канализације која ће се ослањати 
на већ поменуту постојећу мрежу. Кабловска 
канализација ће бити изграђена са најмање 4 
ПВЦ цеви пречника 110мм и одговарајућим 
ТК окнима. 
 

Планирану ТК кабловску канализацију 
изградити у тлу према важећим прописима и 
стандардима за ову врсту радова. Саставни 
део телекомуникационе канализације су ТК 
шахте чији положај зависи од потреба 
провлачеwа каблова кроз ТК канализацију 
као и грањања кабловске канализације.  
Димензије окна зависиће од потреба биће 
одређене у главним пројектима за ову врсту 
објеката односно ове инфраструктуре. 
 

Планом се предвиђа да се кроз део 
будуће и постојеће планиране кабловске 
канализације у цеви ПЕ пречника 40мм 
положи оптички кабал којима ће се повезати 
истурени претплатнички центар са 
надређеном телекомуникационом централом. 
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Прикључење нових претплатника на ТК 
инфраструктуру планирано је подземно од 
самостојећих концентрационих ормана. 
 

Дуж нових саобраћајница предвиђено 
је постављање нове кабловске канализације. 
Где год је могуће ТК кабловску канализацију 
поставити са једне стране саобраћајнице 
супротно од електроенергетске инфрастру- 
ктуре. Планирана ТК окна постави у  
тротоару или зеленој површини, а  ТК окна 
извести са лаким поклопцима. Уколико се ТК 
окна морају поставити у коловозу односно 
површинама преко којих се обавља колски 
саобраћај потребно је ТК окна изградити са 
тешким поклопцима. Постојећу телеко- 
муникациону инфраструктуру која ће се 
налазити у планираним саобраћајницама 
потребно је изместити кроз новопланирану 
ТК канализацију.  Једну цев у планираној ТК 
канализацији предвидети за пролаз инста- 
лације кабловске ТВ  мреже. За прелаз са 
једне на другу страну саобраћајнице 
поставити најмање три ПВЦ цеви пречника 
110мм као попрешну везу и везу са 
постојеђом ТК инфраструктуром. Кроз 
планирану ТК кабловску канализацију 
предвиђено је полагање каблова ТК59 (39) 
ДСЛ као и оптичких каблова. 
 

Све грађевинске радове на изради 
телекомуникационе кабловске канализације 
извести према важећим прописима и 
стандардима за ове радове. 
 

При градњи објеката као и 
инфраструктуре непосредно уз објекте 
елетронске комуникације или при градњи 
објеката и инфраструктуре за потребе 
телекомуникација потребно је у свему се 
придржавати важећих правилника из ове 
области а који у свему дефинише начине 
одређивања елемената телекомуникационих 
мрежа и припадајуће инфраструктуре, 
ширине заштитних зона и врсти ради 

коридора у чијој зони није допуштена градња 
других објеката. 
 

Као што је наведено прикључење 
планираних објеката предвиђено је подземно 
са самостојећих концентрационих ормана. У 
пословним објектима предвидети унутрашње 
концентрационе ормане од којих урадити 
унутрашњу инсталацију према условима 
надлежног телекомуникационог предузећа  
Телеком Србија. За индивидуалне објекте 
предвидети концентрациони орман-стубић 
постављен на фасади планираних објеката. 
До објеката положити једну цев ПЕ40мм и 
одговарајуће каблове а све према условима 
Телекома Србија и главном пројекту за 
прикључење објеката на ТК инфраструктуру. 
Унутрашњу телекомуникациону инсталацију 
изводити у свему према Упутству о изради 
телефонске инсталације и увода-ЗЈПТТ и 
важећим прописима и стандардима  из ове 
области. 
 

У самим објектима у зависности од 
намене просторија предвидети одређен број 
телефонских прикључница. Број прикљу- 
чница, начин каблирања одредиће се главним 
пројектом инсталација за сваки објекат а  
према техничким условима за прикључење 
објекта на телекомуникациону мрежу које 
издаје надлежно телекомуникационо преду- 
зеђе а који су саставни део пројектне 
документације. 
 

При изградњи нове телекомуника- 
ционе мреже изградити и јавне телефонске 
говорнице у објектима јавних установа или 
као самостојеће на улицама. 
 

За квалитетан пријем и дистрибуцију 
радио и ТВ сигнала предвиђена је изградња 
кабловског дистрибутивног система(КДС). За 
трасу КДС предвиђена је једна  ПВЦ цев у 
планираној канализацији. 
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Развој мобилне телефоније ће ићи у 

правцу постављања нових базних станица и 
антенских стубова, тако да се оствари што 
већа покривеност локације сигналом мобилне 
телефоније свих оператера. 
 

Под телекомуникационом инфрастру- 
ктуром се у овом случају подразумевају 
телекомуникациони објекти базних радио 
станица и радио релејних, са припадајућим  
антенским системима, стубовима или 
носачима на зградама за монтажу антена, 
контејнери за смештај опреме, као и уређаји 
за напајање опреме са прикључењем на 
енергетску мрежу. 

 
Предвиђа се да једно од предузећа за 

пружаwе услуга сигнала  мобилне телефонiје 
теленор изгради објекте телекомуникационе 
инфраструктуре за систем ГСМ и УМТС 
јавне мобилне телефоније, као и за остале 
телекомуникационе системе који технолошки 
наслеђују  ГСМ и УМТС систем односно у 
овом случају се подразумева изградwа 
телекомуникационих објеката базних радио 
станица и радио релејних станица као и 
изградња припадајућих антенских система, 
стубова или носача, контејнера или 
просторија за смештај опреме као и уређаја за 
напајање опреме са прикључењем на 
енергетску мрежу. 
 

Тачан положај постављања телекому- 
никационих објеката за потребе мобилне 
телефоније није предвиђен овим планом већ 
зависи од решавања имовинско правних 
односа. Положај будућих базних станица као 
и антенских стубова може бити одређен само 
на ободне делове ПГР Слатина и удаљен што 
више од зоне бањско здравствених садржаја и 
зона већих густина насељености. 

 
При постављању нових базних 

станица  потребно је да се приликом избора 
локације и одређивања положаја базних 

станица води рачуна о њеном амбијенталном 
и пејзажном уклапању. У таквом случају 
избећи лоцирање на јавним зеленим 
површинама у средишту насеља, на 
истакнутим рељефним тачкама које 
представљају панорамске вредности итд. 

 
Потребно је при усаглашавању 

локације базних станица, а имајући у виду да 
базне станице својим радом не загађују 
животно и техничко окружење, нити на било 
који начин загађују ваздух, воду и земљу, али 
да може доћи до појаве недозвољеног нивоа 
електромагнетног зрачења, придржавати се 
важећих законских акта који се односе на 
заштиту животне средине, процену утицаја на 
животну средину и важећих правилника о 
највећим дозвољеним снагама зрачења 
радијских станица у градовима и насељима 
градског обележја. Овим планом су 
заступљени сви оператери мобилне 
телефоније који су присутни и на територији 
државе Србије. 
 

До објекта за смештај мобилне и 
телекомуникационе опреме потребно је 
обезбедити приступну пешачку стазу 
минималне ширине 1,5 м од најближе јавне 
саобраћајнице. 
 

До објекта за смештај мобилне 
телекомуникационе опреме потребно је 
обезбедити приступни пут минималне 
ширине 3 м од најближе јавне саобраћајнице. 
У доњим табелама дат је преглед евентуалних 
положаја будућих објеката мобилне 
телефоније и то: 
 

Предузеће Теленор својим плановима 
предвиђа изградwу два нова објекта мобилне 
телефоније на следећим оријентационим 
кординатама(положајима): 
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Р.бр Планирана 
локација 

Источна 
географска 
дужина 

Северна 
географска 
ширина 

Пречник 
преферентне 
зоне(м) 

Висина 
стубова(носача) у 
односу на ниво 

тла(м) 

1 Слатина 7458309 4852117 100 30-35 

2 Слатина 2 7456130 4850806 100 30-35 

 
 
 

Као што смо навели у опису 

постојећег стања предузеће Телеком Србија 

нема базних станица на простору који је 

предмет овог плана али је своим плановима 

предвидело изградwу нових базних станица и 

то на следећим оријентационим локацијама. 

Позиција ових објеката није фиксна и биће 

дефинисана током пројектовања и изградње а 

зависи и од могућности закупа односно 

решаваwа права коришћења земљишта. 
 
 

 

Р.бр 
Планирана 
локација 

географска 
ширина 

географска 
дужина 

H E 

1 Слатина 1 43
0
48'46.71'' 20

0
26'35.47'' 4852217 7455210 

2 Слатина 2 43
0
47'29.79'' 20

0
26'50.31'' 4849841 7455526 

3 Слатина 3 43
0
48'00.44'' 20

0
26'00.82'' 4850785 7455767 

4 Слатина 4 43
0
48'36.06'' 20

0
26'53.09'' 4850006 7454266 

 
 

У опису постојећег стања наведено је 
да се у насељу Мршинци на граници са 
насељем Слатина  налази једна корпоративна 
јединица преко које се одвија поштански 
саобрађај како у Слатини тако и у околним 
насељима. Нису планирана проширења  
односно повећања капацитета објеката 
поште, као ни отварање нових јединица 
поштанске мреже. У зависности од обима 
саобра}аја могућа је трансформација 

постојеће корпоративне поште у уговорену 
пошту.   
 
2.2.2.4 Термотехничка инфраструктура 
 

Планом генералне регулације за 
насељено место Слатина предвиђена је 
дистрибутивна гасоводна мрежа од 
полиетиленских цеви радног притиска до 4 
бара (дистрибутивна гасоводна мрежа (ДГМ) 
„Заблаће“).   
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Гасовод трасирати у колико је то могуће у 
зеленом појасу у оквиру регулативе 
саобраћајнице, или у тротоарима. 

 Гасовод се мора трасирати тако да: 
 - не угрожава постојеће или планиране 
објекте, као и планиране намене коришћења 
земљишта, 
 - да се подземни простор и 
грађевинска површина рационално користе, 
 - да се поштују прописи који се односе 
на друге инфраструктуре, 
 - да се води рачуна о геолошким 
особинама тла, подземним и питким водама. 
 

При паралелном вођењу гасовода са 
другим инсталацијама, потребно је пошто- 
вати Правилник о техничким нормативима за 
пројектовање и полагање дистрибутивног 
гасовода од полиетиленских цеви за радни 
притисак до 4bar (Сл. лист СРЈ, бр. 20/92): 

 - При паралелном вођењу гасовода и 
других инсталација минимално светло 
растојање износи 40цм, 

 - При укрштању гасовода и других 
инсталација минимално светло растојање 
износи 20цм. 

При изради техничке документације у 
свему се придржавати: 

- Правилника о техничким нормати- 
вима за пројектовање и полагање 
дистрибутивног гасовода од полиетиленских 
цеви за радни притисак до 4 бара (Сл. лист 
СРЈ бр. 20/92),   

- Правилника о техnичким условима и 
нормативима за пројектовање и полагање 
кућних гасних прикључака за радни притисак 
до 4 бара, као и 

- интерних техничких правила за 
пројектовање и изградњу гасовода и 
гасоводних објеката на систему ЈП 
„Србијагас“ (Нови Сад, октобар 2009.год.) и 
планом дефинисаних техничких услова. 

2.2.3. Општи регулациони и 
нивелациони услови за уређење површина 
јавне намене – саобраћајних површина 
 

Ширина регулације новопланираних и 
постојећих саобраћајница предвиђених за 
реконструкцију утврђена је у складу са 
категоријом саобраћајнице и оптималним 
коридором за смештај, како саме 
саобраћајнице, тако и инфраструктуре која 
иде уз њу. 
 

Регулациона линија саобраћајница 
утврђује линију разграничења површина 
јавне намене од површина остале намене и 
представља будућу границу грађевинских 
парцела намењених за површине јавне 
намене -саобраћајнице. 
 

Планом регулације улица дефинисани 
су услови за диспозицију саобраћајних 
површина – коловоза, тротоара, стаза и 
паркинга. 

Положај саобраћајница у уличном 
коридору дефинисан је и осовином самих 
саобраћајница. 
 

У односу на регулациону линију 
дефинисана је грађевинска линија, којом је 
утврђено минимално растојање од 
регулационе линије до које се може градити. 
 

Саобраћајним решењем  условљено је 
и постављање нивелете саобраћајница према 
конфигурацији терена и другим условима у 
коридору. Планом нивелације утврђена је 
висинска регулација новопланираних 
саобраћајница у односу на конфигурацију 
терена и нивелацију већ изграђених 
саобраћајница. Дате висинске коте пресечних 
тачака осовина постојећих или планираних 
саобраћајница су орјентационог карактера и 
могуће су измене ради побољшања 
техничких решења. У односу на утврђену 
нивелету саобраћајница потребно је 
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испланирати терен пре почетка грађења и 
утврдити висинску коту приземља објеката. 
 
2.2.4. Услови заштите простора 
 

2.2.4.1.Услови за заштиту животне 
средине 
 

Општи услови заштите животне 
средине обухватају спровођење норматива 
који су дефинисани како  кроз планове вишег 
реда, тако и кроз услове за изградњу објеката, 
заступљеност отворених – слободних 
простора и зелених површина на нивоу  
урбанистичке зоне. 
 

Придржавањем утврђених услова из 
плана у погледу врсте и намене 
новопланираних објеката, њиховог утврђеног 
положаја, дефинисаних индекса и заузетости 
простора – парцела и утврђених максималних 
спратности, уз поштовање ограничења, 
обезбеђују се квалитетнији услови живота. 
 

Општи услови заштите животне 
средине обезбеђују се придржавањем 
одредби: 
 

- Закона о заштити животне средине 
("Сл.гласник РС бр. 135/04), 

- Закона о стратешкој процени утицаја 
на животну средину ("Сл.гласник РС бр. 
135/04, 88/10), 

- Закона о процени утицаја на животну 
средину ("Сл.гласник РС бр.135/04), 

Као и другим законима, правилницима 
и прописима везаним за ову област. 

Аутентичност и репрезентативност 
простора, где је функционална повезаност и 
међузависност водене и копнене површине, 
односно реке и њеног непосредног окружења 
и чини специфичан екосистем. 
 

2.2.4.2.Услови за заштиту од пожара, 
елементарних и других непогода 

Ради заштите од пожара објекти 
морају бити реализовани према 
одговарајућим техничким противпожарним 
прописима, стандардима и нормативима: 

- Објекти морају бити реализовани у 
складу са Законом о заштити од пожара 
(Сл.гласник бр.111/09,од 29.12.2009.) и 
Законом о изменама и допунама закона о 
заштити од пожара (20/2015, од 4.3.2015.). 

- Објекти морају имати одговарајућу 
хидрантску мрежу која се по протоку и 
притиску воде у мрежи планира и пројектује 
према Правилнику о техничким нормативима 
за спољну и унутрашњу хидрантску мрежу за 
гашење пожара (Сл.лист СФРЈ, бр.30/91). 

- Објектима мора бити обезбеђен 
приступни пут за ватрогасна возила, сходно 
Правилнику о техничким нормативима за 
приступне путеве, окретнице, уређене платое 
за ватрогасна возила у близини објеката 
повећаног ризика од пожара (Сл.лист СРЈ, 
бр.8/95), по коме најудаљенија тачка коловоза 
није даља од 25м од габарита објекта. 

- Објекти морају бити реализовани у 
складу са Правилником о техничким 
нормативима за заштиту високих објеката од 
пожара (Сл.лист СФРЈ, бр.7/84), Прави- 
лником о техничким нормативима за 
електричне инсталације ниског напона 
(Сл.лист СФРЈ, бр. 53/88, 54/88 и СРЈ бр. 
28/95) и Правилником о техничким норма- 
тивима за заштиту објеката од атмосферског 
пражњења (СЛ.лист СРЈ, бр. 11/96). 

У циљу прилагођавања просторног 
решења потребама заштите од елементарних 
непогода, пожара и потреба значајних за 
одбрану укупна реализација односно 
планирана изградња мора бити извршена уз 
примену одговарајућих просторних и 
грађевинско - техничких решења у складу са 
законском регулативом из те области. 

Ради заштите од потреса ново- 
планиране садржаје реализовати у складу са: 
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- Правилником о техничким норма- 

тивима за изградњу објеката високоградње у 
сеизмичким подручјима (Сл.лист СФРЈ бр. 
31/81, 49/82, 29/83, 21/88 и 52/90). 

 
У поступку спровођења плана 

обавезна је примена свих прописа, смерница 
и стручних искустaва, као и 

 
- Уредбе о организовању и функци- 

онисању цивилне заштите (Сл. гласник РС, 
бр.21/92). 

- Закон о одбрани (Сл.гласник РС, 
бр.116/07, 88/09, 88/09 – др. закон, 104/09 – 
др. закон) 

- Одлука о врстама инвестиционих 
објеката и просторних и урбанистичких 
планова значајних за одбрану земље („Сл. 
лист СРЈ“, бр.39/95) утврђује који су објекти 
од значаја за одбрану. 

- Уредбом о организовању и 
функционисању цивилне заштите (Сл. 
гласник РС, бр.21/92) градови и насеља у 
републици Србији класификовани су кроз 
четири степена угрожености. За сваки степен 
утврђене су одговарајуће мере, услови и 
режими заштите. 
 

2.2.4.3. Услови приступачности осо- 
бама са посебним потребама 
 

Приликом планирања и пројектовања 
јавних, саобраћајних и пешачких површина 
(тротоари и пешачке стазе, пешачки прелази, 
паркинзи, стајалишта јавног превоза, прилази 
до објеката хоризонталне и вертикалне 
комуникације у јавним и стамбеним 
објектима) као и приликом пројектовања и 
изградње бањско здравствених и других 
објеката морају се обезбедити услови за 
несметано кретање деце, старих и особа са 
посебним потребама, у складу са 
Правилником о техничким стандардима 
приступачности (“Сл. Гласник РС”, бр.46/13), 
као и осталим важећим прописима, 

нормативима и стандардима који регулишу 
ову  област и то: 

- тротоари и пешачки прелази потребно 
је да имају нагиб до 5% (1:20), а изузетно 8% 
(1:12); 

- највиши попречни нагиб тротоара на 
правац кретања износи 2%; 

- за савлађивање висинске разлике 
између тротоара и коловоза, максимални 
нагиб закошеног дела може износити 20% 
(1:5); 

- прилаз до објеката предвидети на делу 
објекта чији је приземни део у нивоу терена 
или је мање уздигнут у односу на терен 

- пројектовати свуда уз степенишне 
просторе и денивелације партера и 
одговарајуће рампе са максималним нагибом 
од 15%. 

Нивелације свих пешачких стаза и 
пролаза радити у складу са важећим 
прописима о кретању особа са посебним 
потребама. 

Потребно је испоштовати одредбе 
Закона о спречавању дискриминације особа 
са инвалидитетом ( Сл. гласник РС број 
33/2006) , у смислу члана 13. 
 

2.2.4.4 Услови за одвоз и дистрибуцију 
комуналног отпада 
 

Одвоз отпада вршити у складу са 
Одлуком о комуналном реду и општем 
уређењу на нивоу града Чачка. 

Положај контејнера дефинисати у 
складу са условима ЈКП „Комуналац“ Чачак 
(Слатина – положај контејнера) и тако да се: 

- у централном делу насеља, у оквиру 
целине 1, контејнери постављају у оквиру 
површина јавне намене. 

- положај контејнера и прикупљање 
отпада у зонама опредељеним за разраду 
урбанистичким пројектима дефинише 
пројектом у склопу тих простора. 
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- на осталим површинама, претежно у 
функцији становања, контејнери постављају 
на рубним деловима. 
 

2.2.4.5 Услови заштите и очувања 
квалитета термоминералних вода 
 

Заштиту и очување квалитета 
термоминералних вода вршити према 
условима дефинисаним у Студији о 
рационализацији потрошње термоми- 
нералних вода лечилишта Горња Трепча, 
Овчар Бања и Слатинска Бања у општини 
Чачак, а у складу са Правилником о начину 
одређивања и одржавања зона санитарне 
заштите изворишта водоснабдевања (Сл. 
гласник РС бр. 92/08). 

Да би се очувао квалитет термо- 
минералне воде дефинишу се зоне 
санитарне заштите: 
 

Зона непосредне санитарне заштите 
обухвата простор у оквиру катастарске 
парцеле 899/3, односно истражно 
експлоатациони бунар који се у њеном 
обухвату налази. 
 

Ужа зона санитарне заштите 
дефинисана је дуж тока Бањске реке: 
 - на делу у оквиру целина 1 и 2, 
обухвата појас ширине 50м, 
 - на делу у оквиру целине 3, 
обухвата појас ширине 100м. 
 

Шира зона санитарне заштите (зона 
надзора)- обухвата сливно подручје Бањске 
реке, узводно од предметног подручја и у 
његовом непосредном пределу. 
 

2.2.5. Правила и услови заштите 
непокретних културних добара и амбије- 
нталних целина 
 

Према подацима добијеним од Завода 
за заштиту споменика културе из Краљева у 

оквиру предметног простора налазе се 
следеће локације од интереса за службу 
заштите: 
 - археолошки локалитет Црквина, кат. 
парцеле 1009, 1010/5, 1010/2, 1010/1 КО 
Слатина (остаци цркве), 
 - археолошки локалитет Црквина, кат. 
парцела 1129 КО Слатина (остаци цркве), 
 - Сеоско гробље у Слатини, кат. 
парцела 767 КО Слатина. 
 
 - Забрањује се извођење било каквих 
земљаних радова на простору археолошких 
локалитета и у њиховој непосредној околини 
без посебно издатих услова од стране службе 
заштите. 
 - Уколико се при земљаним радовима 
(инфраструктура или изградња објеката) 
наиђе на нови археолошки материјал 
извођач/инвеститор је дужан да обустави 
радове и обавести надлежну службу заштите. 
 - Извођач је дужан да предузме мере 
заштите како локалитет не би био уништен и 
оштећен. 
 - Археолог Завода има права да након 
увида у археолошки материјал пропише 
праћење земљаних радова или пропише 
заштитна археолошка истраживања. 
 - Трошкове ископавања, конзервације 
откривеног материјала сноси Инвеститор. 
 - Забрањује се уклањање старих 
споменика са сеоског гробља и ослобађање 
парцела за ново сахрањивање. 
 - Уређење гробља дозвољено је према 
условима надлежног Завода за заштиту 
споменика културе Краљево. 
 

