
План детаљне регулације „Атеница“ – рани јавни увид

1.ОПШТИ ДЕО

1.1. Правни и плански основ за израду плана 

Правни основ за израду Плана детаљне регулације „Атеница“ садржан је у:

- Закону о планирању и изградњи („Сл. гласник РС“, број 72/09 и 81/09 – испр., 64/10 - 
одлука УС и 24/11, 121/12, 42/13 - одлука УС, 50/13 - одлука УС, 98/13 – УС 132/2014 и 
145/2014-УС).
- Одлуци о приступању изради Плана детаљне регулације „Атеница“ бр.  06-155/15-I 
(„Службени лист града Чачка“ бр. 16/2015).

Садржај плана дефинисан је Законом о планирању и изградњи („Сл. гласник РС“, број 
72/09 и 81/09 – испр.,  64/10 - одлука УС и 24/11, 121/12, 42/13 - одлука УС, 50/13 - 
одлука УС, 98/13 – УС, 132/2014 и 145/2014-УС) и Правилником о садржини, начину и 
поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања („Сл. гласник РС“ 
бр. 64/2015).

Плански основ:
Плански  основ  за  израду  Плана  детаљне  регулације  „Атеница“  је  План  генералне 
регулације „Атеница – Кулиновци“ у Чачку (Службени лист града Чачка, бр. 14/2014).

План  детаљне  регулације  „Атеница“  представља  даљу  разраду  Плана  генералне 
регулације  „Атеница  –  Кулиновци“  у  Чачку (у  даљем  тексту  ПГР) уз  поштовање 
смерница,  стечених  урбанистичких  обавеза  и  постојећег  начина  коришћења 
предметног простора.

1.2. Опис границе планског документа 

Одлуком  је  утврђена  прелиминарна  граница  Плана,  а  на  основу  Плана  генералне 
регулације,  који  је  предметни  простор  определио  за  разраду  планом  детаљне 
регулације. Коначна граница обухвата Плана биће дефинисана у Нацрту плана. 

Простор  који  се  разрађује  Планом  детаљне  регулације  обухвата  део  катастарске 
општине  Атеница,  односно  простор  између  Улице  др  Драгиша  Мишовић, 
новопланираног Булевара Николе Тесле, Улице 7 и Атеничке реке.

Прелиминарна граница Плана обухвата површину од 39,10 ha.

1.3. Извод из планских докумената вишег реда 
                                         
1.3.1. Извод из плана генералне регулације

2.0   ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА
2.1. ПОДЕЛА ПРОСТОРА УНУТАР  ГРАНИЦА ПЛАНА НА ПРОСТОРНЕ ЗОНЕ, 
ЦЕЛИНЕ И  ПОДЦЕЛИНЕ

ЗОНА  4 

Зона бр. 4 обухвата простор чија граница почиње на додиру ул. Раденка Јањића 
и ул. др Драгиша Мишовић којом креће источно и даље иде ул.Ђакона Авакума 
до граница плана  која се   поклапа са границом  ГУП-а, затим границом ГУП-а 
скреће  северно  до  елекрифициране  железничке  пруге  Чачак-Краљево  даље 
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граница скреће западно, прелази преко Атеничке реке и долази до  ул.Раденка 
Јањића којом скрећући јужно долази до почетне тачке зоне.
Граница зоне приказана  је  на графичком прилогу  бр.  6 КАРТА ПЛАНИРАНЕ 
НАМЕНЕ  ПОВРШИНА  СА  ПОДЕЛОМ НА  ЗОНЕ.  Површина  зоне  износи   око 
131,52 ха.
У оквиру зоне бр. 4 одређен је простор  који је опредељен за даљу урбанистичку 
разраду кроз план детаљне регулације (ПДР)  „Атеница“. Простор предвиђен за 
разраду  је  изграђен претежно  породичним  стамбеним  објектима  где  улице 
већином не задовољавају ширину минималних саобраћајних профила. Планом 
детаљне регулације ће се дефинисати плански елементи коришћења, уређења и 
заштите овог дела простора.
Северним делом ове зоне пролази електрифицирана железничка пруга  Чачак-
Краљево, која има денивелисане укрштаје са новопланираном  саобраћајницом 
Булевар  Николе Тесле и Улицом 70. 
Претежна намена у  овој  зони  је становање средњих  густина  од 50-150ст/ха. 
Заступљене  су  површине  јавне  намене,  центар,  локални  спортски  центар, 
реонски спортски  центар,  основна  школа,  површине  комуналних  делатности 
такође су заступљене намене привредне делатности кроз намену индустрије и 
пословања.