2.2.6. Намена простора и биланс 
површина 
 

2.2.6.1.Намена простора 
 

Анализом постојећег стања и процене 
развојних могућности, а на основу стечених 
обавеза из планова вишег реда, дошло се до 
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решења саобраћајне мреже са претежним 
наменама у оквиру предметног простора и 
поделе земљишта на површине јавне и остале 
намене. 

 
 Површине јавне намене 
 

У оквиру површина јавне намене 
налазе се: 
 

површине за уређење јавних површина: 
- површине у функцији саобраћаја: 

коловози, тротоари и јавни 
паркинзи, 

бициклистичко пешачке стазе, 
аутобуска станица-терминал 

- зоне зеленила: 
зона уређеног зеленила, 
парк шума 

- зона водотока: 
                      природни ток, 
                      регулација реке 
 
површине за изградњу објеката јавне намене: 

- зона бањско – здравствених садржаја 
- зона комуналних функција: 

гробље, трафостанице, уређај за 
пречишћавање отпадних вода, 
резервоар 

 
 Површине у функцији саобраћаја 
 

У оквиру површина јавне намене – 
постојећих и планираних улица планирана је 
изградња саобраћајне инфраструктуре 
(коловози, тротоари, јавни паркинзи, пешачко 
бициклистичкe стазe) у складу са рангом 
саобраћајнице, као и комуналне инфра- 
структуре (електроенергетска, телекомуни- 
кациона термотехничка мрежа са објектима, 
водоводна и канализациона мрежа). 

 
Димензионисање јавне саобраћајне и 

комуналне инфраструктуре извршено је на 
бази утврђених урбанистичких параметара и 

према стеченим обавезама у погледу 
планираних проширења мрежа саобраћајне и 
комуналне инфраструкуре, као и на основу 
студија и планова развоја примарне 
комуналне инфраструктуре зацртаних од 
стране надлежних институција и комуналних 
предузећа. 
 

Зона уређеног зеленила 
 

 Површина ове намене опредељена је 
дуж Бањске реке у оквиру целине 1, на коју 
се надовезује парк шума и тако формира 
природно, зелено језгро будућег бањског 
насеља, намењено различитим видовима 
рекреације, а пре свега мирном одмору 
посетилаца. 
 

У оквиру зоне уређеног зеленила 
предвидети одвојене површине под високом 
вегетацијом које би имале парковски 
карактер, и  партерне  декоративне површине 
уз потенцирање површина под декоративним 
травњаком. 

 
На овом простору је потребно 

омогућити разноврсну и свестрану 
рекреацију свих посетилаца, без обзира на 
њихову старост и интересовања. То значи да 
се у оквиру ове зоне могу наћи елементи који 
то обезбеђују: различита игралишта, бројне 
стазе за шетњу, платои, удобне клупе и 
столови за одмор, читање и  играње шаха, 
простори за седење на трави, простори за 
игру деце и сл. 

 
На најпогоднијем, истакнутом месту, 

наспрам зоне централних (блок 1.3) и 
туристичких (блок 1.4) садржаја, потребно је 
обезбедити простор за културне садржаје 
попут отворених бина за позоришне 
представе, предавања, музицирање и др. 
активности које служе задовољавању 
културних потреба посетилаца. 
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Игра и забава деце на овом простору 
треба да буде интересантна, организацијом и 
постављањем различитих реквизита, клацка- 
лица, љуљашки, тобогана и сл. 

 
На местима где просторне и 

организационе могућности то дозвољавају, у 
комбинацији са зеленилом, простор опле- 
менити различитим пејзажно-архитектонским 
елементима: скулптуре, фонтане, чесме, 
клупе, светиљке и сл. 

 
Кроз читав простор уређеног зеленила 

потребно је провући квалитетне и трајне 
стазе уз употребу природних материјала, 
камена, ризле, калдрме и сл. 
 

Биљне врсте које се употребљавају за 
озелењавање морају одговарати природним 
условима који им обезбеђују повољан 
развитак и дуговечност. Цвеће треба да 
заузме центарлно, истакнуто место у оквиру 
ове зоне. Декоративне, богато цевтајуће 
жбунасте врсте у ободним деловима могу 
заменити цветне засаде.      

 
Тежити ка заснивању застора од 

порозних природних материјала како би се на 
тај начин очувао аутентични, близак, 
природни карактер. Приликом уређења, у 
оквиру ове зоне, посебно водити рачуна о 
регулацији водотока Бањске реке која би 
требала да буде централни природно-
репрезентативни елемент, па је сходно томе 
потребно уредити њен непосредни обалски 
простор, коришћењем различитих природних 
материјала у комбинацији са приобалним 
вегетационим склопом. 
 

Парк шума 
 

 Површина парк шуме је дефинисана у 
оквиру целине 1, у контакту са реком, зоном 
уређеног зеленила и опредељеном зоном 
стамбено – туристичких садржаја. 

 Опредељена је на простору постојећег 
шумског комплекса у оквиру кога је могуће 
организовати мрежу пешачких комуникација, 
стазе за трчање, просторе за пасиван одмор и 
рекреацију (поставити справе за вежбање, 
клупе, корпе за отпад и др. мобилијар). 
Приликом опремања овог простора обавезна 
је употреба природних материјала. 
 
 Зона  водотока 
 

Кроз подручје плана, у правцу 
југозапад-североисток, протиче Бањска река 
чија је регулација предвиђена од границе 
целине 1, у западном делу, па све до границе 
обухвата Плана на североистоку. 
 
 Зона бањско здравствених садржаја 
 

Обухвата простор у оквиру целине 1, 
блока 1.2, и у контакту са зоном непосредне 
санитарне заштите, односно истражно - 
експлоатационим бунаром и зоном 
туристичких саджаја у оквиру блока 1.1. 

 
Зона бањско - здравствених садржаја 

представља простор где је могућа изградња 
објеката у функцији примарних садржаја 
бањског карактера, у оквиру којих се могу 
организовати медицинско – рехабилита- 
циони, терапеутско – релаксациони, сме- 
штајно туристичко – угоститељски и 
сл.садржаји. 

У оквиру ове зоне потребно је 
формирати просторе, посебно на делу уз 
централну саобраћајницу, где ће се развијати  
садржаји намењени одмору и пасивној 
рекреацији, који ће овај простор 
функционално повезати са осталим уређеним, 
зеленим површинама и тако образовати 
јединствен, шири, централни простор за 
окупљања посетилаца будућег бањског 
насеља. 

На овако формираним површинама 
зоне бањско- здравствених садржаја потребно 
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је организовати платое за одмор, стазе за 
шетњу, а све опремити адекватним 
мобилијаром (клупама за седење, столовима 
за игру друштвених игара и шаха и др.). 
 
 Зона комуналних функција 
 

Намењена је организацији садржаја 
комуналног снабдевања и опремања. 
Заступљена је у оквиру површина намењених 
гробљу, на простору где егзистира према 
постојећем стању, објектима електро- 
енергетске (трафостанице) и хидротехничке 
инфраструктуре (резервоар, уређај за 
пречишћавање отпадних вода), у оквиру 
целине 3. 

У случају нове градње, објекте у 
функцији гробља постављати унутар задатих 
грађевинских линија. Објекте градити у 
складу са прописима за ту врсту објеката и у 
складу са условима прописаним од стране 
Завода за заштиту споменика културе за 
локацију Старо гробље. Паркирање је 
предвиђено у оквиру Планом дефинисаног 
паркинг простора у контакту са парцелом 
гробља. 
 
 Површине остале намене 
 

Површине остале намене обухватају: 
- Зону становања 
- Зону стамбено – туристичких садржаја 
- Зону туристичких садржаја 
- Зону централних садржаја 
- Зону туристичо – спортско – 
рекреативних садржаја 
- Зону спортско рекреативних садржаја 
- Зону заштитног зеленила 
- Пољопривредну зону 
- Зону шумског комплекса 

 
Зона становања 
Обухвата површине у оквиру целине 3, 

које су према постојећем стању препознате у 
функцији становања и учвршћене дуж 

саобраћајнице која води ка централним 
деловима будућег бањског насеља. За 
површине ове намене, Планом се посебно 
дефинишу услови коришћења и ограничења, 
како би се простор максимално заштитио, а 
опет створио основ за градњу (стамбени 
објекти за пољопривредно домаћинство, 
економски објекти, објекти за складиштење 
пољопривредних производа, помоћни објекти 
и сл.). 

У оквиру ове зоне могуће је 
организовати садржаје који би употпунили 
туристичку понуду насеља, односно 
допринели развоју сеоског туризма. 

 
Туристичка понуда се може 

проширити организовањем садржаја и 
активности који би посетиоцима омогућили 
директан увид у традиционалну производњу 
повртарског и воћарског биља, припремање 
хране, занатских производа карактеристи- 
чних за ово поднебље и др. 
 

Зона стамбено – туристичких 
садржаја 
 Опредељена је: 
 - у оквиру целине 1, блока 1.5 у 
контакту са зоном уређеног зеленила и парк 
шумом. 
 На овом простору могућа је изградња 
објеката у функцији становања, становања са 
делатностима и објеката у функцији туризма 
(смештај, услуге и сл.). С обзиром да је ова 
зона углавном изграђена, могуће инте- 
рвенције су везане за реконструкцију 
постојећих објеката уз могућност трансфо- 
рмације из становања у друге могуће намене 
или рушење постојећих објеката и изградња 
нових. 
 - у обухвату целине 2, блокова 2.1, 2.4 
и 2.5. 
 У оквиру ове зоне могућа је изградња  
објеката у функцији становања, становања са 
делатностима (под делатностима се подра- 
зумевају угоститељство, услуге и сл.) и 
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објеката у функцији туризма (смештај, услуге 
и сл.). 
 На већ изграђеним парцелама, ван 
зоне уже санитарне заштите, поред стамбене, 
могућа је организација садржаја у функцији 
туризма (смештајних – собе за издавање, 
мањих угоститељских садржаја и сл.). 
 
 На изграђеним парцелама у оквиру 
уже зоне санитарне заштите, блока 2.1, није 
дозвољена изградња нових и доградња 
постојећих објеката, а могуће интервенције 
су везане за реконструкцију постојећих 
објеката у виду текућег одржавања, уз 
могућност трансформације из становања у 
друге могуће намене (организацијом садржаја 
у функцији туризма - смештајних – собе за 
издавање, мањих угоститељских садржаја и 
сл.), са циљем да површине у оквиру уже 
зоне заштите временом прерасту у појас 
заштитног зеленила, а да се садржаји у 
оквиру опредељене намене развијају на 
дефинисаним парцелама ван њеног обухвата. 
 

Зона туристичких садржаја 
 
Обухвата просторе у источном и 

западном делу целине 1, блоковима 1.1 и 1.4 , 
у оквиру којих је могућа изградња  објеката и 
капацитета искључиво туристичког 
карактера. 
 

У оквиру блока 1.1 могуће је градити 
објекте искључиво туристичких функција 
(хотели нижих категорија, мотели, пансиони, 
одмаралишта, виле, апартмани, визитор 
центар и пратеће угоститељске и услужне 
функције), а поред туристичко – 
угоститељских могуће је организовати и 
друге услуге и садржаје који ће употпунити 
туристичку понуду „бањског“ насеља (верски 
објекат, занатске радионице и сл.) 
 

У оквиру блока 1.4 могућа је изградња 
хотелског комплекса.    

Просторно је повезана са зоном централних 
садржаја, а опредељена тако да  својим 
положајем не може угрозити планиране 
намене у оквиру којих се организује пружање 
здравствено балнеолошких услуга (зона 
бањско - здравствених садржаја), као ни 
миран одмор посетилаца бање. 
 

Зона централних садржаја 
 

Опредељена је у оквиру блока 1.3, 
целине 1, у непосредном контакту са зоном 
туристичких садржаја, блока 1.4. Дефи- 
нисаним положајем може једнако опслужити 
све садржаје у оквиру „бањског“ насеља. 
 

У оквиру ње је могућа изградња 
објеката у функцији туризма, који ће 
употпунити туристичку понуду бање и који 
имају, културно-забавни, услужни и 
трговински карактер (ресторани, кафеи, 
посластичарнице, туристичке организације, 
продавнице, лекарске услуге, изложбени 
простори и др.). 
 

Зона туристичко - спортско - 
рекреативних садржаја 

 
Опредељена је у оквиру блока 2.3, 

целине 2, у непосредном контакту са 
дефинисаном ужом зоном заштите уз Бањску 
реку. 

 
На овом простору је могућа изградња 

спортских објеката, рекреативних садржаја 
као и пратећих туристичко – угоститељских и 
смештајних капацитета. 

 
Спортско рекреативни садржаји се 

могу организовати у оквиру објекта (базен, 
теретана, Wеllness, спортска дворана  и сл.), и 
на отвореном (мини голф, фитнес парк и сл.),  
при чему са садржајима у објекту могу 
представљати целину, али морају бити 
организовани тако да тако да не залазе у 
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оквире дефинисане уже зоне заштите и да је 
не угрожавају на било који начин. 
 

Зона спортско - рекреативних 
садржаја 

Дефинисана је у оквиру блока 2.2, 
целине 2. 

У оквиру ове зоне могућа је 
организација спортско рекреативних 
површина на отвореном (тениски терени, 
кошарка, одбојка и сл).   

 
Спортске терене поставити у окви- 

рима задате зоне градње, а према важећим 
прописима и у складу са организацијом 
спортских терена. 

 
Ограђивање простора извршити у 

складу са прописима за ограђивање 
спортских терена с тим што је у складу са 
функционалном организацијом могуће и 
делимично ограђивање живом зеленом 
оградом која се поставља у осовини границе 
грађевинске парцеле и која са озелењавањем 
читавог блока треба да представља јединство. 

 
Како се блок поклапа са грађевинском 

парцелом планом је истој обезбеђен 
адекватан колски и пешачки приступ. 
 

Слободне површине на парцели, 
посебно у оквиру уже зоне санитарне 
заштите, озеленити, хортикултурно уредити 
(травњаци, цветњаци, дрвореди и сл.) и 
оплеменити урбаним мобилијаром. 

 
Паркирање за кориснике овог 

простора решавати у оквиру јавног паркинга 
у контакту са зоном туристичко – спортско – 
рекреативних садржаја, односно блоком 2.3 . 
Простор је потребно третирати као 
јединствену обликовну целину коју ће 
дефинисати Урбанистички пројекат овог 
простора. 
 

- Зона заштитног зеленила 
 

 Дефинисана је у оквиру целине 2,  (у 
склопу блока 2.1 намењеног стамбено- 
туристичким садржајима и у непосредном 
контакту са паркинг простором) и целине 3 (у 
контакту са целином 2 и зоном становања), а 
залази у обухват уже зоне заштите дуж 
Бањске реке. Зона заштитног зеленила према 
својим карактеристикама треба да обједини 
санитарне, хигијенске и декоративне 
функције, како би се на тај начин уклопила  у 
намену са којом је у непосредном контакту, а 
са друге стране да буде адекватна природна 
тампон зона која штити поменути водоток. 
Сходно свом функционалном императиву, 
одабир врста вршити на основу њихових 
биолошко – морфолошких карактеристика, 
како би се остварио потпун ефекат заштите 
водотока. Tамо где то просторне могућности 
дозвољавају, планирати пешачке стазе, 
платое за одмор, мобилијар итд.. Поменуто  
функционално употпуњавање ове зоне, 
вршити искључиво и у складу са условима 
уже зоне заштите водотока Бањске реке. 
 

- Зона пољопривреде   
 
У оквиру обухвата плана, целине 3, 

заузима значајну површину и намењена је 
организацији искључиво пољопривреде са 
могућношћу унапређења. На пољопривре- 
дним површинама је могућа изградња 
објеката намене компатибилне са Планом 
дефинисаним наменама, који не нарушавају 
природно окружење и не угрожавају квалитет 
воде, а у складу са Законом о пољо- 
привредном земљишту („Сл. гласник РС“, бр. 
62/2006 и 41/2009). 
 
 - Зона шумског комплекса 

Као земљиште у функцији шумског 
коплекса у захвату плана одређено је 
постојеће шумско земљиште које се овим 
планом кроз јасно дефинисане услове 
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коришћења максимално штити и прилагођава 
намени са којом је у непосредном контакту. 
 

2.2.6.2. Биланси површина у оквиру 
целина на нивоу целог обухвата Плана 
 
 

 
ЦЕЛИНА 1 
 
 

НАМЕНА 

УКУПНА 
ПОВРШИНА 
КОРИШЋЕЊА 

m
2
 

П под објектом 
m

2
 

БРГП 

m
2
 

Из

 

зона бањско - 
здравствених садржаја 

15 156,09 4 546,83 13 640,48  0,3 

зона туристичких садржаја 
– блок 1.1 

15 512,53 4 653,76  13 961,28 0,3 

зона туристичких 
садржаја – блок 1.4 

10 281,1 3 084, 33 9 252,99 0,3 

зона централних 
садржаја 

 6 082,61 2 433,04 7 299,13 0,4 

зона стамбено 
туристичких садржаја 

3 393,16 1 017,95 2 035,90 0,3 

зона уређеног 
зеленила 

9 538,14     -    - 

парк шума 8 725,84   -    -    - 

зона непосредне 
санитарне заштите 

254,12   -    -    - 

зона комуналних 
функција- 
трафостаница 

55,22 31.5 31.5 0,57 
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НАМЕНА 

УКУПНА 
ПОВРШИНА 
КОРИШЋЕЊА 

m
2
 

П под објектом 
m

2
 

БРГП 

m
2
 

Из

 

зона водотока – 
регулисани ток 

3 606,35    -    -    - 

површине у функцији 
саобраћаја (коловоз, 
тротоар, јавни 
паркинг, бициклистичко 
пешачке стазе) 

13 192,28    -    -    - 

 
УКУПНО 

 
85 797,43 

   
15 767,41 

  
 46 221,28 

   
0,18 

 
 
 
 
ЦЕЛИНА 2 
 

НАМЕНА 

УКУПНА 
ПОВРШИНА 
КОРИШЋЕЊА 

m
2 

П под 
објектом 

m
2 

БРГП 
m

2 
Из

 

зона стамбено – 
туристичких садржаја 

52 912,35 15 873,71 31 747,41 0,3 

зона туристичко – 
спортско – рекреативних 
садржаја 

9 469,19   2 367,30  7 101,89 0,25 

зона спортско – 
рекреативних садржаја 

10 288,04  -  -   - 
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НАМЕНА 

УКУПНА 
ПОВРШИНА 
КОРИШЋЕЊА 

m
2 

П под 
објектом 

m
2 

БРГП 
m

2 
Из

 

зона заштитног зеленила 5 620.65  -  -   - 

зона комуналних функција 
- уређај за пречишћавање 
отпадних вода 

341,85   -    -    - 

зона водотока – 
регулисани ток 

3 472,50  -  -   - 

површине у функцији 
саобраћаја (коловоз, 
тротоар, јавни паркинг, 
бициклистичко пешачке 
стазе) 

11 907,91  -  -   - 

аутобуска станица - 
терминал 

1073,66    

УКУПНО 95 086.15 18 241,01  38 849,3 0,19 

 
 
 
ЦЕЛИНА 3 
 

НАМЕНА 

УКУПНА 
ПОВРШИНА 
КОРИШЋЕЊА 

m
2 

П под 
објектом 

m
2 

БРГП 

m
2 

Из
 

зона становања     164 888,68  65 955,47 131 910,94  0,4 
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НАМЕНА 

УКУПНА 
ПОВРШИНА 
КОРИШЋЕЊА 

m
2 

П под 
објектом 

m
2 

БРГП 

m
2 

Из
 

зона комуналних 
функција - гробље 

8 328,59 
  

- 
   

- 
 

зона комуналних 
функција- 
трафостаница 

18,83 15,75 15,75 0,8 

зона комуналних функција 
- резервоар 

255,72 
  

- 
   

- 
  

- 

зона заштитног зеленила 3891,11 - - - 

пољопривредна зона 938 816,7 - - - 

зона шумског 
комплекса 

522 821.51 
  

- 
   

- 
  

- 

зона водотока – 
регулисани ток 

5 717,74 
  

- 
   

- 
  

- 

зона водотока – природни 
ток 

6670,17 
  

- 
   

- 
  

- 

површине у функцији 
саобраћаја (коловози, 
тротоари, јавни паркинг, 
бициклистичко пешачке 
стазе) 

62 240,50 
  

- 
   

- 
  

- 
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НАМЕНА 

УКУПНА 
ПОВРШИНА 
КОРИШЋЕЊА 

m
2 

П под 
објектом 

m
2 

БРГП 

m
2 

Из
 

УКУПНО 1 713 649,55 65 971,22 131 926,69 0,04 

 
 
 
 
– Очекивани капацитети у обухвату Плана 
 
 

НАМЕНА 

УКУПНА 
ПОВРШИНА 
КОРИШЋЕЊА 

m
2 

П под 
објектом 

m
2 

БРГП 

m
2 

Из
 

ПОВРШИНЕ ЈАВНЕ 
НАМЕНЕ     

зона бањско – 
здравствених садржаја 

    15 156,09     4 546,83    13 640,48    0,3 

зона уређеног 
зеленила 

     9 538,14    -    -    - 

парк шума 8 725,84    -    -    - 

           

зона комуналних функција 
- гробље 

8 328,59    -    -    - 
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НАМЕНА 

УКУПНА 
ПОВРШИНА 
КОРИШЋЕЊА 

m
2 

П под 
објектом 

m
2 

БРГП 

m
2 

Из
 

зона комуналних 
функција- 
трафостаница 

74,05    47,25    47,25    0,64 

зона комуналних функција 
- уређај за пречишћавање 
отпадних вода 

341,85    -    -    - 

зона комуналних функција 
- резервоар 

255,72   -   - - 

           

зона непосредне санитарне 
заштите 

254,12    -    -    - 

зона водотока – 
регулисани ток 

12 796,59    -    -    - 

зона водотока – природни 
ток 

6670,17    -    -    - 

           

површине у функцији 
саобраћаја (коловози, 
тротоари, јавни паркинг, 
бициклистичко пешачке 
стазе) 

87 340,69    -    -    - 

аутобуска станица - 
терминал 

1073,66    
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НАМЕНА 

УКУПНА 
ПОВРШИНА 
КОРИШЋЕЊА 

m
2 

П под 
објектом 

m
2 

БРГП 

m
2 

Из
 

ПОВРШИНЕ ОСТАЛЕ 
НАМЕНЕ         

 
          

зона становања     164 888,68    65 955,47   131 910,94    0,4 

зона стамбено – 
туристичких садржаја 

56 305,51    16 891,65      33 783,31    0,3 

         

зона туристичких садржаја 
– блок 1.1 

15 512,53    4 653,76    13 961,28    0,3 

зона туристичких 
садржаја – блок 1.4 

10 281,1    3 084, 33    9 252,99    0,3 

 

         

зона централних 
садржаја 

6 082,61     2 433,04    7 299,13    0,4 

           

зона туристичко- 
спортско-рекреативних 
садржаја 

9 469,19    2 367,30    7 101,89    0,25 
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НАМЕНА 

УКУПНА 
ПОВРШИНА 
КОРИШЋЕЊА 

m
2 

П под 
објектом 

m
2 

БРГП 

m
2 

Из
 

зона спортско-
рекреативних садржаја 

10 288,04    -    -    - 

           

зона заштитног зеленила      9 511,76    -    -    - 

пољопривредна зона 938 816,7    -    -    - 

зона шумског комплекса 522 821.51    -    -    - 

УКУПНО 1 894 533,13     99 979,63   216 997,27 0,05 

 
 
2.2.7.  Локације за које се планира разрада кроз планове нижег реда 
 

За сваку нову градњу у оквиру блокова 1.1 (зона туристичких садржаја), 1.2 (зона бањско – 

здравствених садржаја), 1.3 (зона централних садржаја), 1.4 (зона туристичких садржаја), 2.2 (зона 

спортско – рекреативних садржаја)  и 2.3 (зона туристичко – спортско – рекреативних садржаја), 

неопходно је извршити разраду простора кроз Урбанистички пројекат. Зоне разраде 

урбанистичким пројектима приказане су у графичком прилогу План намене површина са поделом 

земљишта на јавно и остало.   