2.2.  ПОДЕЛА ПРОСТОРА УНУТАР ГРАНИЦА ПЛАНА НА ЗОНЕ ЗА КОЈЕ СЕ 
ОБАВЕЗНО  ДОНОСИ  ПЛАН  ДЕТАЉНЕ  РЕГУЛАЦИЈЕ   И  УРБАНИСТИЧКИ 
ПРОЈЕКАТ

2.1.1.  ПОДЕЛА ПОДРУЧЈА НА ЗОНЕ ЗА КОЈЕ СЕ БАВЕЗНО ДОНОСИ ПЛАН 
ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ
 
Планом  генералне  регулације  „Атеница-Кулиновци“  предлаже  се  израда 
следећих планова:

1. План детаљне регулације  «Лозница»
2. План детаљне регулације «Атеница»

 При изради плана детаљне регулације дефинисати:

• концепцију  уређења  простора  и  типологију  карактеристичних 
грађевинских зона и целина са правилима уређења и грађења
• саобраћајну мрежу у односу на саобраћајно решење планирано ГУП-ом 
Чачка  и  планом  генералне  регулације„Атеница-Кулиновци“,  као  дела  укупне 
саобраћајне матрице града
• локације за површине јавне намене, садржаје и објекте
• мреже и објекте инфраструктуре и јавног зеленила са нивелационим и 
регулационим решењима
• локације за које се обавезно ради урбанистички пројекат
• локације  за  које  је  обавеза  расписивања  јавних  архитектонских  или 
урбанистичких конкурса
• и друге елементе значајне за спровођење плана.

Обавезујуће смернице за израду планова детаљне регулације

План детаљне регулације «Атеница»

Планом детаљне регулације 2. „Атеница“ обухваћен је простор између улице Др 
Драгише  Мишовића,  новопланираног  булевара  Николе  Тесле  и  Улица  7  и 
Атеничке реке.

Укупна површина подручја планираног ПДР износи oko 39ха.

Предметно подручје је опредељено за следеће претежне намене:
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• становање  –  средње густине насељености  50-150  ст/ха  -  као 
доминантна намена у оквиру захвата плана.

О  пшти услови грађења  

Б – срeдња густина насељености 50 - 150 ст/ха

У  овој  зони  становања  средњих  густина  је  планирано  ПОГУШЋАВАЊЕ  НА 
ПОСТОЈЕЋИМ  ПАРЦЕЛАМА,  кроз  могућност  организовања  два  стана-
домаћинства у склопу једног објекта, али не више од три стана. ПОВЕЋАЊА 
СПРАТНОСТИ  ДО  П+2  (три  етаже  у  могућим  комбинацијама).  МОГУЋА  је 
ИЗГРАДЊА ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА у оквиру стамбеног објекта, али не више 
од 30% површине.  Уколико се ради о пословању које  има карактер услужног 
занатства  онда је та површина ограничена на 25%. Могућа је изградња и  другог 
стамбеног или пословног објекта на истој парцели.
Планирана густина у зони, може по блоковима бити већа или мања од задате, 
под условом да се не ремети просечна густина целе зоне.
-планирана густина насељености од 51-150 становника/ха,  а просечна густина 
становања 20-50 станова/ха;
-у  овој  зони  градити  искључиво  тип  индивидуалних  стамбених  објеката  у 
варијантама  слободно-стојећих,  двојних  и  објеката  у  низу.  У  оквиру  једног 
индивидуалног стамбеног објекта могуће је организовати максимум три стана.
-тежити очувању постојећег система регулације, уз његову измену само тамо где 
је  то  неопходно  ради  уобличавања  саобраћајне  матрице;  нову  регулацију 
надовезати на систем постојеће у јединствену целину;
-индекс заузетости  30-50%
-просечна површина парцеле за слободно-стојећи објекат је 3,00 ара, за двојни 
4,50 ара, а за низ 2,00 ара;
-мах спратност стамбених објеката је три надземне етаже.
-на  парцелама  већим од 5,00  ари пословни простор се може организовати  у 
саставу стамбеног објекта, уз обавезну  еколошку и урбанистичку анализу.
-на  парцелама  већим од  5,00  ари,  могућа  је   изградња  и  другог  објекта  на 
парцели за потребе становања или за потребе организовања пословог простора 
из терцијарног сектора, 
-настојати да се гаражирање аутомобила  оствари у склопу основног објекта  
-помоћни  простор  (простор  у  функцији  основног  објекта)  ако  се  гради  као 
независни објекат на парцели ( доградња уз постојећи стамбени или изградња) 
може имати мах.површину 30м2. 
-на парцелама  већим од 5 ари уколико се планира изградња другог стамбеног 
или  пословног  објекта,  помоћни  објекти  се  не  могу  градити  као  независни 
објекти. 