 

У оквиру опредељених грађевинских површина које се налазе ван обухвата поменутих 

блокова, овај План дефинише све услове за градњу. 

 
 
 
 
 



Strana broj  74— Broj 1                SLU@BENI LIST ГРАДА ^A^KА            13. januar  2016. godine 
 
 
  УП за блок 1.1 
 

Намена П намене 
m

2 

П под 
објектом 

m
2 

БРГП 

m
2 

Из
 

зона туристичких 
садржаја 

15 512,53 4 653,76 13 961,28 0,3 

 
 
  УП за блок 1.2 
 

Намена П намене 
m

2 

П под 
објектом 

m
2 

БРГП 

m
2 

Из
 

зона бањско – 
здравствених садржаја 

15 156,09 4 546,83 13 640,48 0,3 

зона непосредне 
санитарне заштите 

254,12 - - - 

укупно 15410,21 4 546,83 13 640,48 0,3 
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  УП за блок 1.3 
 

Намена П намене 
m

2 

П под 
објектом 

m
2 

БРГП 

m
2 

Из
 

зона централних 
садржаја 

6 082,61 2 433,04 7 299,13 0,4 

 
 
 
 УП за блок 1.4 
 

Намена П намене 
m

2 

П под 
објектом 

m
2 

БРГП 

m
2 

Из
 

зона туристичких 
садржаја 

10 281,1 3 084, 33    9 252,99 0,3 

 
 
  УП за блок 2.2 
 

Намена П намене 
m

2 

П под 
објектом 

m
2 

БРГП 

m
2 

Из
 

зона спортско-
рекреативних садржаја 

10 286,75 - - - 
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  УП за блок 2.3 
 

Намена П намене 
m

2 

П под 
објектом 

m
2 

БРГП 

m
2 

Из
 

зона туристичко- 
спортско-рекреативних 
садржаја 

9 469,19 2 367,30 7 101,89 0,25 

 
 
 

2.2.8. Услови и мере за спровођење 
плана генералне регулације 
 

Након усвајања Плана, а на начин и по 
поступку утврђеним Законом о планирању и 
изградњи, План генералне регулације ће се 
спроводити кроз поступак: 

- Издавање локацијских услова 

- Правила грађења су основ за 
издавање извода из плана ради добијања 
локацијских услова 

- Изузимање планираних површина 
јавне намене из поседа корисника тог 
земљишта и његово одређивање за површине 
јавне намене.  

- Израда пројектно-техничке докуме- 
нтације за објекте саобраћајне и комуналне 
инфраструктуре у циљу уређења и опремања 
површина јавне намене – улица према 
утврђеној динамици реализације просторног 
решења. 

- Израда пројектно–техничке докуме- 
нтације за објекте намена утврђених Планом, 
који се граде на површинама остале намене. 

- Прибављање урбанистичких и 
других сагласности на пројектну доку- 
ментацију 

- Прибављање грађевинске дозволе и 
пријава радова. 

 

2.3.  Правила грађења простора 

 

Правила грађења су дефинисана за све 
површине које се налазе у захвату Плана 
генералне регулације за насељено место 
Слатина . 

 
2.3.1. Правила парцелације, 

препарцелације и исправке граница парцела 
 

Општа правила парцелације 
 

Општа правила парцелације су елементи 
за одређивање величине, облика и површине 
грађевинске парцеле која се формира. 

  
Облик и површина грађевинске парцеле 
Грађевинска парцела има облик 

правоугаоника или трапеза. 
Грађевинска парцела (планирана и 

постојећа) има површину и облик који 
омогућавају изградњу објекта у складу са 
решењима из планског документа,  што је у 
складу са правилима грађења и техничким 
прописима. 
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Деоба и укрупњавање грађевинске 

парцеле 
Грађевинска парцела може се 

укрупнити препарцелацијом и може се 
делити парцелацијом или препарцелацијом 
до минимума утврђеног овим планом. 

  
Исправка граница суседних парцела 
Исправка границe суседних ката- 

старских парцела, спајање суседних 
катастарских парцела истог власника, као и 
спајање суседних парцела на којима је исто 
лице власник или дугорочни закупац на 
основу ранијих прописа, врши се на основу 
елабората геодетских радова. 
 

Приликом исправке границе суседних 
парцела мора се поштовати правило да 
катастарска парцела у јавној својини која се 
припаја суседној парцели не испуњава услове 
за посебну грађевинску парцелу, као и да је 
мање површине од парцеле којој се припаја. 
 

Исправка граница свих суседних 
грађевинских парцела може се вршити према 
планираној или постојећој изграђености, 
односно планираној или постојећој намени 
грађевинске парцеле. 
 

Исправка граница може се утврдити 
ако су испуњени услови за примену општих 
правила парцелације и регулације. 
 

На већем броју катастарских парцела 
може се образовати једна или више 
грађевинских парцела на основу пројекта 
препарцелације, на начин и под условима 
утврђеним у планском документу. 
 

На једној катастарској парцели може 
се образовати већи број грађевинских 
парцела, које се могу делити парцелацијом до 
минимума утврђеног применом правила о 
парцелацији или укрупнити препарце- 
лацијом, а према планираној или постојећој 

изграђености, односно, планираној или 
постојећој намени грађевинске парцеле, на 
основу пројекта парцелације. 
 

2.3.2  Урбанистички показатељи и 
правила грађења по наменама у оквиру 
опредељених целина 
 

Општа правила грађења су 
дефинисана и груписана као скуп правила 
регулације и парцелације за одређену 
изградњу према намени, на одређеној 
површини, а у складу са критеријумима за 
грађење, урбанистичким параметрима и 
показатељима који служе њиховом 
остварењу, поштујући истовремено 
регулативе наслеђених облика изградње и 
уређења. 
 

Планом је дозвољена изградња 
објеката искључиво за планиране намене 
грађевинског земљишта. 
 

Услови за формирање парцела у 
оквиру осталог грађевинског земљишта дати 
су за сваку намену појединачно.  
 

Приликом пројектовања објеката 
поштовати све прописе и законе везане за 
заштиту животне средине, заштиту од 
пожара, санитарну и хигијенску заштиту. 

 
Приликом изградње објеката, промене 

облика терена, обраде земљишта, сађења 
високе вегетације, инфраструктурног опре- 
мања и других активности, на површинама 
опредељених намена у обухвату плана, које 
се налазе у оквиру археолошких налазишта и 
заштићене околине археолошког налазишта, 
строго поштовати мере заштите прописане од 
стране Завода за заштиту споменика културе. 
 

За потребе парцелеције и препа- 
рцелације у оквиру осталог грађевинског 
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земљишта неопходна је израда Пројекта 
препарцелације и парцелације. 

 
Приоритети при реализацији плана су 

инфраструктурно опремање  предметног 
простора које треба да прати даљи развој и 
градњу, уз акценат на водоснабдевању и 
саобраћајном уређењу простора. 
 

У оквиру предметног простора, без 
обзира на врсту и намену објекта као и начин 
градње, морају бити испоштовани сви 
урбанистички показатељи, индекс заузетости 
и сва прописана правила грађења која важе у 
тој зони. 
 

Величина грађевинске парцеле утврђе- 
на је према намени и врсти, односно начину 
постављања објекта на парцели, а у складу са 
правилима грађења дефинисаним за блок. 
 

Грађевинска линија је (рачунајући од 
спољних ивица профила планираних 
саобраћајница) дефинисана према рангу 
саобраћајнице и то за: 
 
1) општински пут………………......... 5 метара 
2) сабирне улице и остале саобраћајнице 
секундарне мреже ................................... 5 (3м) 
 

Грађевинска линија у оквиру блокова 
централног дела будућег бањског насеља  
опредељена је у зависности од намене 
површина и дефинисаних зона заштите што је 
приказано у графичком прилогу План 
саобраћаја, нивелације, регулације и 
површина јавне намене. 
 
2.3.2.1. УРБАНИСТИЧКА ЦЕЛИНА 1 
 

2.3.2.1.1   Зона бањско - здравствених 
садржаја 

 
Обухвата простор у оквиру целине 1, 

блока 1.2. 

I)  Правила у погледу величине парцеле 
  

У оквиру зоне бањско - здравствених 
садржаја грађевинска парцела се поклапа са 
површином опредељене намене. 
 
II)  Врста и намена објеката 
 

У оквиру ове намене дозвољена је 
изградња објеката у функцији примарних 
садржаја бањског карактера, у оквиру којих 
се могу организовати медицинско – рехаби- 
литациони, терапеутско – релаксациони, 
смештајно туристичко – угоститељски и 
сл.садржаји. 
 

Простор је потребно третирати као 
јединствену обликовну целину коју ће 
дефинисати Урбанистички пројекат овог 
простора. 
 
III)  Положај објекта на парцели 
 

Објекти се могу постављати у оквиру 
дефинисане зоне градње која је приказана у 
графичком прилогу План саобраћаја, 
нивелације, регулације и површина јавне 
намене. 
 

У оквиру и ван дефинисане зоне 
градње потребно је формирати просторе, 
посебно на делу уз централну саобраћајницу 
(улицу бр. 2), где ће се развијати  садржаји 
намењени одмору и пасивној рекреацији, који 
ће овај простор функционално повезати са 
осталим уређеним, зеленим површинама и 
тако образовати јединствен, шири, централни 
простор за окупљања посетилаца будућег 
бањског насеља. 
 

На овако формираним површинама 
зоне бањско- здравствених садржаја потребно 
је органиовати платое за одмор, стазе за 
шетњу, а све опремити адекватним 
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мобилијаром (клупама за седење, столовима 
за игру друштвених игара и шаха и др.). 

 
Грађевинске линије су дефинисане у 

односу на планирану регулативу. 
 
Простор у оквиру задате зоне градње 

треба организовати тако да објекти са 
садржајима на отвореном представља 
јединствену целину. 
 

IV)  Дозвољена заузетост 
грађевинске парцеле 
 
 - Максимални дозвољени индекс 
заузетости грађевинске парцеле је 30%; 
 

Максимална заузетост парцеле је 65% 
(рачунајући објекте, све садржаје на 
отвореном и платое са саобраћајницама и 
паркинзима). 

Проценат учешћа зеленила у склопу 
ове зоне је мин 35%. 
 
V) Дозвољена спратност и висина објеката 

 
Максимална дозвољена спратност 

објеката је до П+2, а максимална висина у 
складу са садржајима који ће се у оквиру њих 
организовати. 

Кота пода приземља може бити 
максимално 90цм издигнута од коте уређеног 
терена објекта. 

Дозвољена је изградња подрума у 
којима могу бити смештене гараже, помоћне 
и техничке просторије које не улазе у 
обрачун индекса изграђености  парцеле. 
 
VI) Најмања међусобна удаљеност 
објеката 
 

Дефинисаним грађевинским линијама 
и регулативом између блокова обезбеђена је 
довољна удаљеност између објеката. 

 

Најмања међусобна удаљеност обје- 
ката у оквиру блока је 6,0 м, односно 
минимално половину висине вишег објекта. 
Објекат не сме директно заклањати осунчање 
другом објекту више од половине трајања 
директног осунчања. 
 
VII) Услови за ограђивање 
 

У оквиру ове зоне могуће је 
ограђивање живом зеленом оградом која се 
поставља у осовини границе грађевинске 
парцеле и која са озелењавањем и партерним 
уређењем треба да представља јединство или 
транспарентном оградом висине до 1.4м која 
се поставља тако да стубови ограде буду на 
земљишту власника ограде. 

Препорука плана је да се парцеле у 
оквиру ове зоне не ограђују већ да се 
уређењем око објеката успостави партерно 
јединство на нивоу читаве зоне. Потребне 
визуелне или функционалне препреке могу се 
формирати зеленилом. 
 
VIII) Обезбеђивање приступа парцели и 
простора за паркирање возила 

 
Површинама ове намене планом је 

обезбеђен адекватан колски и пешачки 
приступ. 

 
Слободне површине на парцели се по 

правилу озелењавају и хортикултурно уре- 
ђују (травњаци, цветњаци, дрвореди и сл.), 
оплемењују урбаним мобилијаром (фонтане, 
скулптуре, клупе..). 

 
Паркирање решити у оквиру парцеле 

поштујући стандарде у броју паркинг места у 
односу на капацитете и величину објекта. 
Уколико се планира гаражирање возила, 
обезбедити га у оквиру објекта. 
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IX) Минимални степен комуналне 
опремљености 
 
 - приступ парцели обезбедити са јавне 
саобраћајнице 
 - обезбеђено одлагање комуналног 
отпада;   
 - прикључење на телекомуникациону 
мрежу; 
 - прикључење на електроенергетску 
мрежу; 
 - прикључење на систем водовода и 
канализације; 
 
 Прикључење објеката на комуналну 
инфраструктуру врши се на основу правила 
овог плана и услова овлашћених комуналних 
предузећа и организација. 
 

2.3.2.1.2   Зона туристичких садржаја 
 

Обухвата просторе у источном и 
западном делу целине 1, блоковима 1.1 и 1.4 . 
 
I)  Правила у погледу величине парцеле 
  

У оквиру зоне туристичких садржаја, 
блока 1.4 грађевинска парцела се поклапа са 
површином опредељене намене. 

 
Парцелацију у циљу формирања 

грађевинских парцела за нову градњу могуће 
је извршити у оквиру блока 1.1 тако да 
минимална површина новоформиране 
парцеле буде 1000м

2. У оквиру овог блока 
могуће је формирање и функционалних 
комплекса у случајевима формирања 
апартманског насеља. 
 

У оквиру зоне туристичких садржаја, 
блокова 1.1 и 1.4, просторе је потребно 
разрадити Урбанистичким пројектима. 
 
 
 

II)  Врста и намена објеката 
 

У зони намењеној туристичким  
садржајима дозвољава се изградња  објеката 
и капацитета искључиво туристичког 
карактера. 

У оквиру блока 1.4 планирана је 
искључиво изградња хотелског комплекса, 
док је у оквиру блока 1.1 могуће градити 
објекте других искључиво туристичких 
функција (хотели нижих категорија, мотели, 
пансиони, одмаралишта и пратеће уго- 
ститељске и услужне функције), а поред 
туристичко – угоститељских могуће је 
организовати и друге услуге и садржаје који 
ће употпунити туристичку понуду „бањског“ 
насеља (верски објекат, занатске радионице и 
сл.). 
 

У оквиру ове зоне објекте постављати 
искључиво као слободностојеће (објекат не 
додирује ниједну линију грађевинске 
парцеле). 
 

На парцелама у оквиру ове зоне није 
дозвољена градња другог помоћног објекта. 
Могућа је изградња базена, надстрешнице уз 
базен, наткривене терасе и постављање 
другог партерног мобилијара, с тим што ови 
објекти не улазе у индекс заузетости парцеле.   
 

Површине у оквиру блокова ове 
намене, потребно је третирати као 
јединствене обликовне целине које ће 
дефинисати Урбанистички пројекти. 
 
III)  Положај објеката на парцели 
 

Објекат у оквиру блока 1.4 може се 
поставити у оквиру дефинисане зоне градње, 
која је приказана у графичком прилогу План 
саобраћаја, нивелације, регулације и површи- 
на јавне намене. 
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Простор у оквиру задате зоне градње 

треба организовати тако да објекат са 
садржајима на отвореном представља 
јединствену целину. 
 

Грађевинске линије у оквиру блока 1.1 
су дефинисане и приказане у графичком 
прилогу План саобраћаја, нивелације, 
регулације и површина јавне намене. 
 

Грађевинске линије су дефинисане у 
односу на планирану регулативу. 
 
IV) Дозвољена заузетост грађевинске 
парцеле 
 
 - Максимални дозвољени индекс 
заузетости грађевинске парцеле у оквиру 
блока 1.1 је 30%; 
 - Максимални дозвољени индекс 
заузетости грађевинске парцеле у оквиру 
блока 1.4 је 30%; 
 

Максимална заузетост парцеле је 70% 
(рачунајући објекат, све садржаје на 
отвореном и платое са саобраћајницама и 
паркинзима). 
 

Проценат учешћа зеленила у склопу 
ове зоне је мин 30%. 
 
V) Дозвољена спратност и висина објеката 

 
Максимална дозвољена спратност 

објекта у оквиру: 
  

- блока 1.1 је до П+2, а максимална 
висина у складу са садржајима који ће се у 
оквиру њих организовати. 

 
Кота пода приземља може бити 

максимално 90цм издигнута од коте уређеног 
терена објекта. 
 

- блока 1.4 је до П+2, а максимална 
висина у складу са садржајима који ће се у 
оквиру њих организовати. 
 

Кота пода приземља може бити 
максимално 90цм издигнута од коте уређеног 
терена објекта. 
 

Дозвољена је изградња подрума у 
којима могу бити смештене гараже, помоћне 
и техничке просторије које не улазе у 
обрачун индекса изграђености  парцеле. 
 
VI) Најмања међусобна удаљеност 
објеката 
 

Дефинисаним грађевинским линијама 
и регулативом између блокова обезбеђена је 
довољна удаљеност између објеката. 
 

Најмања међусобна удаљеност 
објеката (блок 1.1) уколико се формира 
комплекс и објеката на суседним парцелама 
је 6,0 м, односно минимално половину 
висине вишег објекта. Објекат не сме 
директно заклањати осунчање другом објекту 
више од половине трајања директног 
осунчања. 
 

Најмање дозвољено растојање објекта 
од границе суседне парцеле у блоку 1.1 је 3м. 
 
VII) Услови за ограђивање 
 

У оквиру ове зоне могуће је 
ограђивање живом зеленом оградом која се 
поставља у осовини границе грађевинске 
парцеле и која са озелењавањем и партерним 
уређењем треба да представља јединство или 
транспарентном оградом висине до 1.4м која 
се поставља тако да стубови ограде буду на 
земљишту власника ограде. 
 

Препорука плана је да се парцела у 
оквиру ове зоне не ограђује већ да се 
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уређењем око објекта успостави партерно 
јединство на нивоу читаве зоне. Потребне 
визуелне или функционалне препреке могу се 
формирати зеленилом. 
 
VIII) Обезбеђивање приступа парцели и 
простора за паркирање возила 

 
Површинама ове намене планом је 

обезбеђен адекватан колски и пешачки 
приступ. 

 
Колски прилаз парцели у оквиру блока 

1.1, која нема директан приступ јавној 
саобраћајници је у складу са условима датим 
у посебном поглављу плана. 

 
Слободне површине на парцели се по 

правилу озелењавају и хортикултурно 
уређују (травњаци, цветњаци, дрвореди и 
сл.), оплемењују урбаним мобилијаром 
(фонтане, скулптуре, клупе..). 

 
Паркирање решити у оквиру парцеле 

поштујући стандарде у броју паркинг места у 
односу на капацитете и величину објекта. 
Уколико се планира гаражирање возила, 
обезбедити га у оквиру објекта. 
 
IX) Минимални степен комуналне 
опремљености 
 
 - приступ парцели обезбедити са јавне 
саобраћајнице 
 - обезбеђено одлагање комуналног 
отпада;   
 - прикључење на телекомуникациону 
мрежу; 
 - прикључење на електроенергетску 
мрежу; 
 - прикључење на систем водовода и 
канализације; 
 
 Прикључење објеката на комуналну 
инфраструктуру врши се на основу правила 

овог плана и услова овлашћених комуналних 
предузећа и организација. 
 

2.3.2.1.3   Зона централних садржаја 
 
Опредељена је у оквиру блока 1.3, целине 1. 
 
I)  Правила у погледу величине парцеле 
  

За организацију садржаја у оквиру ове 
зоне, минимална површина грађевинске 
парцеле је 500м

2, а градња се може вршити и 
формирањем комплекса на нивоу целог 
простора, у зависности од потребе корисника. 
Простор у оквиру зоне централних садржаја 
је потребно разрадити Урбанистичким 
пројектом. 
 
II)  Врста и намена објеката 
 

У оквиру ове зоне могућа је изградња 
објеката у функцији туризма, који ће 
употпунити туристичку понуду бање и који 
имају, културно-забавни, услужни и 
трговински карактер (ресторани, кафеи, 
посластичарнице, туристичке организације, 
продавнице, лекарске услуге, изложбени 
простори и др.). 

У оквиру овог блока, на парцели није 
дозвољена градња другог помоћног објекта. 
Објекти у оквиру ове намене могу бити 
постављени као слободностојећи и у низу. 

Простор је потребно третирати као 
јединствену обликовну целину коју ће 
дефинисати Урбанистички пројекат овог 
простора. 
 
III)  Положај објеката на парцели 
 

Грађевинске линије су дефинисане на 
нивоу блока и приказане у графичком 
прилогу План саобраћаја, нивелације, 
регулације и површина јавне намене. 
Дефинисане су у односу на планирану 
регулативу. 
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Објекти се могу постављати на или иза 

задате грађевинске линије с тим да се у 
оквиру задатих грађевинских линија нађу и 
садржаји на отвореном а да се ван 
грађевинске линије могу наћи искључиво 
озелењене површине и паркинзи. 

 
IV) Дозвољена заузетост грађевинске парцеле 
 
 - Максимални дозвољени индекс 
заузетости грађевинске парцеле је 40%; 
 

Максимална заузетост парцеле је 65% 
(рачунајући објекат, све садржаје на 
отвореном и платое са саобраћајницама и 
паркинзима). 
 

Проценат учешћа зеленила у склопу 
ове зоне је мин 35%. 
 
V) Дозвољена спратност и висина објеката 

 
Максимална дозвољена спратност 

објеката је до П+2, а максимална висина у 
складу са садржајима који ће се у оквиру њих 
организовати. 

Кота пода приземља може бити 
максимално 90цм издигнута од коте уређеног 
терена објекта. 
 

Дозвољена је изградња подрума у 
којима могу бити смештене гараже, помоћне 
и техничке просторије које не улазе у 
обрачун индекса изграђености  парцеле. 
 
VI)  Најмања међусобна удаљеност 
објеката 
 

Најмања међусобна удаљеност 
објеката на суседним парцелама, уколико се 
постављају као слободностојећи је 3,5 м. 
 
 
 
 

VII) Услови за ограђивање 
 

У оквиру ове зоне могуће је 
ограђивање живом зеленом оградом која се 
поставља у осовини границе грађевинске 
парцеле и која са озелењавањем и партерним 
уређењем треба да представља јединство или 
транспарентном оградом висине до 1.4м која 
се поставља тако да стубови ограде буду на 
земљишту власника ограде. 

 
Препорука плана је да се парцеле у 

оквиру ове зоне не ограђују већ да се 
уређењем око објеката успостави партерно 
јединство на нивоу читаве зоне. Потребне 
визуелне или функционалне препреке могу се 
формирати зеленилом. 
 
VIII) Обезбеђивање приступа парцели и 
простора за паркирање возила 

 
Површинама ове намене планом је 

обезбеђен адекватан колски и пешачки 
приступ. 

Слободне површине на парцели се по 
правилу озелењавају и хортикултурно 
уређују (травњаци, цветњаци, дрвореди и 
сл.), оплемењују урбаним мобилијаром 
(фонтане, скулптуре, клупе..). 

 
Паркинг просторе за кориснике 

објеката, решити у оквиру парцеле, 
изградњом паркинга, према нормативима за 
паркирање датим у посебном поглавњу овог 
плана. 
 
IX) Минимални степен комуналне 
опремљености 
 
 - приступ парцели обезбедити са јавне 
саобраћајнице 
 - обезбеђено одлагање комуналног 
отпада;   
 - прикључење на телекомуникациону 
мрежу; 
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 - прикључење на електроенергетску 
мрежу; 
 - прикључење на систем водовода и 
канализације; 
 
 Прикључење објеката на комуналну 
инфраструктуру врши се на основу правила 
овог плана и услова овлашћених комуналних 
предузећа и организација. 
 

2.3.2.1.4 Зона стамбено - туристичких 
садржаја 

 
Зона стамбено – туристчких садржаја 

за коју се дефинишу правила грађења 
заступљена је у оквиру блока 1.5; 
 
I) Правила у погледу величине парцеле 
 

У оквиру опедељене зоне постоје већ 
изграђени објекти који су постављени по 
принципу слободностојећих објеката. Уз 
сваки постојећи објекат потребно је 
формирати припадајућу парцелу којој се мора 
обезбедити приступ са јавне површине. 
 

Парцелацију у циљу формирања 
грађевинских парцела извршити тако да 
минимална површина новоформиране 
парцеле за изградњу слободностојећег 
објекта буде 300м2. 

 
У случају већ постојећих неизграђених 

или изграђених парцела, грађевинским 
парцелама се сматрају све парцеле чија је 
минимална површина задовољава претходно 
наведене услове, све мање парцеле су 
неусловне за градњу, а уколико на истим 
постоје објекти на њима је дозвољено само 
текуће одржавање. Свака грађевинска 
парцела мора имати приступ са јавне 
саобраћајнице. 
 
 
 

II) Врста и намена објеката 
 

У зони намењеној стамбено – 
туристичким  садржајима дозвољава се 
изградња  објеката у функцији становања, 
становања са делатностима и објеката у 
функцији туризма (смештај, услуге и сл.). У 
оквиру ове зоне објекте постављати 
искључиво као слободностојеће (објекат не 
додирује ниједну линију грађевинске 
парцеле). 
 

Површине у оквиру ове зоне 
делимично су изграђене, а интервенције на 
постојећим објектима везане су за њихову 
реконструкцију, уз могућност трансфо- 
рмације из становања у друге могуће намене 
или рушење постојећих објеката и изградњу 
нових. 
 

Постојећи стамбени објекти се могу 
пренаменити у објекте у функцији туризма 
(смештај и угоститељство) или се на 
предметном простору изградити нови објекти 
у функцији становања или само садржаја у 
функцији туризма (пансиони, апартмани и 
сл.). 

 
У оквиру овог блока на парцели није 

дозвољена градња другог помоћног објекта. 
Код нове градње је могуће формирање и 
функционалних комплекса у случајевима 
формирања апартманског насеља. 
 
III) Положај објеката на парцели 
 

Грађевинске линије су дефинисане на 
нивоу блока и приказане у графичком 
прилогу План саобраћаја, нивелације, 
регулације и површина јавне намене. 
Дефинисане су у односу на планирану 
регулативу. 
 

Нови објекти се могу постављати на 
или иза задате грађевинске линије. 
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IV) Дозвољена заузетост грађевинске 
парцеле 
 
 - Максимални дозвољени индекс 
заузетости грађевинске парцеле је 30%; 
 

Максимална заузетост парцеле је 65% 
(рачунајући објекат, све садржаје на 
отвореном и платое са саобраћајницама и 
паркинзима). 

Проценат учешћа зеленила у склопу 
ове зоне је мин 35%. 
 
V) Дозвољена спратност и висина објеката 

 
Максимална дозвољена спратност 

објеката је до П+1, а максимална висина 
објекта, рачунајући од најниже коте уређеног 
терена до стрехе је 10м. 
 

Кота пода приземља може бити 
максимално 90цм издигнута од коте уређеног 
терена објекта. 

 
Дозвољена је изградња подрума у 

којима могу бити смештене гараже, помоћне 
и техничке просторије које не улазе у 
обрачун индекса изграђености  парцеле. 
 
VI) Најмања међусобна удаљеност 
објеката 
 

Најмања међусобна удаљеност обје- 
ката у овој зони је 4м односно минимално 
половину висине вишег објекта. 
 

Објекат не сме директно заклањати 
осунчање другом објекту више од половине 
трајања директног осунчања. 
 

Најмање дозвољено растојање објекта 
од границе суседне парцеле је 2м. 
 
 

VII) Услови за ограђивање 
 
У оквиру зоне стамбено – туристичких 

садржаја могуће је ограђивање живом 
зеленом оградом која се поставља у осовини 
границе грађевинске парцеле и која са 
озелењавањем и партерним уређењем треба 
да представља јединство или транспарентном 
оградом висине до 1.4м која се поставља тако 
да стубови ограде буду на земљишту 
власника ограде. 
 
VIII) Обезбеђивање приступа парцели и 
простора за паркирање возила 

 
Површинама ове намене планом је 

обезбеђен адекватан колски и пешачки 
приступ. Колски прилаз парцели која нема 
директан приступ јавној саобраћајници је у 
складу са условима датим у посебном 
поглављу плана. 

 
Слободне површине на парцели се по 

правилу озелењавају и хортикултурно 
уређују (травњаци, цветњаци, дрвореди и 
сл.), оплемењују урбаним мобилијаром 
(фонтане, скулптуре, клупе..), а у зависности 
од величине парцеле и садржаја који се на 
њој организују (виле, апартмани и сл.) 
спортско рекреативним површинама– 
тениски терени, спортска игралишта, базени 
и др. 

 
Паркирање решити у оквиру парцеле 

поштујући стандарде у броју паркинг места у 
односу на капацитете и величину објеката. 
Уколико се планира гаражирање возила, 
обезбедити га у оквиру објеката. 
 
IX) Минимални степен комуналне 
опремљености 
 
 - приступ парцели обезбедити са јавне 
саобраћајнице 
 - обезбеђено одлагање комуналног 
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отпада;   
 - прикључење на телекомуникациону 
мрежу; 
 - прикључење на електроенергетску 
мрежу; 
 - прикључење на систем водовода и 
канализације; 
 
 Прикључење објеката на комуналну 
инфраструктуру врши се на основу правила 
овог плана и услова овлашћених комуналних 
предузећа и организација. 
 
2.3.2.2. УРБАНИСТИЧКА ЦЕЛИНА 2 
 

2.3.2.2.1 Зона стамбено - туристичких 
садржаја 
 

Зона Стамбено – туристiчких 
садржаја за коју се дефинишу правила 
грађења заступљена је у оквиру 
– блокова 2.1, 2.4 и 2.5. 
 

I) Правила у погледу величине 
парцеле 
 

У оквиру опедељене зоне постоје већ 
изграђени објекти који су постављени по 
принципу слободностојећих објеката. Уз 
сваки постојећи објекат потребно је 
формирати припадајућу парцелу којој се мора 
обезбедити приступ са јавне површине. 
 

Парцелацију у циљу формирања 
грађевинских парцела извршити тако да 
минимална површина новоформиране 
парцеле за изградњу слободностојећег 
објекта буде 300м2. 

 
У случају већ постојећих неизграђених 

или изграђених парцела, грађевинским 
парцелама се сматрају све парцеле чија је 
минимална површина задовољава претходно 
наведене услове, све мање парцеле су 
неусловне за градњу, а уколико на истим 

постоје објекти на њима је дозвољено само 
текуће одржавање. Свака грађевинска 
парцела мора имати приступ са јавне 
саобраћајнице. 

 
II) Врста и намена објеката 

 
У зони намењеној стамбено – 

туристичким садржајима дозвољава се 
изградња објеката у функцији становања, 
становања са делатностима и објеката у 
функцији туризма (смештај, услуге и сл.). У 
оквиру ове зоне објекте постављати 
искључиво као слободностојеће (објекат не 
додирује ниједну линију грађевинске 
парцеле). 
 
 У оквиру блока 2.1 ова зона је 
делимично изграђена и већина постојећих 
објеката залази у оквире уже зоне санитарне 
заштите. Могуће интервенције су везане за 
реконструкцију постојећих објеката у виду 
текућег одржавања, уз могућност 
трансформације из становања у друге могуће 
намене (организацијом садржаја у функцији 
туризма - смештајних – собе за издавање, 
мањих угоститељских садржаја и сл.), са 
циљем да површине у оквиру уже зоне 
заштите временом прерасту у појас 
заштитног зеленила, а да се садржаји у 
оквиру опредељене намене развијају на 
дефинисаним парцелама ван њеног обухвата. 
 

У оквиру овог блока на парцели је 
могућа градња и другог помоћног објекта 
(гараже, оставе за баштенски алат, 
надстрешнице за роштиљ, надстрешнице уз 
базен, наткривене терасе (сенице) и сл., при 
чему гараже и оставе за баштенски алат улазе 
у обрачун индекса заузетости парцеле. 

 
Код нове градње је могуће формирање 

и функционалних комплекса у случајевима 
формирања апартманског насеља. 
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У оквиру блокова 2.4 и 2.5 зона 

стамбено туристичких садржаја је делимично 
изграђена, а интервенције су везане за 
реконструкцију постојећих објеката уз 
могућност трансформације из становања у 
друге могуће намене или рушење постојећих 
објекта и изградња нових. 

 
Постојећи стамбени објекти се могу 

пренаменити у објекте у функцији туризма 
(смештај и угоститељство) или се на 
предметном простору изградити нови објекти 
у функцији становања или само садржаја у 
функцији туризма (пансиони, апартмани и 
сл.). 

 
У оквиру ових блокова на парцели је 

могућа градња и другог помоћног објекта 
(гараже, оставе за баштенски алат, 
надстрешнице за роштиљ, надстрешнице уз 
базен, наткривене терасе (сенице) и сл. при 
чему гараже и оставе за баштенски алат улазе 
у обрачун индекса заузетости парцеле. 

 
Код нове градње је могуће формирање 

и функционалних комплекса у случајевима 
формирања апартманског насеља. 
 

У оквиру блока 2.5, кп. 1129, нову 
градњу вршити уз строго поштовање мера 
заштите и у складу са условима прописаним 
од стране Завода за заштиту споменика 
културе за археолошки локалитет Црквине. 
 
III) Положај објеката на парцели 
 

Грађевинске линије су дефинисане на 
нивоу блокова и приказане у графичком 
прилогу План саобраћаја, нивелације, 
регулације и површина јавне намене. 
Дефинисане су у односу на планирану 
регулативу. 
 

Нови објекти се могу постављати на 
или иза задате грађевинске линије. 

IV) Дозвољена заузетост грађевинске 
парцеле 
 
 - Максимални дозвољени индекс 
заузетости грађевинске парцеле је 30%; 
 

Максимална заузетост парцеле је 65% 
(рачунајући објекте, све садржаје на 
отвореном и платое са саобраћајницама и 
паркинзима). 

Проценат учешћа зеленила у склопу 
ове зоне је мин 35%. 
 
V) Дозвољена спратност и висина објеката 

 
Максимална дозвољена спратност 

објеката је до П+1, а максимална висина 
објекта, рачунајући од најниже коте уређеног 
терена до стрехе је 10м. 

 
Кота пода приземља може бити 

максимално 90цм издигнута од коте уређеног 
терена објекта. 
 

Дозвољена је изградња подрума у 
којима могу бити смештене гараже, помоћне 
и техничке просторије које не улазе у 
обрачун индекса изграђености  парцеле. 
 

Максимална дозвољена спратност 
другог објекта на парцели је П (приземље) 
без могућности искоришћења поткровља. 
Максимална висина слемена ових објеката је 
5,0 м, мерено од нулте коте објекта. 
 
VI) Најмања међусобна удаљеност 
објеката 
 

Најмања међусобна удаљеност 
објеката у овој зони је 4м односно минимално 
половину висине вишег објекта. 

 
Објекат не сме директно заклањати 

осунчање другом објекту више од половине 
трајања директног осунчања. 
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Најмање дозвољено растојање објекта 
од границе суседне парцеле је 2м. 
 
VII) Услови за ограђивање 

 
У оквиру зоне стамбено – туристичких 

садржаја могуће је ограђивање живом 
зеленом оградом која се поставља у осовини 
границе грађевинске парцеле и која са 
озелењавањем и партерним уређењем треба 
да представља јединство или транспарентном 
оградом висине до 1.4м која се поставља тако 
да стубови ограде буду на земљишту 
власника ограде. 
 
VIII) Обезбеђивање приступа парцели и 
простора за паркирање возила 

 
Површинама ове намене планом је 

обезбеђен адекватан колски и пешачки 
приступ. Колски прилаз парцели која нема 
директан приступ јавној саобраћајници је у 
складу са условима датим у посебном 
поглављу плана. 

 
Слободне површине на парцели се по 

правилу озелењавају и хортикултурно 
уређују (травњаци, цветњаци, дрвореди и 
сл.), оплемењују урбаним мобилијаром 
(фонтане, скулптуре, клупе..), а у зависности 
од величине парцеле и садржаја који се на 
њој организују (виле, апартмани и сл.) 
спортско рекреативним површинама– 
тениски терени, спортска игралишта, базени 
и др. 

 
Паркирање решити у оквиру парцеле 

поштујући стандарде у броју паркинг места у 
односу на капацитете и величину објеката. 
Уколико се планира гаражирање возила, 
обезбедити га у оквиру објеката. 
 
 
 

IX) Минимални степен комуналне 
опремљености 
 
 - приступ парцели обезбедити са јавне 
саобраћајнице 
 - обезбеђено одлагање комуналног 
отпада;   
 - прикључење на телекомуникациону 
мрежу; 
 - прикључење на електроенергетску 
мрежу; 
 - прикључење на систем водовода и 
канализације; 
 
 Прикључење објеката на комуналну 
инфраструктуру врши се на основу правила 
овог плана и услова овлашћених комуналних 
предузећа и организација. 
 

2.3.2.2.2 Зона туристичко – спортско - 
рекреативних садржаја 
 
Опредељена је у оквиру блока 2.3, целине 2. 
 
I)  Правила у погледу величине парцеле 
 

Планом је предвиђено да се цео блок 
организује као јединствена функционална 
целина, без могућности парцелације у 
његовом обухвату. 

 
Простор у оквиру зоне туристичко – 

спортско - рекреативних садржаја је потребно 
разрадити Урбанистичким пројектом. 
 
II)  Врста и намена објекта 
 

На површинама опредељене зоне 
дозвољена је изградња објекта у оквиру кога 
ће се наћи спoротско рекреативни, смештајни 
као и пратећи угоститељsки садржаји. 
 

Спортско рекреативни садржаји се 
могу организовати у оквиру објекта (базен, 
теретана, Wellness, спортска дворана и сл.) и 
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на отвореном (мини голф, фитнес парк и сл.) 
при чему са садржајима у објекту могу 
представљати целину, али морају бити 
организовани тако да тако не залазе у оквире 
дефинисане уже зоне заштите и да је не 
угрожавају на било који начин. 

 
Oбјекат поставити као слободно- 

стојећи у оквиру опредељене зоне градње. 
 
III)  Положај објекта на парцели 
 

Објекат се може поставити у оквиру 
дефинисане зоне градње, која је приказана у 
графичком прилогу План саобраћаја, 
нивелације, регулације и површина јавне 
намене, с тим да се у њеном оквиру морају 
наћи и садржаји на отвореном, а да се ван ње 
могу наћи искључиво озелењене површине и 
паркинзи. Грађевинске линије су дефинисане 
у односу на планирану регулативу. 

 
Простор је потребно третирати као 

јединствену обликовну целину коју ће 
дефинисати Урбанистички пројекат овог 
простора. 
 
IV) Дозвољена заузетост грађевинске 
парцеле 
 
 - Максимални дозвољени индекс 
заузетости грађевинске парцеле под објектом 
без садржаја на отвореном је 25%. 
 

Максимална заузетост парцеле је 80% 
(рачунајући објекат, све садржаје на 
отвореном и платое са саобраћајницама и 
паркинзима). 
 

Проценат учешћа зеленила у склопу 
ове зоне је мин 20%. 
 
 
 
 

V) Дозвољена спратност и висина објекта 
 

Максимална дозвољена спратност 
објеката је до П+2, а максимална висина до 
16м уз дозвољену прерасподелу висина 
појединих етажа у зависности од намене. 
 

Дозвољена је изградња подрума у 
којима могу бити смештене гараже, помоћне 
и техничке просторије које не улазе у 
обрачун индекса изграђености  парцеле. 
 
VI)  Најмања међусобна удаљеност 
објеката 
 

Дефинисаним грађевинским линијама 
и регулативом између блокова обезбеђена је 
довољна удаљеност између објеката. 
 
VII) Услови за ограђивање 
 

У оквиру ове зоне могуће је 
ограђивање живом зеленом оградом која се 
поставља у осовини границе грађевинске 
парцеле и која са озелењавањем и партерним 
уређењем треба да представља јединство или 
због безбедности транспарентном оградом 
висине до 1.4м која се поставља тако да 
стубови ограде буду на земљишту власника 
ограде. 
 
VIII) Обезбеђивање приступа парцели и 
простора за паркирање возила 

 
Површинама ове намене планом је 

обезбеђен адекватан колски и пешачки 
приступ. 

Слободне површине на парцели се по 
правилу озелењавају и хортикултурно 
уређују (травњаци, цветњаци, дрвореди и 
сл.), оплемењују урбаним мобилијаром 
(фонтане, скулптуре, клупе..). 

Паркирање решити у оквиру парцеле 
поштујући стандарде у броју паркинг места у 
односу на капацитете и величину објеката. 
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 Уколико се планира гаражирање вози- 
ла, обезбедити га у оквиру објеката. 
 
IX) Минимални степен комуналне 
опремљености 
 
 - приступ парцели обезбедити са јавне 
саобраћајнице 
 - обезбеђено одлагање комуналног 
отпада;   
 - прикључење на телекомуникациону 
мрежу; 
 - прикључење на електроенергетску 
мрежу; 
 - прикључење на систем водовода и 
канализације; 
 
 Прикључење објеката на комуналну 
инфраструктуру врши се на основу правила 
овог плана и услова овлашћених комуналних 
предузећа и организација. 
 
2.3.2.3. УРБАНИСТИЧКА ЦЕЛИНА 3 
 

2.3.2.3. Зона становања 
 

Обухвата површине у оквиру целине 
3, које су према постојећем стању препознате 
у функцији становања и учвршћене дуж 
саобраћајнице која води ка централним 
деловима будућег бањског насеља. 
 
I)  Правила у погледу величине парцеле 
 

У оквиру препознатих површина ове 
намене постоје већ изграђени објекти који су 
постављени по принципу слободностојећих 
објеката. 
 

Парцелацију у циљу формирања 
грађевинских парцела извршити тако да 
минимална површина новоформиране 
парцеле буде: за изградњу слободностојећег 
објекта 400м2, уколико се у оквиру парцеле 
организују засебно стамбени и економски 

део, стамбено двориште може бити до 600м
2
, 

а минимална површина економског дворишта 
600 м2. 

У колико се у оквиру ове намене 
организују неке друге функције (пословање, 
туризам, трговина, угоститељство, услуге и 
сл.), за њих важе параметри дати за стамбено 
двориште (минимално 400м2). 
 

Свака грађевинска парцела мора 
имати приступ са јавне саобраћајнице. 
 
II)  Врста и намена објеката 
 

На површинама опредељеним за 
становање могућа је организација становања 
као и садржаја који су компатибилни са 
становањем и који могу подржати становање 
као примарну намену, а то су пословање, 
трговина, угоститељство, услуге, туризам и 
сл. 
 

Садржаји компатибилни претежној 
намени се могу организовати у оквиру делова 
стамбених објеката као допунска намена или 
се поједини објекти са припадајућим 
парцелама могу определити за неку намену 
компатибилну претежној. 

 
Ако се у оквиру ове зоне организује 

стамбено и економско двориште, стамбено 
двориште садржи објекте за становање и 
помоћне објекте (летња кухиња, гаража и 
сл.), а економско двориште садржи гаражу 
или надстрешницу за пољопривредну 
механизацију, објекте за складиштење 
пољопривредних прозвода, објекте за 
смештај стоке и мање објекте за прераду 
пољопривредних производа. 
  