Инфраструктурни системи

Инфраструктурни системи морају се планирати тако да задовоље потребе свих 
функција  уз коришћење података из предходно урађених специјалистичких  и 
стратешких докумената. Водови се морају планирати тако да: 
1. не угрожавају постојеће или планиране објекте, као и планиране намене 
коришћења земљишта,
2. да се подземни простор и грађевинска површина рационално користе,
3. да се поштују прописи који се односе и на друге инфраструктуре,
4. да се води рачуна о геолошким особинама тла, подземним водама...

У  непосредном  контакту  простора  који  се  разрађује  овим  планом  налазе  се 
површине ПГР-ом опредељене за  намену  породичног  становања  средње густине 
насељености, за које су дата следећа правила грађења
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5.1.1.2 СТАНОВАЊЕ СРЕДЊЕ ГУСТИНЕ НАСЕЉЕНОСТИ    50-150ст/ха

Урбанистичке целине 1.5, 2.3, 3.2, 4.4,  4.9, 4.10 и 5.2 

• У оквиру предметних  урбанистичких целина  планирано је  погушћавање 
кроз  реконструкцију,  доградњу  и  надградњу, постојећих  и  изградњу  нових 
објеката.
• Планирана густина  насељености од 51-150 становника/ха,  а  просечна 
густина становања 20-50 станова/ха;
• Дозвољена намена је  породично становање,  породично становање са 
пословањем  и чисто пословање
• У склопу породичних стамбено-пословних и пословних објеката могу се 
обављати следеће делатности:
• трговина  (продавнице  свих  типова  за  продају  прехрамбене  и  робе 
широке потрошње на мало и др.),
• услужно  занатство  (пекарске,  посластичарске,  обућарске,  кројачке, 
фризерске, фотографске радње, праонице возила и друге занатске радње)
• услужне делатности (књижара, видеотека, хемијска чистионица и др.),
• угоститељство (мотел, пансион, ресторан, таверна, кафе бар, пицерија, 
хамбургерија...)
• здравство  (апотека,  опште  и  специјалистичке  ординације,  амбуланте, 
стационари мањих капацитета и сл. )
• социјална  заштита  (сервиси  за  чување  деце,  вртићи,  обданишта, 
играонице за децу, смештај и нега старих и изнемоглих лица и др.),
• култура (галерије, библиотеке, читаонице, и др.),
• забава (билијар салони, салони видео игара, и др.)
• спорта (теретане, вежбаоне за аеробик, фитнес, бодибилдинг и др.),
• пословно-административне  делатности  (филијале  банака,  поште, 
представништва, агенције, пословни бирои ).

У зони се могу планирати и друге делатности уз услов да не угрожавају околину, 
животну средину и услове становања,  буком,  гасовима,  отпадним материјама 
или другим  штетним дејствима,  односно да су предвиђене мере,  којима се у 
потпуности  обезбеђује  околина  од  загађења,  да  имају  обезбеђене  услове 
прикључка на комуналну инфраструктурну мрежу, те да се у складу са наменом 
и капацитетима може обезбедити потребан, правилима прописан број паркинг 
места за кориснике.

Забрањује се изградња објеката чија би намена негативно утицала на претежну 
намену -  становање. Нису дозвољене пословне и производне делатности које 
могу угрозити животну средину и услове становања разним штетним утицајима: 
буком, гасовима, отпадним материјама или другим штетним дејствима, односно 
за која  нису  предвиђене мере којима се у  потпуности  обезбеђује  околина од 
загађења.  У  зони  породичног  становања  није  дозвољена  изградња  објеката 
намена као  што  су   галванизерске,  ауто  лимарске,  ливачке, пластичарске, 
прераде  коже,  качарске,  каменорезачке,  млевење минерала  и  камена, 
сакупљање секундарних сировина и сл.

• У овој зони градити стамбене објекате искључиво типа индивидуалних 
породичних објеката. У оквиру једног индивидуалног стамбеног објекта могуће је 
организовати максимум  три стана.
• Врсте објеката с обзиром на начин изградње на грађевинској парцели у 
зони породичног становања су:
• слободно-стојећи
• двојни (објекти на суседним парцелама додирују једну заједничку линију 
границе парцеле)
• у  непрекинутом  низу  (објекат  додирује  обе  бочне  линије  грађевинске 
парцеле)
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• у прекинутом низу (објекат додирује само једну бочну линију грађевинске 
парцеле)
• полуатријумски (објекат додирује три линије грађевинске парцеле)
• атријумски – са затвореним заједничким двориштем.
• Минимална површина грађевинске парцеле:
• за слободно-стојећи објекат је 3.0 ара, изузетно 2.0 ара (односи се на 
постојеће и парцеле којима је формирањем саобраћајница смањена површина)
• за двојни је 4.0 ара (2 x 2.0) 
• за објекте у прекинутом низу је 2.0 ара
• за објекте у непрекинутом низу је 1.5 ара
• за полуатријумске објекте је 1.5 ара
• На парцелама до 5,00 ари пословни простор се може организовати у 
саставу стамбеног објекта,  али не више од 30% површине. Уколико се ради о 
пословању  које  има  карактер  услужног  занатства   онда  је  та  површина 
ограничена на 10%.
• На парцелама већим од 5,00 ари могућа је  изградња и другог објекта на 
парцели за потребе становања или за потребе организовања пословог простора 
из терцијарног сектора
• На парцелама већим од 5,00 ари уколико се планира изградња другог 
стамбеног  или  пословног  објекта,  помоћни  објекти  се  не  могу  градити  као 
независни објекти. 
• Минимална ширина грађевинске парцеле:
• за слободно-стојећи објекат је 10.0м
• за двојни 16.0м  (2 x 8.0м)
• за објекте низу је 5.0м
• Спратност  објеката  максимално  По+Пр+2. Изградња  подрумске  или 
сутеренске  етаже  је  могућа  уколико  не  постоје  сметње  геотехничке  и 
хидротехничке природе. 
• Спратност помоћних објеката који су самостални објекти је По+Пр, 
• Индекс заузетости парцеле -  максимално 50 % 
• Постојећи  породични  стамбени  објекти  могу  се  реконструисати, 
дограђивати и надграђивати под истим условима који важе за новопланиране 
објекте
• Најмања  дозвољена  међусобна  удаљеност   породичних 
слободностојећих  и   објеката  у  прекинутом  низу  износи  4.0м.  За  породичне 
стамбене  објекте  чија  је  међусобна  удаљеност  мања  од  3.0м  могу  се  на 
суседним странама предвиђати наспрамни отвори нестамбених просторија  са 
минималном висином парапета х=1.80м
• Најмање дозвољено растојање основног габарита објекта (без истака) и 
линије         суседне грађевинске парцеле за породичне стамбене, стамбено-
пословне и пословне објекте је:
• за слободностојеће објекте:
               - на делу бочног дворишта северне (односно западне) оријентације 2.0 
м
               - на делу бочног дворишта јужне (односно источне) оријентације 3.0 м