III)  Положај објеката на парцели 
 

Објекте постављати минимално на 5м 
од планиране регулативе. Постављати их као 
слободностојеће уз могућност организације 
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(у складу са планираном функцијом) више 
објеката у оквиру парцеле. Према улици, 
зависно од нагиба терена, мора бити 
организовано стамбено двориште а никако 
економско, док се економском дворишту 
мора обезбедити приступ са јавне површине. 
 
IV) Дозвољена заузетост грађевинске 
парцеле 
 
 - Максимални дозвољени индекс 
заузетости дела парцеле за стамбено 
двориште је  30% 
 - Максимални дозвољени индекс 
заузетости дела парцеле за економско 
двориште је  50% 
 

Максимална заузетост парцеле је 70% 
(рачунајући све објекте и платое са 
саобраћајницама и паркинзима). 

 
Проценат учешћа зеленила у склопу 

ове зоне је мин 30%. 
 
V)  Дозвољена спратност и висина објеката 
 
 - Максимална дозвољена спратност 
објеката је П+1 односно две видне надземне 
етаже на нагнутом терену. 
 

Максимална дозвољена спратност 
објекта у оквиру економског дела дворишта 
је П (приземље), уз могућност коришћења 
таванског простора. Висина тог објекта треба 
да буде у складу са функцијом. 

 
Дозвољена је изградња подрума или 

сутерена који не улазе у обрачун индекса 
изграђености парцеле уколико су намењени 
за смештање помоћних просторија или 
гаражирање возила. 
 
 
 
 

VI) Најмања међусобна удаљеност 
објеката 
 

Минимално дозвољено растојање 
између објеката и границе суседне парцеле је 
2,5м. 

Најмања међусобна удаљеност објека- 
та на суседним парцелама може бити 5м. 
 
VII) Услови за ограђивање 
 

Ограђивање је могуће и то 
транспарентном оградом до 1,4м висине од 
коте тротоара. Ограде се постављају на 
границу парцеле тако да стубови ограде и 
капије буду на земљишту власника ограде. 
Парцеле се могу ограђивати и живом зеленом 
оградом која се сади у осовини границе 
грађевинске парцеле. Врата и капије на 
уличној огради не могу се отварати ван 
регулационе линије. 
 
VIII) Обезбеђивање приступа парцели и 
простора за паркирање возила 

 
За сваку грађевинску парцелу у оквиру 

намене мора се обезбедити колски и пешачки 
прилаз са јавне површине намењене за 
саобраћај. Колски прилаз парцели која нема 
директан приступ јавној саобраћајници је у 
складу са условима датим у посебном 
поглављу плана. 
 

Паркирање и гаражирање је планирано 
у оквиру парцеле. Гараже и други помоћни 
објекти могу се градити као анекс уз основни 
објекат или као други искључиво приземни 
објекат на парцели и у оквиру планом задатих 
параметара градње. 
 
IX) Минимални степен комуналне 
опремљености 
 
 - приступ парцели обезбедити са јавне 
саобраћајнице (уколико није могуће 
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остварити директан приступ, прикључење 
остварити индиректно-приступним путевима 
према условима за приступање на 
саобраћајну мрежу из овог плана) 
 - обезбеђено одлагање комуналног 
отпада;    
 - прикључење на електроенергетску 
мрежу; 
 - прикључење на систем водовода и 
канализације (уколико не постоје техничке 
могућности користити прелазна решења); 
 
 Прикључење објеката на комуналну 
инфраструктуру врши се на основу правила 
овог плана и услова овлашћених комуналних 
предузећа и организација. 

 
2.3.3 Услови за заштиту суседних објеката 
 

Приликом изградње нових објеката, 
независно од њихове намене, водити рачуна о 
заштити суседних објеката у конструктивном 
смислу, и у смислу неугрожавања услова 
живљења на суседним парцелама, и 
парцелама у непосредном окружењу. 
Грађење нових објеката свих врста и намена 
планирати на удаљеностима од суседних 
објеката којима се не угрожава њихова 
функција, затечени начин и услови 
коришћења, као ни дневно осветљење 
просторија постојећих објеката путем отвора 
оријентисаних према парцели на којој је 
планирана градња. Положај и висина нових 
објеката у односу на постојеће на суседним 
парцелама треба да је такав да суседним 
објектима не заклања директно дневно 
осунчање дуже од половинe трајања 
директног осунчања. 
 

У циљу заштите суседних објеката, 
гледано и кроз однос према простору 
суседних парцела, планирани објекти, нити 
њихови најистуренији делови својим 
положајем (рачунајући и ваздушни и 

подземни простор) не смеју прелазити 
границу суседних парцела. 
 
2.3.4 Услови за архитектонско и естетско 
обликовање објеката 
 

Грађење објеката у погледу 
архитектонског обликовања, пропорција, 
материјализације, вршити у складу са 
планираном наменом, уз примену боја, 
архитектонских и декоративних елемената у 
обликовању фасада на начин којим ће објекат 
у простору и окружењу образовати 
усаглашену, естетски обликовану целину. 
Архитектонско обликовање вршити у складу 
са планираном наменом и природним 
окружењем уз поштовање традиционалне 
архитектуре и чување традиционалних 
архитектонских вредности. Посебну пажњу 
обратити на постизање јединства габарита 
објеката и терена на коме се објекат планира. 
  

Код нове градње обавезна је израда 
косог четвороводног или вишеводног крова. 
Кровне равни обликовати у складу са 
пропорцијама објекта. Покривање објеката 
вршити црепом, теголом или другим 
природним материјалима. 
 

Максимална висина надзитка на 
ободним зидовима у поткровљу је 1.60 м 
(рачунајући од коте пода поткровне етаже до 
тачке прелома кровне косине). 
Осветљење просторија у поткровљу 
планирати преко баџа, а изузетно преко 
кровних прозора који су пропорцијама и 
обликом усаглашени са објектом. 
 

Фасаде треба да су малтерисане и 
бојене одговарајућом бојом, или комбиноване 
обраде, са употребом дрвета, камена и разних 
фасадних облога од природних материјала, у 
складу са архитектуром објекта и амбијентом 
у коме се налази. Могу бити обликоване као 
равне површине или са испадима (лође, 
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балкони, доксати, еркери и сл.), који неће 
прелазити планирану грађевинску линију. 

 
Ограде градити као транспарентне, од 

природних материјала, претежно дрвета, али 
могу бити и живе ограде или зидане од 
камена, опеке, и др., у складу са 
традиционалним узорима и локалним 
специфичностима. 
 
2.3.5 Услови за обнову и реконструкцију 
постојећих објеката на простору плана 
 

Сви постојећи објекти препознати у 
обухвату плана, без обзира да ли су 
премашили параметре градње задате планом, 
а уколико не задиру у планирану регулативу, 
могу да се задрже.  Све постојеће објекте је 
потребно ускладити са условима обликовања 
који су задати планом. 
 

Постојећи објекти изграђени на 
парцелама мањим од планом дефинисаних 
површина минималне парцеле, могу се 
задржати као такви уз могућност текућег 
одржавања у постојећем габариту, а за све 
накнадне интервенције у погледу доградње  
потребно је повећати парцелу. 
 

Постојећи објекти који залазе у 
грађевинску линију, а који не нарушавају 
регулативу и нису премашили планом задате 
параметре градње се задржавају, а све 
накнадне интервенције у погледу 
реконструкције су дозвољене и то: доградња 
у границама постојећег габарита до 
параметара дефинисаних овим планом и до 
дефинисане грађевинске линије, а у складу са 
параметрима за одређену зону. 
 

На површинама где се налазе објекати 
чија је наслеђена намена супротна намени 
земљишта датој у овом плану, не може се 
дозволити даља изградња и ширење ове 

намене, већ само нужно текуће одржавање 
објеката. 
 

На постојећим објектима који су 
Планом предвиђени за рушење јер нису  у 
складу са Планом, дозвољене су само 
интервенције текућег одржавања и то: : 
 
 - у оквиру опредељених зона уређеног 
зеленила, бањско- здравствених садржаја 
(блок 1.2), централних (блок 1.3) и 
туристичких садржаја (блок 1.4), целине 1 
који залазе у оквире уже зоне санитарне 
заштите. 
 - у оквиру зоне заштитног зеленила, 
целине 2, блока 2.1, који такође залазе у 
оквире уже зоне санитарне заштите 
 - у оквиру уже зоне санитарне 
заштите, целине 3, у контакту са 
опредељеном целином 1. 
 
 На изграђеним парцелама у оквиру 
уже зоне санитарне заштите, блока 2.1, није 
дозвољена изградња нових и доградња 
постојећих објеката, а могуће интервенције 
су везане за реконструкцију постојећих 
објеката у виду текућег одржавања, уз 
могућност трансформације из становања у 
друге могуће намене, са циљем да површине 
у оквиру уже зоне заштите временом 
прерасту у појас заштитног зеленила. 
 
2.3.6 Услови за повећање енергетске 
ефикасности и коришћење обновљивих 
извора енергије 
 

Одрживој потрошњи енергије треба 
дати приоритет рационалним планирањем 
потрошње, те имплементацијом мера 
енергетске ефикасности у све сегменте 
енергетског система.  Одржива градња је 
свакако један од значајнијих сегмената 
одрживог развоја који укључује: 
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Употребу грађевинских материјала 
који нису штетни по животну средину, 
енергетску ефикасност зграда, управљање 
отпадом насталим приликом изградње или 
рушења објеката. 
 

У циљу енергетске и еколошки 
одрживе изградње објеката треба тежити: 
смањењу губитака топлоте из објекта 
побољшањем топлотне заштите спољних 
елемената и повољним односом основе и 
волумена зграде, повећању топлотних 
добитака у објекту повољном оријентацијом 
зграде и коришћењем сунчеве енергије, 
коришћењу обновљивих извора енергије у 
зградама (биомаса, сунце, ветар итд.), 
повећању енергетске ефикасности термое- 
нергетских система. 
 

У циљу рационалног коришћења 
енергије треба искористити све могућности 
смањења коришћења енергије у објектима. 
При изградњи објеката користити савремене 
термоизолационе материјале, како би се 
смањила потрошња топлотне енергије. 
Предвидети могућност коришћења соларне 
енергије. Као систем против претеране 
инсолације користити одрживе системе 
(грађевинским елементима, зеленилом и сл.) 
како би се смањила потрошња енергије за 
вештачку климатизацију. При прорачуну 
коефицијента пролаза топлоте објеката узети 
вредности за 20-25% ниже од максималних 
дозвољених вредности за ову климатску зону. 
Дрворедима и густим засадима смањити 
утицај ветра и обезбедити неопходну засену у 
летњим месецима. 

 
Циљ свеобухватне уштеде енергије, а 

тиме и заштите животне средине је створити 
предуслове за системску санацију и 
реконструкцију постојећих зграда, а затим и 
повећање обавезне топлотне заштите нових 
објеката. Просечне старе куће годишње 
троше 200-300 кWх/м2 енергије за грејање, 

стандардно изоловане куће испод 100, 
савремене нискоенергетске куће око 40, а 
пасивне 15 кWх/м2 и мање. Енергијом која се 
данас потроши у просечној кући, можемо 
загрејати 3-4 нискоенергетске куће или 8-10 
пасивних кућа. 
 

Недовољна топлотна изолација доводи 
до повећаних топлотних губитака зими, 
хладних спољних конструкција, оштећења 
насталих влагом (кондензацијом) као и 
прегрејавања простора лети. Последице су 
оштећења конструкције, некомфорно и 
нездраво становање и рад. Загревање таквих 
простора захтева већу количину енергије што 
доводи до повећања цене коришћења и 
одржавања простора, али и до већег загађења 
животне средине. Побољшањем топлотно 
изолационих карактеристика зграде могуће је 
постићи смањење укупних губитака топлоте 
за просечно 40 до 80%. 
 

Код градње нових објеката важно је 
већ у фази идејног решења у сарадњи са 
пројектантом предвидети све што је потребно 
да се добије квалитетна и оптимална 
енергетски ефикасна зграда. 
Зато је потребно: 
 

Анализирати локацију, орјентацију и 
облик објекта, применити високи ниво 
топлотне изолације комплетног спољњег 
омотача објекта и избегавати топлотне 
мостове. 
 

У циљу рационалног коришћења 
енергије треба искористити све могућности 
смањења коришћења енергије у објектима. 
При изградњи објеката користити савремене 
термоизолационе материјале, како би се 
смањила потрошња топлотне енергије. 
 

Искористити топлотне добитке од 
сунца и заштитити се од претераног 
осунчања. Као сиситем против претеране 
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инсолације коритити одрживе системе 
(засену грађевинским елементима, зеленилом 
и сл.) како би се смањила потрошња енергије 
за вештачку климатизацију. Дрворедима и 
густим засадима смањити утицај ветра и 
обезбедити неопходну засену у летњим 
месецима. 

 
Расхладно оптерећење треба смањити 

путем мера пројектовања пасивних кућа. То 
може укључити изоловане површине, 
заштиту од сунца путем нпр. брисолеја, 
конзолне структуре, озелењене надстрешнице 
или њихове комбинације. 

 
При прорачуну коефицијента пролаза 

топлоте објеката узети вредности за 20-25% 
ниже од максималних дозвољених вредности 
за ову климатску зону. 

 
Све кориснике прикључити на систем 

грејања термоминералном водом. 
 
Одрживост фотоволтаичних ћелија 

треба испитати у сврху снабдевања 
нисконапонском струјом за расвету насеља, 
као и друге могућности, попут пуњења 
електричних возила. 
 

Обновљиви и алтернативни извори 
топлотне енергије 

Обновљиви извори енергије (ОИЕ) су 
извори енергије који се налазе у природи и 
обнављају се у целости или делимично, као 
што су: водотокови, биомаса, ветар, сунце, 
геотермална енергија,  и др. 

Коришћење ових извора енергије 
доприноси ефикаснијем коришћењу сопстве- 
них потенцијала у производњи енергије, 
смањењу емисије гасова који изазивају 
ефекат стаклене баште. 

За производњу топлотне енергије за 
загревање објеката и потрошне санитарне 
воде од ОИЕ могу се користити: биомаса, 

сунчева енергија, геотермална енергија... 
Поред ових извора енергије у ту сврху у 
примени су и топлотне пумпе „ваздух-вода“ и 
„вода-вода“. 

При изградњи нових објеката или при 
реконструкцији и адаптацији постојећих 
потребно је прво размотрити примену неких 
од поменутих извора топлотне енергије и у ту 
сврху предузети све потребне архитектонско 
грађевинске мере. 

Подстицај коришћења ОИЕ извршиће 
се реализацијом следећих активности: 

 - изградња нових објеката који 
задовољавају захтеве у погледу енергетске 
ефикасности и коришћења ОИЕ, 

 - увођење даљинских система грејања 
базираних на коришћењу ОИЕ и 
комбинованој производњи електричне и 
топлотне енергије , 

 - замена коришћења електричне 
енергије за производњу санитарне топле воде 
соларном енергијом и другим ОИЕ , 

 - коришћење и производња опреме и 
технологија које ће омогућити ефикасније 
коришћење енергије из ОИЕ. 

 
2.3.7. Услови за прикључење објеката на 
комуналну инфраструктуру 
 
2.3.7.1. Хидротехничка инфраструктура 
 

Предвидети водомер за сваког 
потрошача засебно. Водомер се смешта у 
прописно водомерно окно. 

 
У случају да се на једној парцели 

смешта више потрошача предвидети 
водомере за сваког потрошача посебно, а све 
водомере сместити у једноводомерно окно. 
Обе мреже се могу полагати у исти ров. 
Канализациона инфраструктура мора да 
покрива простор читаве грађевинске зоне.  
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Прикључење на јавну канализациону 
мрежу вршити по могућности у ревизиона 
окна. 

 
Дно прикључног канала (кућног 

прикључка) мора бити издигнуто од коте дна 
сабирног канала (по могућности 
прикључивати се у горњу трећину). 

 
Одвођење атмосферских вода са 

предметног плана решити изградњом 
атмосферске канализације са испуштањем 
атмосферске воде у Бањску реку. 
 
2.3.7.2. Електроенергетска и ТТ инфра- 
структура 
 

Сви планирани објекти на простору 
плана се прикључују на електроенергетску и 
ТТ мрежу  према важећим техничким 
прописима и стандардима као и према 
условима надлежних предузећа ЕЛЕКТРО- 
СРБИЈА  д.о.о Краљево, Електродистри- 
буција Чачак, и ТЕЛЕКОМ СРБИЈА, 
Извршна Јединица Чачак. 
 
2.3.7.3.Термотехничка инфраструктура 
 

Сви планирани објекти на простору 
плана могу се прикључити на гасоводну 
мрежу  према важеђим техничким прописима 
и стандардима као и према условима 
надлежних предузећа СРБИЈАГАС-Нови сад, 
Извршна Јединица Чачак. Сваки објекат 
треба да се прикључи на гасну мрежу преко 
свог КМРС-а одговарајућег капацитета 
(проток и притисак гаса), а све према 
топлотном конзуму објекта и условима 
испоручиоца гаса. 
 
2.3.8 Општа правила за изградњу објеката 
 

Објекти свих врста и намена треба да 
су функционални, статички стабилни, хидро 
и термички прописно изоловани и опремљени 

свим савременим инсталацијама у складу са 
важећим нормативма и прописима за објекте 
одређене намене. 
 

Приликом пројектовања и изградње 
објеката испоштовати важеће техничке 
прописе за грађење објеката одређене намене. 
На објектима који се у складу са постојећим 
начином постављања објеката у зони, граде 
на граници бочне грађевинске парцеле, или 
интерполитрају између обе бочне 
грађевинске парцеле, не могу се на забатним 
зидовима планирати отвори. 
 

Кровне равни свих објеката у погледу 
нагиба кровних равни треба да су решене 
тако да се одвођење атмосферских вода са 
површина крова реши у сопствено двориште, 
односно усмери на уличну канализацију. 
Површинске воде са једне грађевинске 
парцеле не могу се усмерити према другој 
парцели, односно објектима на суседним 
парцелама. 

 
У случају када за одвођење површи- 

нских вода не постоји нивелационо решење 
на нивоу блока, површинске воде са парцеле 
одводе се слободним падом према риголама, 
односно према улици са најмањим падом од 
1,5%. 

 
Изграђене саобраћајне површине, 

приступне пешачке стазе објектима на 
парцели, рампе гаража у приземљу и 
помоћних и радних просторија којима се 
савладава висинска разлика изнад коте 
терена, колске приступне путеве дворишту и 
манипулативне дворишне платое, треба 
извести са падом оријентисано према улици, 
евентуално делом према зеленим површи- 
нама на парцели. 

 
Одвођење површинских вода са 

манипулативних и паркинг површина 
планираних у двориштом делу парцеле, 
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условљено је затвореном канализацоном 
мрежом прикљученом на уличну кана- 
лизацију. 

 
У случају изградње гараже у сутерену 

објекта, пад рампе за приступ гаражи 
оријентисан је према објекту, а одвођење 
површинских вода решава се дренажом или 
на други погодан начин. Одвођење 
површинских вода са рампе изведене за већи 
број гаража планираних у сутерену објекта 
обавезно решавати кнализационом мрежом 
прикљученом на уличну канализацију. 
 
2.3.9 Правила за изградњу површина јавне 
намене - саобраћајних површина 
 
2.3.9.1.Правила изградње саобраћајне 
мреже 
 

Саобраћајно решење - геометрију 
саобраћајница радити на основу графичког 
прилога где су дати сви елементи за 
обележавање: радијуси кривина, радијуси на 
раскрсницама, попречни профили, као и 
координате пресечних тачака и темена 
хоризонталних кривина. Приликом израде 
главних пројеката могућа су мања одступања 
трасе у смислу усклађивања са постојећим 
стањем. 
 

За саобраћајнице  које су у обухвату 
овог ПГР-а важе  услови директно из Плана 
генералне регулације уз израду пројекта 
парцелације за предметну саобраћајницу. 
 

Треба се придржавати следећих 
пројектантских и планерских правила: 
 

- Општински пут и сабирне улице 
пројектовати за рачунску брзину од 40км/х а 
улице из секундарне мреже пројектовати за 
рачунску брзину од 30км/х, а са максималним 
подужним нагибима од 8% (12%) 

 

- у случају да постоји потреба за 
променом трасе и регулације јавних 
саобраћајница ван Планом дефинисаних 
регулационих линија, неопходна је израда 
плана детаљне регулације; 

 
- примарне саобраћајнице проје- 

ктовати са минималном ширином коловоза од 
5.5m, са носивошћу коловоза за средњи 
саобраћај са једностраним нагибом (уколико 
није другачије одређено техничком 
документацијом) и са припадајућим 
елементима за рачунску брзину од  40km/h; 

 
 - саобраћајнице секундарне мреже 
пројектовати са ширином коловоза минимум 
5,5 (5.0)m за двосмерни саобраћај или са 4,5m 
за једносмерни саобраћај и са припадајућим 
елементима за рачунску брзину од  30km/h 
 
 - прилазе парцелама са коловоза 
градити од бетона или неког чврстог 
материјала, ширине минимално 3,0m 
 
 - примењивати унутрашње радијусе 
кривина од мин 5,0m, где се обезбеђује 
проточност саобраћаја због противпожарних 
услова; 
 
 - Реализацију нових саобраћајница 
унутар блокова у случају да се ради о јавним 
саобраћајницама изводити на основу 
локацијске дозволе у складу са елементима 
овог плана, 
 
 - У случају да се ради о интерним 
саобраћајницама у оквиру блокова 
предвиђених за разраду Урбанистичким 
пројектом, пружање трасе, регулациона 
ширина и експлоатационо-технички елементи 
тих саобраћајница, управо ће се дефинисати у 
оквиру урбанистичког пројекта за блок коме 
припадају. 
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2.3.9.2 Правила изградње површина за 
паркирање 
 

Паркирање путничких аутомобила 
решити у оквиру организованих  јавних 
паркинга, планираног уличног паркирања и у 
оквиру самих урбанистичких парцела према 
нормативима за овакве врсте објеката. 
 

Јавни паркинзи који су планирани 
дати су у графичком прилогу 
 

Улично паркирање у профилима 
проточних саобраћајница омогућити испред 
објеката са краткотрајном посетом, уз 
изградњу коловозних проширења-ниша или у 
оквиру коловоза саобраћајница, уколико 
постоје просторне могућности. За постојеће 
комплексе јавних намена код којих није 
могуће задовољити дате нормативе за 
паркирањем, потребе за паркирањем 
остварити делом у склопу комплекса а делом 
на јавним паркинг просторима. 
 