• за двојне објекте и објекте у прекинутом низу на бочном делу дворишта 
4.0 м
• за први или последњи објекат у непрекинутом низу 3.0 м
• Слободностојећи  објекти  се  могу  градити  и  ближе  линији  суседне 
парцеле на делу         бочног дворишта северне оријентације, тј. на растојању од 
1.0  м,  у  случају  да  је  растојање  објекта  на  делу  бочног  дворишта  јужне 
оријентације  на  суседној  парцели  мин.  4.0  м,  тј.  да  је  међусобна  удаљеност 
објеката 5.0 м.
• Објекат се може градити и на линији једне од суседних парцела уколико 
је  то  наслеђен  начин  градње  у  блоку,  а  у  том  случају  грађење  објекта  је 
условљено ширином слободног пролаза на припадајућој парцели у делу бочног 
дворишта мин. 4,0 м, а такође мора бити задовољен услов у погледу међусобне 
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удаљености објеката с обзиром на планирану висину, а то је ½ висине вишег 
објекта.
• За грађење и реконструкцију објеката на линији суседне парцеле као и 
на  удаљеностима  од  суседне  парцеле  мањим  од  1,0  м,  на  зидовима  према 
суседној парцели се не могу пројектовати нити накнадно изводити отвори. На 
овим фасадама се могу уграђивати само фиксни стаклени елементи «стаклени 
зидови»  (копилит  стакло,  стаклене  призме,  полигал  и  сл.)  који  би  служили 
искључиво за нужно осветлење просторије.
• Висина надзитка подкровних етажа маx 1,60 м
• Положај новопланираних објеката одређен је грађевинском линијом која 
је  дефинисана  у  односу  на  регулациону  линију  (Графички  прилог  бр.8  Карта 
урбанистичке регулације).  Положај грађевинске линије у зонама где већ постоје 
изграђени објекти  утврђен је  на основу  позиције  већине изграђених објеката. 
Објекте постављати на или унутар грађевинске линије.
• Постојећи  објекти  који  делом  задиру  у  планирану  грађевинску  линију 
имају  следећи  третман  -  задржавају  се  уколико  њихов  положај  не  угрожава 
безбедност (објекти на регулативи у зони раскрснице и сл.) али за  интервенције 
у  смислу  реконструкције  и  доградње  мора  се  поштовати  дата  грађевинска 
линија. 
• Приступ парцели остварити са јавног пута или преко приватног пролаза
• Ширина приватног пролаза не може бити мања од 2.50м
• Смештај сопствених возила решавати у склопу парцеле изван површине 
јавног пута, уз услов 1.1 ПМ/ стан, односно 1ПМ/ 70м2 корисног простора 
• Настојати  да  се  гаражирање аутомобила   оствари  у  склопу  основног 
објекта -помоћни простор (простор у функцији основног објекта), а ако се гради 
као  независни  објекат  на  парцели  (доградња  уз  постојећи  стамбени  или 
изградња новог) може имати мах.површину 30м2. 
• Ограђивање парцела - зиданом или транспарентном оградом  до висине 
1,40 м. Ограђивање се може вршити и живом зеленом оградом. Висина зидане, 
непрозирне ограде између парцела може бити и до висине 1,40 м а стубови 
ограде  морају  бити  на  земљишту  власника  парцеле.  Зидане  и  друге  врсте 
ограда постављају се на регулациону линију тако да ограда, стубови ограде и 
капије  буду  на  грађевинској  парцели  која  се  ограђује.  Угаоне  грађевинске 
парцеле на раскрсницама саобраћајница морају бити транспарентне , с тим да 
парапет ограде до максималне висине од 60цм може бити зидан (опека, камен, 
бетон и др.)
• За  потребе  формирања  грађевинске  парцеле,  у  складу  са  Законом 
извршити парцелацију односно препарцелацију.

1.4. Општи циљеви израде плана 

Циљ  израде Плана  детаљне  регулације  „Атеница“  је  утврђивање  мера,  правила 
грађења и начина коришћења и уређења земљишта, као и заштите планског подручја.

Основни циљеви израде и доношења плана су:

• Стварање планског основа за прецизно одвајање јавног од осталог грађевинског 
земљишта

• Рационалније коришћење грађевинског 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

6



План детаљне регулације „Атеница“ – рани јавни увид

Израда плана заснива се на постављеним циљевима и задацима и то у складу са:
• Планом генералне регулације „Атеница – Кулиновци“ у Чачку
• Могућностима геоморфолошких карактеристика терена, потребама привредних 

субјеката и принципима заштите животне средине.

2. АНАЛИЗА И ОЦЕНА ПОСТОЈЕЋЕГ СТАЊА

2.1. Опис постојећег стања и начина коришћења простора

Грађевинско подручје

Изграђене  површине  заузимају  велики  простор  у  обухвату  Плана,  око  две  трећине 
укупне  површине предметног  простора.  Неизграђене  површине заузимају  преосталу 
трећину  простора  и  њих  углавном  чине  пољопривредне  површине  и  неколико 
слободних парцела. Планом вишег реда, читав простор је опредељен као грађевинско 
подручје.

Намена површина     

Доминантна намена у обухвату Плана је породично становање, које заузима највећи 
проценат  изграђеног  подручја.  После  породичног  становања,  најзаступљеније  су 
површине које се користе као пољопривредно земљиште.
Осим ове две, друге намене су врло слабо заступљене, не формирају зоне, већ се 
тачкасто  јављају  у  оквиру  површина породичног  становања.  Ради  се о  различитим 
врстама услуга,  најчешће као пратећа намена становању.  На предметном простору 
препознато  је  неколико  угоститељских  објеката,  трговина,  радионица,  фризерских 
салона  и  слично.  Ови  комерцијални  садржаји  се  јављају  уз  Улицу  др  Драгише 
Мишовића или у близини раскрсница, уколико су у унутрашњости планског обухвата.
Од  комерцијалних  делатности,  које  су  препознате  као  основна  намена,  односно, 
независне од становања, на предметном простору су евидентиране две велетрговине 
и  један  пословни  објекат  уз  Улицу  др  Драгише  Мишовића,  који  је  делимично  у 
функцији.

У  графичком  прилогу  Анализа  постојећег  стања  /Намена  површина  –  начин 
коришћења/, намене су приказане према начину на који се површине користе, односно, 
како су у простору препознате.

Површине и објекти јавне намене:

Од површина јавне намене у оквиру предметног простора препознате су: 
- саобраћајне површине 
- зеленило уз уређено речно корито 
- површине за комуналне садржаје – трафостанице и базну станицу

Објекти јавне намене једино су заступљени кроз четири објекта трафостаница и једну 
базну станицу Телекома.

Саобраћајне површине  у обухвату Плана чини мрежа улица локалног карактера и 
приватних или полуприватних прилаза. Свака изграђена парцела у обухвату плана има 
обезбећен директан или индиректан колски прилаз. Међутим, ове улице су углавном 
недовољне ширине и у појединим деловима без адекватног асфалног застора. Изузев 
на ободној Улици др Драгише Мишовића, примећено је потпуно одсуство тротоара на 
предметном простору.
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На југозападнај граници Плана, уз Улицу др Драчиша Мишовић, налази се неуређено 
зеленило уз корито Атеничке реке, које се налази у јавном власништву.
Комунални  садржаји  –  на  предметном  простору  су  евидентирана  четири  објекта 
трафостаница.  Један од ових објеката се налази на парцели Електросрбије,  док су 
остали смештени на рубовима приватних парцела. Објекат базне станице Телекома се 
такође налази на приватној парцели.