Паркирање возила за сопствене 
потребе власници стамбено-туристичких, 
туристичких и централних садржаја, свих 
врста изградње, по правилу обезбеђују на 
грађевинској парцели изван површине јавног 
пута и то по следећим нормативима: 
 
*Нормативи за планирање паркирања 
 
Намена …………………1 паркинг место на: 
Становање ……………. 1 стан 
Хотел (према категорији) ………………… 
………………….……….2-10 кревета + 1 п.м.  
…………………………. за аутобусе на 30  
………………………….. кревета 
Хотел (апартманског типа)  ……2 апартмана 
Тржни центри …………………55 m2 БРГП 
Ресторани и кафане  ………….4-8 столица 
Спортски објекти ……………10-14 гледалаца 
Верски објекти ……………….. 20 m2 БРГП 

Банке ……………………………………. 70 м
2
 

Административне установе …………… 70 м2 
Поште ………………………………….. 150 м2 
Трговина на мало ……………………… 100м2 
Здравствене установе: ………. 1 ПМ/на 70 м2      
                                               корисне површине 
 

Гараже за ове врсте објеката планирају 
се у или испод објекта у габариту, подземно 
изван габарита објекта или надземно на 
грађевинској парцели ако су испуњени сви 
остали услови. 

 
Посебно треба водити рачуна о 

потребном броју паркинг места за особе са 
инвалидитетом, која морају бити распоређена 
у свим садржајима и морају имати димензије 
мин. 3,7x5м. Препорука је да се на 
предметном простору обезбеди до 5% 
паркинг места за особе са инвалидитетом у 
односу на укупан број паркинг места, у 
складу са Правилником о техничким 
стандардима планирања, пројектовања и 
изградње објеката, којима се осигурава 
несметано кретање и приступ особама са 
инвалидитетом, деци и старим особама (“Сл. 
гласник РС”, бр.22/2015), као и осталим 
важећим прописима, нормативима и 
стандардима који регулишу ову област. 
 
2.3.9.3 Правила градње коловоза, колско-
пешачких стаза и паркинга 
 

У складу са Правилником о условима 
које са аспекта безбедности саобраћаја морају 
да испуњавају путни објекти и други 
елементи јавног пута („ Сл. гласник РС“, број 
50/2011) испоштовати следеће: 
 
 - У условима и пројектима, изградњу 
коловоза планирати од савремених 
материјала и са савременим коловозним 
конструкцијама према важећим стандардима 
са застором од асфалта, калдрме или камених 
плоча у зависности од решења пројектанта. 
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 - Коловозну конструкцију за све 
саобраћајнице срачунати на основу ранга 
саобраћајнице, односно претпостављеног 
саобраћајног оптерећења за период од 20 год. 
и геолошко-геомеханичког елабората из којег 
се види носивост постељице природног 
терена у складу са важећим стандардима и 
законима 
 
 - Нивелета коловоза мора бити 
прилагођена датом нивелационом решењу, 
постојећем терену и изграђеном коловозу са 
којим се повезује планирани коловоз. 
    
МАКСИМАЛНИ ПОДУЖНИ НАГИБ: 

 
-  општински пут................................................. 
.................................................................... (10%) 
- секундарне улице ............................................. 
........................................................... 12% (14%) 

 
Максимални подужни нагиб саобра- 

ћајница примарне мреже може да буде до 
10%. У случају секундарних саобраћајница-
приступних улица, максимални нагиби иду 
до 12 %, а изузетно, на кратким деоницама до 
14%. 

- Вертикална заобљења нивелете 
извести зависно од ранга саобраћајнице, 
односно рачунске брзине 

 
- Саобраћајнице пројектовати са 

једностраним попречним нагибом од 2% (за 
коловоз у правцу). За коловозе у кривини 
максимални попречни нагиб је 6%. Све 
паркинге радити са попречним нагибом 2%-
4% према коловозу. 

 
- Све косине усека и насипа је 

потребно озеленити аутохтоним зеленилом 
како би се што мање нарушио прородни 
амбијент. 

- Оивичење коловоза радити од 
бетонских ивичњака 18/24цм. На улазима у 
дворишта и на прелазима оивичења радити од 

упуштених (оборених) ивичњака и рампама 
прописаним за хендикепирана лица. 

 
- За приступне-стамбене улице 

ширине 5м без тротоара, где није предвиђена 
кишна канализација, оивичење пројектовати 
у нивоу коловоза што би омогућило 
одводњавање површинских вода у околни 
терен. 

- Тротоаре, посебне пешачке или 
бициклистичке стазе радити са застором од 
бетонских полигоналних плоча, камених 
плоча или неког другог природног материјала 
по избору пројектанта. Уз пешачке и 
бициклистичке стазе потребно је да постоје 
одморишта за предах посетилаца са 
хладовитим зеленилом и клупама који треба 
да су од природног материјала (дрво, камен). 

- Паркинге радити са застором од 
бетонских полигоналних плоча, растер коцки 
(бетон-трава) или неког другог природног 
материјала по избору пројектанта а оивичење 
од бетонских оборених ивичњака 18/24цм 
или баштенских 7/20цм. 

- Минимална ширина комуникације за 
приступ до паркинг места под углом 90° је 
5.50 (5.0)м. За парелно паркирање, димензија 
паркинг места је 2.00x5.50м а ширина 
коловоза прилазне саобраћајнице 3.50м. 
Код косог паркирања, под углом 30/45/600 
дубина паркинг места (управно на коловоз) је 
4.30/5.00/5.30м, ширина коловоза прилазне 
саобраћајнице 2.80/3.00/4.70м а ширина 
паркинг места 2.30м. Пожељно је у зони 
паркинга на свака три паркинг места засадити 
дрвеће, ако то услови терена допуштају. 

- Саобраћајно-манипулативне површи- 
не и паркинг места за аутобусе у оквиру 
планираног аутобуског терминала (станице), 
прилагодити расположивој површини.  

 
Могућа су одступања од илустра- 

тивног приказа у графичком делу плана, уз 
детаљну проверу проходности возила 
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применом кривих минималне проходности 
при извођењу маневра. 

- Самостално паркиралиште за 
бицикле предвидети са ниским држачима 
точка бицикла који могу бити исте или 
различите висине 

- Тротоари и пешачке стазе, пешачки 
прелази и друге површине у оквиру улица, 
тргова, шеталишта, паркова и игралишта по 
којима се крећу и лица са посебним 
потребама у простору треба да су међусобно 
повезани и прилагођени за неометано 
кретање. Нагиби не могу бити већи од 5%  
(1:20), a изузетно 8,3% (1:12). Највиши 
попречни нагиб уличних тротоара и 
пешачких стаза управно на правац кретања 
износи 2%. 

- Приликом планирања и пројектовања 
површина и објеката јавне намене (тротоари 
и пешачке стазе, пешачки прелази, паркинзи, 
стајалишта јавног превоза, прилази до 
објеката хоризонталне и вертикалне 
комуникације у јавним и стамбеним 
објектима) морају се обезбедити услови 
приступачности особама са посебним 
потребама (деци, старим и особама са 
инвалидитетом) у складу са Правилником о 
техничким стандардима планирања, проје- 
ктовања и изградње објеката, којима се 
осигурава несметано кретање и приступ 
особама са инвалидитетом, деци и старим 
особама (“Сл. гласник РС”, бр.22/2015), као и 
осталим важећим прописима, нормативима и 
стандардима који регулишу ову област. 

- Зеленило дуж саобраћајница 
формирати тако да не омета прегледност и не 
угрожава безбедност саобраћаја. Власник 
земљишта, које се налази у зони потребне 
прегледности, дужан је да на захтев 
управљача јавног пута, уклони засаде, дрвеће 
и ограде и тако обезбеди прегледност. 

- Формирати нове дрвореде у улицама 
у којима попречни профили и трасе 
подземних и надземних инсталација то 
дозвољавају. 

- Све елементе попречног профила 
који се међусобно функционално разликују 
одвојити одговарајућим елементима, као и 
поставити одговарајућу саобраћајну 
сигнализацију (хоризонтална и вертикална). 

- Препоручене су регулационе ширине 
за: 

- тротоаре и пешачке стазе.................... 
............................................................. мин 1,5 м 

- бициклистичке стазе једносмерне.......  
…………………………....................... 1,0-1,5 м 

- бициклистичке стазе двосмерне.......... 
…………………………....................... 2,0 -3,0м 

  
 Подземне трасе главних водова 
комуналне инфраструктуре смештене су у 
регулационим профилима саобраћајница 
(водоснабдевање, кишна и фекална 
канализација, кабловски водови ел.енергије, 
ТТ инсталација, топловоди, гас). 

Пре извођења саобраћајница извести 
све потребне уличне инсталације које су 
предвиђене планом, а налазе се у попречном 
профилу. 
 
Услови за објекте друмског саобраћаја 
 

Регулациони простор свих саобра- 
ћајница мора служити искључиво основној 
намени - неометаном одвијању јавног, 
комуналног, снабдевачког, индивидуалног и 
пешачког саобраћаја, као и за смештај 
комуналних инсталација. 
 

Грађевинска линија јавног пута 
(рачунајући од спољње ивице планираног 
профила саобраћајнице): 
 

1) општински пут .................................. 
............................................................... 5 метара 

2) сабирне улице и остале саобрћајни-
це секундарне мреже ............. 5 (3м)  
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Дуж јавних путева потребно је 

обезбедити инфраструктуру за прикупљање и 
контролисано одвођење атмосферских вода. 
 
2.3.9.4.Правила за изградњу и уређење јавних 
зелених површина 
 

Приликом озелењавања површина уз 
саобраћајнице и формирање дрвореда 
обавезан услов је: 
 - растојање између дрворедних 
садница од 5 – 10м, 
 - мин.висина саднице   2,5-3м, 
 - мин.обим саднице на висини 1м од 
10 – 15цм, 
 - мин.висина стабла до крошње, без 
грана, 2 - 2.2м,  
 - отвори на плочницима за садна места 
мин. 1,0x1,0м (за садњу на плочницима), 
 - обезбедити заштитне ограде за 
саднице (за садњу на плочницима), 
 - при избору врста за улично зеленило 
треба водити рачуна да осим декоративних 
својстава буду прилагођене условима раста у 
уличном профилу (отпорност на збијеност 
тла, водни капацитет земљишта, прашину, 
гасове и сл.). 
 - предвидети осветљење зелених 
површина, 
 - предвидети систем за заливање 
зелених површина 
 - предвидети одржавање зелене 
површине. 
 

На местима где је предвиђена ова 
категорија зеленила, а где просторне и 
организационе могућности не дозвољавају 
постављање дрворедних садница, озеле- 
њавање вршити у партеру на следећи начин: 

- партерним зеленилом, перенама и 
нижим врстама чија висина не прелази 
висину од 50цм, које не ометају саобраћајне 
визуре, 

- садњом дрворедних садница на 
сунчаној страни улице, 

- садњом дрвећа у касетама, 
- садњом садница из категорије ниског 

дрвећа или садњом шибља, 
- вертикалним озелењавањем 
- уношењем вртно-архитектонских 

елемената (скулптура, фонтана итд.) у 
комбинацији са зеленилом и сл. 

 
Приликом озелењавања поштовати 

минимална прописана одстојања од места 
садње високог дрвећа од ивица ровова 
подземних инсталација, ивица коловоза и 
најближих делова надземних објеката. При 
пројектовању зелених површина дуж 
саобраћајница, посебну пажњу посветити 
функцији оптичког вођења. 
 
2.3.10. Правила за изградњу мреже и 
објеката јавне инфраструктуре 

 
2.3.10.1.Правила за изградњу водоводне и 
канализационе мреже 

 
Снабдевање водом предвидети путем 

постојеће водоводне мреже до изградње  нове 
секундарне водоводне мреже према датом 
решењу датом на графичком прилогу. 
Предвидети водомер за сваког потрошача 
посебно у складу са важећим локалним 
прописима. Водоводне цеви поставити изнад 
канализационих. На потребним местима 
предвидети ваздушне вентиле и испусте. 
Минимална дубина укопавања износи 1.0м до 
горњег темена цеви. Одвођење употребљених 
вода из постојећих и планираних објеката на 
предметном простору решити затвореном 
канализационом мрежом. Систем каналисања 
је сепаратни. Фекалне воде се одводе на 
уређај за пречишћавање. Цеви фекалне 
канализације поставити у рову на постељицу 
од песка. Затрпавање рова вршити шљунком 
испод асфалтних површина и земљом из 
ископа испод зелених површина у слојевима 
од 30цм са потребним квашењем и 
набијањем. На потребним местима предви- 
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дети ревизионе силазе од готових АБ 
прстенова са ливено гвозdеним поклопцима и 
одговарајућим рамом. Ово се односи и на 
атмосферску канализацију. 

 
Забрањено је упуштање непречишће- 

них или делимично пречишћених вода у 
Бањску реку. Одвођење атмосферских вода 
на предметној локацији решити одвођењем у 
Бањску реку.  Дубина укопавања код фекалне 
и атмосферске канализације мора обезбедити 
мин. 08 м слоја земље изнад цеви. 
 
Резервоар 
 

Резервоар је запремине 100м3 и он 
треба да садржи санитарну воду као и воду за 
противпожарну заштиту. Резервоар изградити 
од воддонепропусног АБ који је укопан или 
делимично укопан у земљу. Са спољашне 
стране резервоара предвидети хидроизо- 
лацију. Унутрашњост резервоара глетовати у 
цементном малтеру до црног сјаја. Резервоар 
мора имати довод, испуст и прелив. 
Пловцима се регулише ниво воде у 
резервоару односно рад Бустер станице. 
Резервоар мора бити ограђен и закључан. 
 
Уређај за пречишћавање отпадних вода 
 

Уређај за пречишћавање се састоји од 
примарног таложника, биозоне и секундарног 
таложника. У примарни таложник вода 
долази гравитацијом из колектора 
гравитацијом где се врши таложење 
таложљивих честица на дну. У биолошки део 
са дисковима који се лагано окрећу и на 
којима је бактеријска маса, проласком кроз 
прљаву воду и ваздух богат кисеоником врши 
се разградња. Вишак бактерија иде у активни 
муљ а остале таложљиве материје сакупљају 
се у секундарном таложнику. Биоротор се 
монтира на лицу места уз претходну 
припрему терена, ископ и израду бетонске 
подлоге. Начин монтаже и изградњу 

биоротора врши сам испоручилац који је 
лиценциран за ову врсту постројења. 
 
 
 
2.3.10.2.Правила за изградњу електроене- 
ргетске мреже 

 
 - Целокупну електроенергетску мрежу 
градити на основу главних пројеката у складу 
са важећим прописима. 
 - Трафо станице градити као 
самостојеће монтажно бетонске објекте, за 
рад на 10kV напонском нивоу. 
 - Положај МБТ у односу на суседне 
парцеле мин 1.5м, а у односу на јавне 
површине у складу са датим грађевинским 
линијама. 
 - Елекетроенергетску мрежу  вишег и 
нижег напона радити као кабловску мрежу у 
ужем градском подручју као и у руралном 
делу плана. 

- До ТС 10/0,4 кV (подземне, приземне 
или стубне) потребно је обезбедити 
приступни пут минималне ширине 3 м од 
најближе јавне саобраћајнице за приступ 
теренског возила. 

 
- До ТС 10/0,4 кV свих врста, 

прикључне 10 кV-не и 1 кV-не електро- 
енергетске водове изводити само у виду 
подземних електроенергетских водова. 
 

- Типске објекте поставити тако да се 
на најбољи начин уклопе у околни амбијент, 
а зидане објекте избором фасадних мате- 
ријала, текстура и боја максимално  уклопити 
у околни амбијент. 
 

- Стубне ТС 10/0,4 кV обавезно 
постављати на армирано-бетонским стубо- 
вима, димензионисаним према величини 
трансформатора са темељом од бетона марке 
бар МБ 20 и електроопремом на стубу која 
садржи ВН опрему, НН опрему са разводним 
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орманом који поседује и простор за смештај 
опреме за јавно осветљење. 

 
 - Код постављања стубова, стубних ТС 
10/0,4 кV и опреме обавезно применити све 
врсте заштите од опасности и непогода које 
се могу појавити на овим објектима. 
 

Растојања стубова стубних трафо-
станица 10/0,4 кV од путева износи: 

- најмање висину стуба од општинског 
и некатегорисаног пута, 

- рачунајући од спољне ивице 
земљишног појаса. 

- Растојање стуба стубне трафо-
станице 10/0,4 кV од границе парцеле износи: 

- најмање висину стуба, 
- мање од висине стуба, уз сагласност 

власника суседне парцеле. 
 

- Приклјучење стубне трафо станице 
може бити само подземно полагаwем до 
стуба подземних 10kV-них каблова 
 

- Каблове полагати где год је могуђе у 
зелене површине поред саобрађајница или 
пешачких стаза или у тротоаре где исти 
постоје. каблове полагати  на 0.5м од 
пешачких стаза и на 1м од коловоза. каблове 
полагати на најмањој дубини 0.8м. 

 
- Полагање каблова вршити на 

удаљености 1 метар од темеља објекта. При 
преласку испод саобраћајница кабал мпора 
бити постављен под правим углом и 
постављен кроз заштитну цев. 

 
- При укрштаљу са другим врстама 

инсталација обавезно се придржавати 
важећих прописа о међусобном растојању 
између различитих врста инсталација. и то да 
припаралелном вођењу енергетских и 
телекомуникациомних каблова најмање 
растојање мора бити 0.5м за каблове напона 
до 10kV односно 1м за каблове напонског 

нивоа преко 10kV. Угао укрштања 
инсталација мора да буде 90 степени односно 
под правим углом. 

 
 
- При паралелном полагању  

енергетских каблова и цеви водовода и 
канализације дозвољено је у хоризонталној 
равни при чему хоризонтално растојање мора 
бити веђе од 0.5м. Није дозвољено 
електроенергетског кабла изнад или испод 
цеви водовода или канализације. При 
укрштању електроенергетских каблова са 
гасоводом вертикално растојање мора бити 
веђе од 0.3м, а при приближавању и 
паралелном вођењу 0.5м. 

 
- При полагању каблова дуж траса 

каблова уградити стандардне ознаке које 
означавају кабл у рову, промену правца 
трасе, место кабловске спојнице, почетак и 
крај кабловске канализације, укрштање, 
приближавање или паралелно вожење кабла 
са другим кабловима и осталим подземним 
инсталацијама и сл. 

 
- Евентуално померање постојећих 

каблова, због нових урбанистичких решења, 
вршити уз обавезно представника 
Електродистрибуције Чачак и под његовом 
контролом. У том случају откопавање кабла 
мора бити ручно, а сам кабал мора бити у 
безнапонском стању. 

 
- За далеководе 10kV заштитни појас 

износи најманје 10м, за далеководе 110kV 
заштитни коридор износи минимално 25м а 
за далеководе 220kV заштитни коридор 
износи 30м. 
 
Јавна расвета 
 
 - Светиљке за јавно осветљење 
поставити на расветне стубове одговарајуђе 
висине. Избор светиљки и извора светла 
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извести према фотометриском прорачуну и 
захтеву која се површина освељава. 
Придржавати се класификације и свега што је 
већ дато у тексту јавног осветљења а који је 
саставни део овог плана. 
 - Напајање новопланираних објеката 
електричном енергијом ниског напона 
вршити у складу са одговарајућим условима  
испоручиоца електричне енергије, обавезно 
подземним водовима са неког од прикључних 
места, или директно са извода надлежне ТС 
10/0,4 кВ. Прикључни кабл завршити у тзв. 
КПК орману на фасади објекта или на неки 
други прописани начин, дат условима 
испоручиоца ел. енергије. Траса напојног 
кабла на јавној површини мора бити у складу 
са трасама предвиђеним овим планом. 
 
 - Електричне инсталације унутар 
објекта пројектовати и извести у складу са 
прописима и стандардима из ове области, уз 
примену свих потребних заштитних мера. 
 
 Растојања стубова високонапонских 
надземних водова од путева, код паралелног 
вођења са путем износи: 
 - најмање висину стуба од општинског 
и некатегорисаног пута, 
 - рачунајући од спољне ивице 
земљишног појаса. 
 
 Растојања стубова високонапонских 
надземних водова од путева, код укрштања са 
путем износи најмање висину стуба у случају 
општинског и некатегорисаног пута, 
рачунајући од спољне ивице земљишног 
појаса. 
 - Стубови СНСКС и ННСКС могу се 
постављати уз саму ивицу путног појаса код 
укрштања, односно на растојању од 2 м код 
паралелног вођења са општинским и 
некатегорисаним путем. У случају Објекти 
трансформаторских станица, у оквиру 
постојећег габарита, могу претрпети замену 

постојеће опреме и каблова новом опремом и 
кабловима већег капацитета. 
 
 - Код реконструкције НН мреже, 
односно "превођења" надземне у подземну 
мрежу, потребно је извршити и реко- 
нструкцију кућних прикључака, коришћењем 
подземних водова и КПК ормана. Као уличне 
разводне ормане са изводима за напајање 
више објеката, користити одговарајуће 
атестиране слободностојеће ормане, поста- 
вљене на бетонске темеље. Ове ормане 
постављати по тротоарима, зеленим 
површинама, другим јавним површинама, 
или грађевинским парцелама уз решавање 
одговарајућих имовинско-правних односа, 
тако да буду уклопљени у амбијент, односно 
да буду неупадљиви како бојом, тако и 
димензијама, као и да не угрожавају 
безбедност пешака и других учесника у 
саобраћају и општу безбедност грађана. 
 
 - Изградња електрана које користе 
обновљиве изворе енергије за производњу 
електричне енергије за сопствене потребе 
дозвољена је у свим зонама, а за пласман 
електричне енергије на тржиште у зонама 
привредних и комуналних делатности. 
 
 - Објекти електрана које користе 
обновљиве изворе енергије за производњу 
електричне енергије могу се градити на 
грађевинској парцели у оквиру објекта 
основне намене, партерно или као самосталан 
објекат,  уз обавезу прибављања услова и 
сагласности од надлежног предузећа за 
производњу и дистрибуцију електричне 
енергије. 
 
 - Прикључак електрана које користе 
обновљиве изворе енергије за производњу 
електричне енергије, на електричну мрежу 
врши се уз претходно задовољење следећих 
критеријума: 

- критеријум дозвољене снаге, 
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- критеријум фликера, 
- критеријум дозвољених струја 

виших хармоника, 
- критеријум снаге кратког споја, 

као и осталих захтева према Техничкој 
препоруци "ТП-16" ЈП ЕЛЕКТРОПРИ- 
ВРЕДА СРБИЈЕ, обавезно кабловским 
водом, прописно положеним у ров у 
оквиру грађевинске парцеле, а ван ње 
подземно у складу са трасама 
дефинисаним урбанистичким планом. 

 
 - Површина на којој се налазе објекти 
електрана које користе обновљиве изворе 
енергије за производњу електричне енергије, 
у виду партерних објеката (објекти на тлу), 
мора бити ограђена металном оградом висине 
минимално 1,8 м. Ограда мора бити 
уземљена. Минимално растојање од било ког 
дела објекта електране до ограде износи 2,5 
м. 
 - До објекта електране потребно је 
обезбедити приступни пут ширине мин. 2,5 м, 
а улазна капија мора имати посебан део за 
пролаз пешака. 
 
2.3.10.3. Правила за изградњу телекомуни- 
кационе мреже 
 

- Целокупну ТК мрежу градити на 
основу главних пројеката у складу са 
важећим законским прописима. 

 
- Објекти АТЦ-а, у оквиру постојећег 

габарита, могу претрпети замену постојеће 
телекомуникационе опреме и каблова новом 
телекомуникационом опремом и кабловима 
већег капацитета и уградњу КДС опреме. 

 
- Објекти за смештај удаљених 

претплатничких јединица ACCSESS опреме, 
концентрације приступне мреже, WLL 
опреме, АТЦ, КДС опреме, радио и TВ 
опреме (у даљем тексту објекти за смештај 
телекомуникационе опреме) у блоковима у 

којима је претежна намена становање 
великих густина (колективне градње) могу се 
градити у оквиру објеката, на слободном 
простору у оквиру блока или испод јавних 
површина. 
 Надземни објекат за смештај 
телекомуникационе опреме може бити 
монтажни или зидани. 
 - Објекти за смештај телекоминика- 
ционе опреме у зонама мешовите намене 
могу се градити у оквиру објеката, у зеленим 
површинама или на слободном простору у 
оквиру блока. 
 У оквиру блока објекти за смештај 
телекомуникационе опреме могу да се граде 
као подземни или надземни објекти. 
 Надземни објекат за смештај 
телекомуникационе опреме може бити 
монтажни или зидани. 
 Објекти за смештај телекомуника- 
ционе опреме у зонама становања средњих и 
малих густина (индивидуално становање) 
могу се градити у оквиру објеката, на 
грађевинској парцели.. 
 
 У оквиру блока објекти могу да се 
граде као приземни објекти или објекти на 
стубу. 
 Приземни објекат може бити 
монтажни или зидани. 
 Објекти за смештај телекомуникаци- 
оне опреме у оквиру објекта  може се градити 
на основу пријаве радова, а објекти на 
грађевинској парцели  могу се градити на 
основу одобрења за градњу. 
 
 Објекти за смештај телекомуника- 
ционе опреме у приградским зонама могу се 
градити у оквиру објеката, на грађевинској 
парцели. Објекти у приградским зонама могу 
да се граде као приземни објекти или објекти 
на стубу. 
 Приземни објекат може бити 
монтажни или зидани. 
 Објекти за смештај телекомуника- 
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ционе опреме у оквиру објекта  може се 
градити на основу пријаве радова, а објекти 
на грађевинској парцели  могу се градити на 
основу одобрења за градњу. 
 Објекти за смештај телекомуника- 
ционе опреме у сеоским зонама могу се 
градити у оквиру објеката, на грађевинској 
парцели.Објекти у сеоским зонама могу да се 
граде као приземни објекти или објекти на 
стубу. 
 Приземни објекат може бити 
монтажни или зидани. 
 Објекти за смештај телекомуника- 
ционе опреме у оквиру објекта  може се     
градити на основу пријаве радова, а објекти 
на грађевинској парцели  могу се градити на 
основу одобрења за градњу. 
 - Објекти за смештај телекомуни- 
кационе опреме у викенд зонама кућа за 
одмор могу се градити на грађевинској 
парцели. Објекти могу да се граде као 
приземни објекти или објекти на стубу. 
 
 Приземни објекат може бити монта- 
жни или зидани. 
 Објекти за смештај телекомуника- 
ционе опреме у оквиру објекта може се 
градити на основу пријаве радова, а објекти 
на грађевинској парцели  могу се градити на 
основу одобрења за градњу. 
 - Објекти за смештај телекомуни-- 
кационе опреме у зонама привредне 
делатности могу се градити у објекту у 
оквиру комплекса појединачних корисника, 
на слободном простору у оквиру комплекса 
појединачних корисника. 
 
 Приземни објекат може бити 
монтажни или зидани. 
 Објекти за смештај телекомуникаци- 
оне опреме у оквиру објекта  може се градити 
на основу пријаве радова, а објекти на 
грађевинској парцели  могу се градити на 
основу одобрења за градњу. 

 Објекти за смештај телекомуника- 
ционе опреме у зонама зелених јавних 
површина граде се као подземни или 
изузетно као приземни објекти. 
 Објекти за смештај телекомуни 
кационе опреме у зеленим површинама  могу 
се градити на основу одобрења за градњу. 
 
 Објекти за смештај телекомуника- 
ционе опреме у зонама које представљају 
просторно-културно-историске целину могу 
се градити уз одобрење надлежног Завода за 
заштиту споменика културе.  Објекти могу да 
се граде на основу Одобрења за градњу. 
 
 - Приземни објекат за смештај 
телекомуникационе опреме је површине до 
50 м2. Објекат мора бити ограђен ако је 
монтажни, а зидани објекти не морају бити 
ограђени. Око објекта нема заштитне зоне. 
 
 - До објекта за смештај телеко- 
муникационе опреме потребно је обезбедити 
приступну пешачку стазу минималне ширине 
1,5 м од најближе јавне саобраћајнице. 
 
 Објекат за смештај телекомуника- 
ционе опреме мора да има положај такав да 
не угрожава прегледност, безбедност и 
сигурност кретања свих учесника у 
саобраћају. 

- До објекта за смештај телекому- 
никационе опреме потребно је обезбедити 
приступни пут минималне ширине 3 м од 
најближе јавне саобраћајнице. 

- За постављање објеката за смештај 
телекомуникационе опреме у постојећи 
објекат потребно је прибавити сагласност 
власника-корисника станова или пословног 
простора. За прислањање објекта за 
смештајтелекомуникационе опремеуз посто- 
јећи објекатпотребно је прибавити сагласност 
власника-корисника станова или пословног 
простора чији се прозорски отвориналазе на 
страни зграде уз коју се поставља 



13 januar 2016. godine             SLU@BENI LIST ГРАДА ^A^KА              Strana broj  107— Broj  1   

 
телекомуникациони објекат. 

- На подручју дефинисаном границама 
овог ПГР-а нова телекомуникациона мрежа 
(транспортна, приступна, КДС и остала 
мрежа) изводи се обавезно као подземна. 

- ТТ мрежа ће се у потпуности градити 
као подземно. ТК каблове полагати у 
предходно изграђену кабловску ТК 
канализацију или у ров самостално у једној 
цеви или  заједно са постојећим ТК водовима. 

- У тротоарима постављати кабловску 
ТК канализацијуод најмање четри ПВЦ цеви 
пречника 110мм. Саставни део кабловске ТК 
канализације биће и кабловска ТК окна . 
Кабловска ТК окна градити где је год могуће 
у тротоару или меком терену. Уколико се 
исти морају градити у коловозу извршити 
ојачавање окна и поставити шахте са тешким 
поклопцем. 

- Једну ПВЦ цев резервисати за 
потребе КДС система(кабловску телевизију). 

- Телекомуникациону кабловску  
мрежу полагати у уличним зеленим 
површинама (удаљеност од високог растиња 
најмање 1.5 метара) поред саобраћајница на 
растојању не мањем од 1 метра.од 
саобраћајница или у тротоарима.. Дубина 
полагања каблова не сме бити мања од 1 
метра. 

- Укрштање каблова са саобра- 
ћајницама мора бити под правим углом 
постављањем ПВЦ цеви кроз које се полажу 
каблови. При паралелном вођењу са 
енергетским кабловима најмање растојање 
мора бити 0.5м за каблове напонског нивоа 
до 10кВ и један метар за каблове напонског 
нивоа преко 10кВ. При укрштању са 
инсталацијама водовода и канализације, при 
паралелном вођењу међусобно растојање 
мора бити 0.6м а при укрштанју растојање 
мора бити најмање 0.5м.  За инсталацију 
гасовода растојање при укрштанју мора бити 
веђе од 0.5 метра, а при паралелном вођењу и 
приближавању каблова растојање мора бити 
најмање 0.6 метара. 

- Растојање телекомуникационе инста- 
лације од темеља енергетског стуба мораа 
бити 0.8м  а не мање од 0.3м ако је 
телекомуникациони кабловски вод змеха- 
нички заштићен 

- На местима где је већа концентрација 
телекомуникационих водова обавезно се 
гради телекомуникациона канализација. 
 - Телекомуникациони водови који 
припадају мрежама једног телекомуника- 
ционог система могу да се постављају и кроз 
заштитне цеви и канализацију других 
телекомуникационих инфраструктурних 
система, уз сагласност надлежног предузећа. 
 - Подземни телекомуникациони 
водови и телекомуникационе канализације 
постављају се испод  јавних површина 
(тротоарски простор, слободне површине, 
зелене површине, пешачке стазе, паркинг 
простор и изузетно саобраћајнице) и на 
грађевинским парцелама уз сагласност 
власника-корисника. 

- Реконструкцију постојеће надземне 
телекомуникационе мреже могуће је 
реализовати заменом старе надземне мреже 
новом надземном мрежом, само уколико се 
ради о замени постојећих елемената мреже 
(замена старих надземних водова новим, нпр. 
замена дотрајалих водова новим истог 
капацитета, замена постојећих водова  слабог 
капацитета новим већег капацитета, замена 
водова који припадају старим технологијама 
новим водовима представницима нових 
технологија, замена старих стубова новим 
бетонским стубовима, у истој траси и сл.) 
истом постојећом трасом, без додавања нових 
траса надземне мреже. 

 
Нови телекомуникациони надземни 

вод, којим се врши замена постојећег вода 
мора бити у виду самоносивог вода. 

 
- Телекомуникациони водови који 

припадају мрежи једног телекомуникационог 
система могу да се постављају и кроз 
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заштитне цеви и канализацију другог 
телекомуникационог инфраструктурног 
система, уз сагласност надлежног предузећа. 

 
- Подземни ТТ водови мреже мобилне 

телефоније полажу се у ров одговарајућих 
димензија према важећим техничким 
прописима за полагање ТТ каблова у ров. 

- Код приближавања, паралелног 
вођења и укрштања ТТ каблова мреже 
мобилне телефоније са осталим инфра- 
структурним и другим објектима потребно је  
остварити минималне размаке и друге услове 
у складу са техничким прописима из ове 
области. 

 
Подземни телекомуникациони водови 

полажу се у ров ширине 0.4м и на дубини 
0.8м до 1м према важећим техничким 
прописима за полагање ТТ каблова у ров. 

 
Минимални размаци при укрштању и 

паралелном вођењу ТТ инсталације са 
осталим инсталацијама износe: за водоводне 
цеви при параленом вођењу 0.6м,а при 
укрштању 0.5м, за канализационе цеви код 
укрштања 0.5м а при паралелном вођењу 
0.5м;растојање од регулационе линије 0.5м, 
при паралелном вођењу са енергетским 
кабловима до 10kV износи 1м, а при 
укрштању 0.5м. 

- Максимални ниво буке у случају 
објеката за смештај телекомуникационе 
опреме (фиксне телефоније, мобилне 
телефоније, радио и ТВ опреме, 
информатичких система,...) је 40 dB дању, 
односно 35 dB ноћу. 

- Надземни телекомуникациони 
водови постављају се на стубове. Стубови се 
постављају на јавним површинама, или на 
грађевинским парцелама уз сагласност 
власника-корисника парцеле. 

 
Надземни телекомуникациони водови 

могу се постављати и на стубове 

нисконапонске електроенергетске мреже, уз 
сагласност надлежног предузећа, на начин на 
који то прописи дозвољавају за конкретне 
случајеве, тако што се телекомуникациони 
вод поставља испод електроенергетског вода. 

 
- Вертикални размак између тих 

водова у глави стуба не сме бити мањи од 1 м 
за случај неизолованих проводника електро- 
енергетског вода, односно 0,6 м за случај 
електроенергетског вода са изолованим 
проводницима. Вертикални размак у средини 
распона мора бити на сигурносној 
удаљености, али не мање од 0,6 м. 

 
Телекомуникациони вод може се 

поставити у истој хоризонталној равни са НН 
електроенергетским водом, али размак 
између њих мора бити најмање једнак 
сигурносној удаљености, а најмање 0,4 м. 

 
При приближавању и укрштању 

надземног ТТ вода и НН електроенергетског 
вода са изолованим проводницима, размак 
између њих мора бити најмање 0,2 м. 

- Објекти за смештај мобилних 
централа,  контролора базних радио-станица, 
базних радио-станица, радио-релејних 
станица, радио и ТВ станица, антена, 
антенских стубова и антенских носача у 
мешовитим блоковима могу се градити у 
оквиру објеката, у зеленим површинама или 
на слободном простору у оквиру блока. У 
оквиру блока ови објекти могу да се граде као 
подземни или надземни објекти. Надземни 
објекти за смештај телекомуникационе 
опреме могу бити монтажни или зидани. 

 
- У оквиру постојећег габарита објекти 

мобилних централа, контролора  базних 
радио-станица, базних радио-станица, радио-
релејних станица, радио и ТВ станица, 
антена, антенских стубова и антенских 
носача могу претрпети замену постојеће 
телекомуникационе опреме и каблова новом 



13 januar 2016. godine             SLU@BENI LIST ГРАДА ^A^KА              Strana broj  109— Broj  1   

 
телекомуникационом опремом и кабловима 
већег капацитета 

- Објекти за смештај мобилних 
централа,  контролора базних радио-станица, 
базних радио-станица, радио-релејних 
станица, радио и ТВ станица, антена, 
антенских стубова и антенских носача у 
зонама малих густина становања (индиви- 
дуални објекти) могу се градити у оквиру 
објеката, на грађевинској парцели.. 

У оквиру блока објекти могу да се 
граде као приземни објекти или објекти на 
стубу. 

Приземни објекат може бити 
монтажни или зидани. 

 
- Објекти за смештај мобилних 

централа,  контролора базних радио-станица, 
базних радио-станица, радио-релејних 
станица, радио и ТВ станица, антена, 
антенских стубова и антенских носача у 
зонама привредних делатности могу се 
градити у објекту у оквиру комплекса 
појединачних корисника, на слободном 
простору у оквиру комплекса појединачних 
корисника, на грађевинској парцели.. 

- У оквиру зоне објекат може да се 
граде као приземни објекти или објекти на 
стубу. 

- Приземни објекат може бити 
монтажни или зидани. 

Објекат за смештај опреме мобилне 
телекомуникационе мреже у објекту, као и на 
слободном простору у оквиrу компле- 
ксапојединачних корисника може се градити 
на основу пријаве радова. 

- Објекти за смештај мобилних 
централа,  контролора базних радио-станица, 
базних радио-станица, радио-релејних 
станица, радио и ТВ станица, антена, 
антенских стубова и антенских носача у 
блоковима колективне градње могу се 
градити у оквиру објеката, на грађевинској 
парцели. 

 

 
У оквиру блока објекти могу да се 

граде као приземни објекти или објекти на 
стубу. 
 - Приземни објекат може бити 
монтажни или зидани. 
 - Објекти за смештај мобилних 
централа,  контролора базних радио-станица, 
базних радио-станица, радио-релејних 
станица, радио и ТВ станица, антена, 
антенских стубова и антенских носача у 
викенд зонама могу се градити на 
грађевинској парцели.. 
 
 Објекти могу да се граде као приземни 
објекти или објекти на стубу. 
 Приземни објекат може бити 
монтажни или зидани. 
 - Објекти за смештај мобилних 
централа,  контролора базних радио-станица, 
базних радио-станица, радио-релејних 
станица, радио и ТВ станица, антена, 
антенских стубова и антенских носача у 
зонама које представљају просторно-
културно-историjску целину могу се градити 
уз одобрење надлежног Завода за заштиту 
споменика културе. 
 Објекти се могу градити на основу 
Одобрења за градњу. 
 
 - Објекти за смештај мобилних 
централа, контролора базних радио-станица, 
базних радио-станица, радио-релејних ста- 
ница, радио и ТВ станица, антена, антенских 
стубова и антенских носача у зонама зелених 
јавних површина граде се као подземни или 
изузетно као приземни објекти 
 
 - Објекти се могу градити на основу 
Одобрења за градњу. 
 - Надземни објекат за смештај 
мобилне телекомуникационе опреме и 
антенских стубова са антенама поставља се 
на комплекс максималне површине од 100 м2. 
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Комплекс мора бити ограђен и око њега нема 
заштитне зоне. 
 - У комплекс се постављају антенски 
стубови са антенама, а на тлу се постављају 
контејнери базних станица. Контејнери 
базних станица не могу да заузму више од 
50% површине комплекса. 
 Удаљење антенског стуба од суседних 
објеката и парцела мора бити веће или 
једнако висини стуба са антеном. Предметно 
удаљење може бити и мање од наведеног, али 
не мање од половине висине стуба са 
антеном. У том случају потребно је 
прибавити сагласност власника угроженог 
суседног објекта или парцеле, за постављање 
предметног антенског стуба. 
 
 Напајање објекта за смештај 
телекомуникационе опреме електричном 
енергијом врши се подземно из постојеће НН 
мреже 1 кV. 
 
 - До објекта за смештај мобилне 
телекомуникационе опреме потребно је 
обезбедити приступни пут минималне 
ширине 3 м од најближе јавне саобраћајнице. 
 Слободне површине комплекса морају 
се озеленити. 
 
 Објекат за смештај мобилних 
централа, контролора базних радио-станица, 
базних радио-станица, радио-релејних 
станица, радио и ТВ станица, антена, 
антенских стубова и антенских носача треба 
да има положај такав да не угрожава 
прегледност, безбедност и сигурност кретања 
свих учесника у саобраћају. Боје антенских 
стубова и друга обелажавања треба да буду у 
складу са прописима који се односе на боје 
високих објеката (антена, димњака и сл.), у 
складу са прописима који се односе на 
ваздушни саобраћај. Због дневне видљивости 
стуб треба да буде обојен тако да постоје 
поља од по 3 м, црвене и беле, или црвене и 

наранџасте боје наизменично (последње поље 
на врху стуба треба да буде црвено). 
 
 Ноћна видљивост антенског стуба 
остварује се прописним постављањем одгова- 
рајуће светиљке на врху стуба. 
 - Приступни телекомуникациони водо- 
ви за повезивање мобилних централа и 
базних радио-станица граде се подземно на 
подручју овог плана. 
 - На местима где је већа концентрација 
телекомуникационих водова подземни 
приступни водови обавезно се граде у виду 
телекомуникационе канализације. 
 - За постављање објеката за смештај 
мобилних централа, контролора базних 
радио-станица, базних радио-станица, радио-
релејних станица, радио и ТВ станица, 
антена, антенских стубова и антенских 
носача у или на постојећи објекат потребно је 
прибавити сагласност власника-корисника 
објекта, станова или пословног простора. За 
прислањање објеката за смештај мобилних 
централа,  контролора базних радио-станица, 
базних радио-станица, радио-релејних 
станица, радио и ТВ станица, антена, 
антенских стубова и антенских носача уз 
постојећи објекат потребно је прибавити 
сагласност власника-корисника објекта, и 
станова или пословног простора чији се 
прозорски отвори налазе на страни зграде уз 
коју се поставља објекат мобилне 
телекомуникационе мреже, уз обезбеђење 
сигурносне даљености из члана 193. Од 
суседних објеката и парцеле. 
 
 - Правила за изградњу термотехничке  
мреже 
 

- Гасовод трасирати у колико је то 
могуће у зеленом појасу у оквиру регулативе 
саобраћајнице, или у тротоарима. 

- Гасовод се по правилу полаже испод 
земље, без обзира на његову намену и 
притисак гаса. 
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- Минимална висина надслоја у односу 

на укопан гасовод у зеленој површини је 
0.8м. 

- Минимална висина надслоја у односу 
на укопан гасовод у тротоару (рачунајући од 
горње ивице цеви до горње коте тротоара) је 
1м. 

- Гасоводи се могу полагати на 
мостовима армирано бетонске, металне и 
камене конструкције. 

- Укрштање се изводи тако да не 
угрожава, оштећује или функционално омета 
већ постојеће објекте са којима се гасовод 
укршта, као и друге објекте у њиховој 
непосредној близини. 

- За укрштање гасовода са јавним 
путем потребна је сагласност одговарајуће 
организације. 

- Када се гасовод поставља испод и 
када се укршта са саобраћајницама, исти 
мора бити заштићен (заштитна цев, бетонски 
канал, бетонска плоча или друга одговарајућа 
заштита). 

- Приликом укрштања гасовода са 
саобраћајницама, оса гасовода је по правилу 
под правим углом у односу на осу 
саобраћајнице. Уколико то није могуће 
извести дозвољена су одступања до угла од  
600. 

- Испод коловоза саобраћајница 
минимална висина надслоја од горње ивице 
гасовода до горње коте коловозне констру- 
кције, без примене посебне механичке 
заштите, ако се статичким прорачуном 
цевовода на саобраћајно оптерећење утврди 
да је то могуће, износи 1.35м. 

- Испод коловоза саобраћајница 
минимална висина надслоја од горње ивице 
гасовода до горње коте коловозне 
конструкције када се гасовод штити 
полагањем у заштитну цев, износи 1м. 

- Минимално растојање темеља 

објеката од гасовода је 1м. 

- При паралелном вођењу гасовода са 
другим инсталацијама, потребно је 
поштовати Правилник о техничким 
нормативима за пројектовање и полагање 
дистрибутивног гасовода од полиетиленских 
цеви за радни притисак до 4bar (Сл. лист СРЈ, 
бр. 20/92): 

- При паралелном вођењу гасовода и 
других инсталација минимално светло 
растојање износи 40цм, 

- При укрштању гасовода и других 
инсталација минимално светло растојање 
износи 20цм. 

- Није дозвољено паралелно вођење 
подземних водова изнад и испод гасовода 

- Није дозвољено постављање шахта 
изнад гасовода. 

 

УСЛОВИ ПРИКЉУЧЕЊА НА 
КОМУНАЛНУ ИНФРАСТРУКТУРУ 

- Прикључке објеката на дистрибу- 
тивну или градску гасоводну мрежу вршити 
преко кућних мернорегулационих сетова 
(КМРС), а на основу техничких услова 
надлежног комуналног предузећа (ЈП 
„Србијагас“). 

- Сви подаци дати овим решењем су 
оријентациони и служиће као основа за 
израду главних пројеката гасних инсталација. 

- Овај план ступа на снагу осмог дана 
од дана објављивања у "Службеном листу 
града Чачка". 
 

СКУПШТИНА ГРАДА ЧАЧКА 
Број: 06-227/15-I 

25, 28. и 29. децембар 2015. године  
11. и 12. јануар 2016. године 

 
ПРЕДСЕДНИК 

Скупштине града Чачка, 
Вељко Неговановић, с.р. 
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 32. 
 На основу члана 35. став 7. у вези са 
чланом 46 став 1. Закона о планирању и 
изградњи („Сл. гласник РС”, број 72/09, 81/09 
- испр. 64/10 - одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13 
- одлука УС, 50/13 - одлука УС, 98/13 - 
одлука УС, 132/14 и 145/14) и члана 63. став 
1. тачка 5. Статута града Чачка („Службени 
лист града Чачка“ број 3/2008, 8/2013, 
22/2013 и 15/2015),  
 
 Скупштина града Чачка на седници 
одржаној 25, 28. и 29. децембра 2015. године, 
11. и 12. јануара 2016. године, донела је 
 

О  Д  Л  У  К  У 

О ИЗРАДИ  ПЛАНА ДЕТАЉНЕ 

РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА ПОСТРОЈЕЊЕ ЗА 

ПРЕЧИШЋАВАЊЕ ОТПАДНИХ ВОДА 

ЗА ПОТРЕБЕ БАЊЕ GОРЊА ТРЕПЧА ЗА 

ДЕЛОВЕ насеља Горња и Доња Трепча 
  

 
Члан 1. 

 
 Приступа се изради Плана детаљне 
регулације за постројење за пречишћавање 
отпадних вода за потребе бање Горња Трепча 
и делове насеља Горња и Доња Трепча (у 
даљем тексту: План детаљне регулације). 
 

Члан 2. 
  
 Планом детаљне регулације обухваћен 
је део КО Горња Трепча и део КО Доња 
Tрепча. Граница плана иде од постојећег 
ПДР бање Горња Трепча („Сл. лист општине 
Чачак“, број 5/2007) ка југу, дуж општинског 
пута Л-308 до Новаковића косе, а затим ка 
северу обухватајући грађевинске реоне са 
западне стране општинског пута Л-308 до 
постојећег ПДР бање Горња Трепча. 

 Коначна граница предметног планског 
подручја биће дефинисана приликом 
припреме и стручне контроле нацрта плана. 
 
 Површина плана детаљне регулације 
износи око 35 ха.  
 

Члан 3. 
 

 План детаљне регулације представља 
разраду смерница Просторног плана града 
Чачка (“Сл. лист града Чачка”, број 17/2010). 
 
 Услови и смернице из планског 
документа вишег реда: 
 

Просторним планом града Чачка 
дефинисана је намена земљишта са поделом 
простора на: грађевински реон, пољопр- 
ивредно, шумско и водно земљиште. 

Прецизна границa грађевинског реона 
дефинисаће се урбанистичким плановима 
нижег реда.  
 Постојећа грађевинска подручја 
развијаће се даљим уређењем комплекса са 
могућношћу проширења што подразумева 
реконструкцију постојећих објеката, градњу 
нових објеката за становање, привреду, јавне 
и друштвене садржаје уз очување идентитета 
насеља, затим подизањем комуналног 
стандарда насеља, реконструкцијом постојеће 
и градњом нове саобраћајне и комуналне 
инфраструктуре и осигурањем простора за 
пратеће садржаје. 
 Планирани делови грађевинског реона 
намењени су претежно за становање, затим 
јавне функције, привреду, спорт и рекреацију, 
површине комуналних и саобраћајних 
система, гробља, уређене зелене површине, 
заштитно зеленило и сл. као и посебну 
намену. 
 Постојећа грађевинска подручја су 
задржана са могућношћу повећања 
постојећих површина формирањем нових 
кућишта у слободним међупросторима ових 
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засеока. Такође је могућа трансформација 
ових подручја у циљу формирања прави- 
лнијих грађевинских парцела (у складу са 
правилима парцелације из овог плана), бољег 
организовања површина у оквиру кућишта 
(задовољавајући распоред и међусобна 
удаљеност стамбених и економских објеката 
и сл.), као и повећање густине изграђености, 
која је на овим просторима врло ниска. 
 
 Основна подела грађевинског подру- 
чја сеоских насеља је на: 
  - становање 
  - јавне функције 
  -  зоне рада и 
  - зоне посебне намене. 
 
 На подручју територије града Чачка у 
зависности од привредних активности у 
сеоским насељима биће три основна типа (са 
варијацијама) дворишта: 
  - пољопривредно 
  - мешовито 
  - непољопривредно. 
 
 Принципи и пропозиције коришћења, 
уређења и заштите простора. 
 
 КАНАЛИСАЊЕ 

Израда идејног решења каналисања 
целог административног подручја града 

 
 Прикључивање домаћинстава целог 
административног подручја града на 
канализационе системе (1200л/с у дану мах. 
оптерећења), моћи ће да се оствари и кроз: 
 - проширење капацитета 
 -.изградњу централних канализаци- 
оних колектора до већих сеоских насеља 
(изградити нови колектор из правца 
Прељине, Атенице, Трбушана...) и повезати 
на градску канализациону мрежу и на 
централно постројење за пречишћавање 
отпадних вода. 

 - укидање септичких јама као 
алтернативног решења. 
 - повезивање више суседних насеља на 
мања постројења за пречишћавање отпадних 
вода пре испуштања у најближи реципијент. 
 На основу анализа у Водопривредну 
основу Србије је усвојена перспектива 
развоја за канализациону мрежу отпадних 
вода – норма специфичне дужине је 
2,5м/кориснику. 
 Уједначавање квалитета мреже на 
нивоу целог административног подручја 
града (замена цевног материјала 
квалитетнијим, замена мањих пречника 
одговарајућим). 
 Увођење система даљинског надзора 
рада црпних станица, као и квалитета воде у 
канализационом систему. 
 ИНСТАЛАЦИЈЕ ВОДОВОДА И 
КАНАЛИЗАЦИЈЕ 
 Водовод и канализација се морају 
трасирати тако да: 
 - не угрожавају постојеће или 
планиране објекте, као и планиране намене 
коришћења земљишта, 
 - да се подземни простор и 
грађевинска површина рационално користе, 
 - да се поштују прописи који се односе 
на друге инфраструктуре, 
 - да се води рачуна о геолошким 
особинама тла, подземним водама 

 
 Код пројектовања већих инфрастру- 
ктурних објеката (постројења за захват чисте 
воде, пројектовања већих инфраструктурних 
објеката (постројења за захват чисте воде, 
постројења за пречишћавање отпадних вода, 
резервоари, колектори, дистрибутивни 
цевоводи...) неопходно је извршити консу- 
лтације са Министарством надлежним за 
послове грађевинарства или стручном 
службом ЈКП “Водовод”, у зависности од 
надлежности за издавање одобрења за 
изградњу. 
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 Код пројектовања и изградње, 
обавезно је поштовање и примена свих 
важећих техничких прописа и норматива из 
ове области. 

 
 Подлоге за израду плана 
 Графички део урбанистичког плана 
израдиће се на овереном катастарско – 
топографском плану, за део КО Горња 
Трепча и део КО Доња Трепча. 
 

Члан 4. 
 
 План детаљне регулације садржаће 
нарочито: границу плана и обухват 
грађевинског подручја, поделу простора на 
посебне целине и зоне, детаљну намену 
земљишта, регулационе линије улица и 
јавних површина и грађевинске линије са 
елементима за обележавање на геодетској 
подлози, нивелационе коте улица и јавних 
површина (нивелациони план), попис парцела 
и опис локација за јавне површине, садржаје 
и објекте, коридоре и капацитете за 
саобраћајну, енергетску, комуналну и другу 
инфраструктуру, мере заштите културно – 
историјских споменика и заштићених 
природних целина, локације за које се 
обавезно израђује урбанистички пројекат, 
односно расписује конкурс, правила уређења 
и правила грађења по целинама и зонама и 
друге елементе значајне за спровођење плана.  
 Принципи планирања дефинишу се 
кроз: 
 - примену и поштовање законске 
регулативе и правила струке у поступку 
планирања; 
 - заштита јавног интереса; 
 - заштита и унапређење животне 
средине; 
 - дефинисање детаљне намене 
површина и правила уређења и грађења у 
обухвату за све планиране садржаје; 
 - дефинисање могућности и начина 
саобраћајног повезивања; 

 -.дефинисање свих потребних 
елемената за спровођење плана и реализацију 
планираних садржаја; 
 - стварање услова за изградњу 
инфраструктуре и даље адекватно техничко и 
комунално опремање локације; 
 

Члан 5. 
 

 Циљеви планирања, коришћења, 
уређења и заштите простора су: 
 -.усклађивање са смерницама које даје 
Просторни план града Чачка („Службени 
лист града Чачка“, број 17/2010).  
 -.стварање планског основа за 
прецизно одвајање јавног од осталог 
грађевинског земљишта  
 - рационалније коришћење грађеви- 
нског земљишта  
 - дефинисање карактеристичних зона, 
односно целина са планирањем нове 
изградње  
 -.усклађивање организације, опремања 
и уређења простора и његова заштита уз 
примену услова и критеријума за заштиту 
животне средине  
 - повећање квалитета комуналне 
опремљености и др.  

 
Члан 6. 

 
 Концептуални оквир планирања, 
коришћења, уређења и заштите планског 
подручја односи се на две основне намене – 
земљиште за површине и објекте јавне 
намене и земљиште за остале намене у складу 
са Просторним планом града Чачка у оквиру 
захвата плана. 
 

Члан 7. 
 

 Рок за израду Плана детаљне 
регулације је годину дана од дана ступања на 
снагу ове Одлуке. 
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Члан 8. 

 
 Градска управа за опште и заједничке 
послове града Чачка спровешће поступак 
јавне набавке, услуге – израде Плана детаљне 
регулације. 
 

Члан 9. 
 

 Јавни увид ће се одржати у 
просторијама Градске управе за урбанизам 
града Чачка, сваког радног дана од 8-14 сати 
уз присуство представника стручне службе, у 
централном холу зграде Града и на сајту 
града Чачка, www.cacak.org.rs. Подаци о 
јавном увиду огласиће се у средствима јавног 
информисања, локалном листу „Чачански 
глас“ и у дневном листу „Блиц“. 
 

Члан 10. 
 

 Обрађивач плана дужан је да План 
детаљне регулације изради у свему према 
одредбама важећег закона и подзаконских 
аката. План мора да садржи све елементе 
утврђене чланом 28. и 29. Закона о 
планирању и изградњи („Сл. гласник РС”, 
број 72/09, 81/09 - испр. 64/10 - одлука УС, 
24/11, 121/12, 42/13 - одлука УС, 50/13 - 
одлука УС, 98/13 - одлука УС, 132/14 и 
145/14). Графички део Плана детаљне 
регулације мора бити израђен у дигиталном 
облику (dwg формату) у свему у складу са 
чланом 28. и 29. Правилника о садржини, 
начину и поступку израде докумената 
просторног и урбанистичког планирања („Сл. 
гласник РС“, број 64/2015).  
 

Члан 11. 
 
 Израда Плана детаљне регулације 
финансираће се из средстава буџета  града 
Чачка. 
 
 

Члан 12. 
 
 Саставни део ове одлуке је решење о 
неприступању стратешкој процени утицаја на 
животну средину Плана детаљне регулације 
за постројење за пречишћавање отпадних 
вода за потребе бање Горња Трепча и делове 
насеља Горња и Доња Трепча, број 350-
16/2015-IV-2-01 од 30.10.2015. године, које је 
у складу са чланом 9. став 1. Закона о 
стратешкој процени утицаја на животну 
средину („Сл. гласник РС“ број 135/2004 и 
88/2010) донела Градска управа за урбанизам 
града Чачка и које се објављује се у 
„Службеном листу града Чачка“.  
 

Члан 13. 
 
 Ова oдлука ступа на снагу осмог дана 
од дана објављивања у „Службеном листу 
града Чачка“. 
 

 
СКУПШТИНА ГРАДА ЧАЧКА 

Број: 06-227/15-I 
25, 28. и 29. децембар 2015. године  

11. и 12. јануар 2016. године 

 

 
ПРЕДСЕДНИК 

Скупштине града Чачка, 
Вељко Неговановић, с.р. 

 

33. 
На основу чл. 12. ст. 3. и 17. ст. 1. 

Закона о јавним предузећима («Сл. гласник 
РС» број 119/2012, 116/2013 –аутен. тум. и 
44/2014 – др. закон),  члана 63. став 1. тачка 
11. Статута града Чачка («Сл. лист града 
Чачка» број 3/2008, 8/2013, 22/2013 и 
15/2015) и члана 37. став 2. и члана 40. став 1. 
Одлуке о оснивању Јавног комуналног 
предузећа за изградњу и одржавање зелених 
површина и гробља „Градско зеленило“ 
Чачак («Сл. лист града Чачка» број 15/2013),  
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Скупштина града Чачка на седници 
одржаној 25, 28. и 29. децембра 2015. године, 
11. и 12. јануара 2016. године, донела је  

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О РАЗРЕШЕЊУ ОДНОСНО 

ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА 

НАДЗОРНОГ ОДБОРА ЈАВНОГ 

КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА 

 ЗА ИЗГРАДЊУ И ОДРЖАВАЊЕ 

ЗЕЛЕНИХ ПОВРШИНА И ГРОБЉА 

„ГРАДСКО ЗЕЛЕНИЛО“ ЧАЧАК 
 
I 
 

 Разрешава се Иван Ђунисијевић, 
дужности председника Надзорног одбора 
Јавног комуналног предузећа за изградњу и 
одржавање зелених површина и гробља 
„Градско зеленило“ Чачак, због поднете 
оставке. 
  

II 
 

 Именује се Милован Остојић, дипл. 
економиста, представник оснивача, за 
председника Надзорног одбора Јавног 
комуналног предузећа за изградњу и 
одржавање зелених површина и гробља 
„Градско зеленило“ Чачак. 

 
III 

 
 Ово решење објавити у „Службеном 
листу града Чачка“. 
 

 

 

 

 

 

СКУПШТИНА ГРАДА ЧАЧКА 
Број: 06-227/15-I 

25, 28. и 29. децембар 2015. године  
11. и 12. јануар 2016. године 

 

ПРЕДСЕДНИК 
Скупштине града Чачка, 
Вељко Неговановић, с.р. 

 

34. 
На основу чл. 26. ст. 2. и 3. Закона о 

јавним предузећима («Сл. гласник РС» број 
119/2012, 116/2013- аутентично тумачење и 
44/2014-др. закон) и члана 63. Статута града 
Чачка («Сл. лист града Чачка» број 3/2008, 
8/2013, 22/2013 и 15/2015),  

 
Скупштина града Чачка на седници 

одржаној 25, 28. и 29. децембра 2015. године, 
11. и 12. јануара 2016. године, донела је  

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О ИМЕНОВАЊУ ЈЕДНОГ ЧЛАНА 

КОМИСИЈА ЗА ИМЕНОВАЊЕ 

ДИРЕКТОРА ЈАВНИХ ПРЕДУЗЕЋА 

ГРАДА ЧАЧКА 
 
I 
 

Именује се Бранко Пејица, дипл. 
економиста из Чачка, представник Сталне 
конференције градова и општина, за члана: 

 
- Комисије за именовање директора 

Јавног предузећа за урбанистичко и 
просторно планирање, грађевинско земљиште 
и путеве „Градац“ Чачак, 

- Комисије за именовање директора 
Јавног предузећа за одржавање чистоће и 
пијаца „Комуналац“ Чачак, 
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- Комисије за именовање директора 

Јавног предузећа за водовод и канализацију 
„Водовод“ Чачак, 

- Комисије за именовање директора 
Јавног предузећа за грејање „Чачак“ Чачак,
  

- Комисије за именовање директора 
Јавног комуналног предузећа за водовод, 
одржавање чистоће и пијаца „Моравац“ 
Мрчајевци, 

- Комисије за именовање директора 
Јавног комуналног предузећа за изградњу и 
одржавање зелених површина и гробља 
„Градско зеленило“ Чачак, 

- Комисије за именовање директора 
Јавног комуналног предузећа „Паркинг 
сервис“  Чачак. 
 

II 
 

 Ово решење објавити у „Службеном 
листу града Чачка“. 
 

СКУПШТИНА ГРАДА ЧАЧКА 
Број: 06-227/15-I 

25, 28. и 29. децембар 2015. године  
11. и 12. јануар 2016. године 

 

ПРЕДСЕДНИК 
Скупштине града Чачка, 
Вељко Неговановић, с.р. 

 
 

35. 

На основу члана 9. став 3. Закона о 

стратешкој процени утицаја на животну 

средину (»Сл. гласник РС«, број 135/04 и 

88/10), а у вези члана 46. Закона о планирању 

и изградњи(„Сл. гласник РС”, број 72/09, 

81/09 - испр. 64/10 - одлука УС, 24/11, 121/12, 

42/13 - одлука УС, 50/13 - одлука УС, 98/13 - 

одлука УС, 132/14 и 145/14) и члана 18. 

Одлуке о градским управама (“Сл. лист града 

Чачка”, број 8/2008, 21/2009 и 11/2015), 

Градска управа за урбанизам, града Чачка, 

доноси 

Р Е Ш Е Њ Е 

О НЕПРИСТУПАЊУ СТРАТЕШКОЈ 

ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ 

СРЕДИНУ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ 

РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА ПОСТРОЈЕЊЕ ЗА 

ПРЕЧИШЋАВАЊЕ ОТПАДНИХ ВОДА 

ЗА ПОТРЕБЕ БАЊЕ гОРЊА ТРЕПЧА и 

ДЕЛОВЕ насеља Горња и Доња Трепча 

1. НЕ ПРИСТУПА СЕ стратешкој 
процени утицаја на животну средину Плана 
детаљне регулације за постројење за 
пречишћавање отпадних вода за потребе 
бање Горња Трепча и делове насеља Горња и 
Доња Трепча. 

2. Ово решење објављује се у 
„Службеном листу града Чачка“. 

 
О б р а з л о ж е њ е 

Одлуком о изради Плана детаљне 
регулације за постројење за пречишћавање 
отпадних вода за потребе бање Горња Трепча 
и делове насеља Горња и Доња Трепча 
приступиће се изради Плана детаљне 
регулације за постројење за пречишћавање 
отпадних вода за потребе бање Горња Трепча 
и делове насеља Горња и Доња Трепча. 

Чланом 5. став 1. Закона о стратешкој 
процени утицаја на животну средину 
(»Сл.гласник РС«,број 135/04 и 88/10) 
прописано је да се стратешка процена врши 
за планове, програме и основе у области 
просторног и урбанистичког планирања или 
коришћења земљишта, пољопривреде, 
шумарства, рибарства, ловства, енергетике, 
индустрије, саобраћаја, управљања отпадом, 
управљање водама, телекомуникација, 
туризма, очување природних станишта и 
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дивље флоре и фауне, којима се успоставља 
оквир за одобравање будућих развојних 
пројеката одредјених прописима којима се 
одредјује процена утицаја на животну 
средину. 

Ставом 2. истог члана прописано је да 
за планове и програме из става 1. овог члана 
којима је предвиђено коришћење мањих 
површина на локалном нивоу, одлуку о 
стратешкој процени доноси орган надлежан 
за припрему плана ако према критеријумима 
прописаним овим законом, утврди да постоји 
могућност значајних утицаја на животну 
средину. 

У поступку одлучивања о изради 
стратешке процене утицаја на животну 
средину Плана детаљне регулације за 
постројење за пречишћавање отпадних вода 
за потребе бање Горња Трепча и делове 
насеља Горња и Доња Трепча, прибављено је 
мишљење Службе за заштиту животне 
средине Градске управе за урбанизам Града 
Чачка број 501-175/2015-IV-2-01од 
30.10.2015. године у коме је изражен став 
да за израду Плана детаљне регулације за 
постројење за пречишћавање отпадних вода 
за потребе бање Горња Трепча и делове 
насеља Горња и Доња Трепча, на основу 
члана 9. став 1. Закона о стратешкој процени 
утицаја на животну средину (»Сл.гласник 
РС« број 135/04 и 88/10) и упутства за 
спровођење Закона о стратешкој процени 
утицаја на животну средину, издатог од 
Министарства науке и заштите животне 
средине РС, Управа за заштиту животне 
средине у Београду 2007. године, није 
неопходно приступити изради Извештаја о 
стратешкој процени утицаја на животну 
средину. 

Ова Управа је имајући у виду 
планиране намене, чињеницу да је урађена 
стратешка процена утицаја вишег хијера- 
рхијског нивоа за целу територију града, да 
предметним планом нису планирани будући 
развојни пројекти одређени прописима 
којима се уређује процена утицаја на животну 
средину, утврдила да предметни план не 
подлеже обавези израде стратешке процене 
утицаја у смислу одредбе члана 5. став 1. 
Закона о стратешкој процени утицаја на 
животну средину (»Сл.гласник РС«, број 
135/04 и 88/10), а на основу претходно 
прибављеног мишљења Службе заштите 
животне средине ове Управе 
од 30.10.2015.године, као органа надлежног 
за послове заштите животне средине . 

РЕШЕНО У ГРАДСКОЈ УПРАВИ ЗА 
УРБАНИЗАМ ГРАДА ЧАЧКА, ПОД 
БРОЈЕМ: 350-16/2015-IV-2-01 ДАНА 
30.10.2015. ГОДИНЕ 

 

ГРАДСКА УПРАВА ЗА УРБАНИЗАМ 
ГРАДА ЧАЧКА 

БРОЈ: 350-16/2015-IV-2-01 
ДАНА 30.10.2015. ГОДИНЕ 

 
в.д. НАЧЕЛНИК УПРАВЕ, 

Весна Дмитрић, дипл.правник, с.р. 
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