Површине остале намене

Становање је присутно на читавом предметном простору, осим у крајњем северном 
делу,  где  су  заступљене  пољопривредне  површине.  Становање  се  јавља  као 
породично  становање  или  као  породично  становање  са  делатностима.  Након 
евидентирања стања на терену и анализе постојеће грађене структуре, стиче се утисак 
да је  становање организовано као вишегенерацијско,  па је  чест случај  да на једној 
парцели постоји два или чак три стамбена објекта, или су у питању објекти великих 
габарита,  са  по  три  стамбене  етаже.  У  склопу  појединих  парцела  породичног 
становања присутне су мале повртарске баште.
Производно  комерцијалне  делатности се  углавном  јављају  као  пратећа  намена 
становању,  и то као маркети,  сервиси,  радионице,  угоститељски објекти,  фризерски 
салони,  кројачка  радња  и  слично.  Производно  комерцијалне  делатности,  које  се 
јављају  као  основна  намена  на  парцели,  јављају  се  на  пар  локација  у  обухвату. 
Најзначајније  су  две  велетрговине.  На  предметном  простору  постоји  један  мали 
производни погон – столарска радионица која се бави производњом намештаја, али је 
он у склопу породичног дворишта, односно, егзистира као пратећа намена становању.
Пољопривредне површине су после становања најзаступљенија намена. Заузимају 
готово трећину површине предметног подручја. Користе се углавном за повртарство, у 
функцији  домаћинстава  у окружењу,  или као воћњаци.  У обухвату  се налазе и три 
парцеле у власништву Института за воћарство. 
Слободне  површине су  присутне  на  неколико  локација  у  обухвату  Плана  у  виду 
неизграђених парцела у оквиру густо изграђених стамбених зона. 

Врста изградње
 
Предметно подручје је  густо  изграђено.  Уз главни објекат  на парцели,  углавном се 
јављају  један или  више  помоћних  објеката.  Није  ретко  ни да се  на једној  парцели 
појаве два или три стамбена објекта.
Објекти су махом грађени у последње три деценије и доброг су квалитета. Највећи је 
број  у  потпуности  завршених  објеката.  Постоји  свега  неколико  који  су делимично  у 
употреби и неколико који су у употреби, али им недостаје фасадна облога. 
Спратност је уједначена и креће се од приземних до објека спратности П+1+Пк.

2.2. Саобраћајна инфраструктура

2.2.1. Друмски саобраћај

Саобраћајно-географски положај
Саобраћајно-географски положај простора у обухвату ПДР-а „Атеница“ је повољан с 
обзиром да његовом  територијом пролази значајан коридор - државни пут  II А реда, 
број 179 (тзв. »Стари Краљевачки пут«), којим Атеница остварује квалитетне везе са 
ближим и даљим окружењем.  
Основни  путни  правац  у  оквиру  граница  Плана  који  тангира  цео  простор  са  јужне 
стране  је  Улица Др Драгише Мишовића  у  продужетку  Ђакона  Авакума  која  се 
поклапа са   државним путем II А реда, број 179 (тзв. »Стари Краљевачки пут«), 
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деоница бр. 17904, од чвора бр. 17902 - Чачак (Љубић) на стационажи км 21+168 
до  чвора  17903  –  Дракчићи  на  стационажи  км  53+267 (према  референтном 
систему мреже државних путева Републике Србије – верзија децембар 2015. год).
Овај  путни  правац  на деоници у  захвату  Плана  (од  км  28+001  до  км 28+922)  има 
попречни профил који се састоји од коловоза ширине 6м са тротоарима са једне или 
обе стране ширине до 1.5м и сачуваном регулацијом за будуће проширење.

Основно обележје простора у обухвату Плана представља спонтана градња. Подручје 
карактерише спонтано настала мрежа „улица“  које прате протезање великих 
катастарских парцела, које су уситњаване за потребе стамбене индивидуалне 
изградње и у оквиру истих одвајани уски прилази до тако формираних грађевинских 
парцела са углавном, слепим завршецима.  
   Саобраћајна мрежа није у потпуности дефинисана нити повезана и одликује     
   се одсуством хијерархијског нивоа саобраћајница.

Систем саобраћаја се своди на мрежу приступних слепих улица, које припадају 
секундарној мрежи. У неким деловима стамбене улице су са регулативом мањом од 
4м, што отежава приступ комуналним и ватрогасним возилима, и не одговарају 
саобраћајним потребама насељених делова.

Као директна последица неповољне саобраћајне мреже су непотпуно дефинисане 
блоковске структуре и неадекватни пратећи инфраструктурни капацитети. 

Недостатак  уличне  мреже  одражава  се  кроз  недовољан  број  секундарних 
саобраћајница,  али и недовољну развијеност уличних профила, што за последицу 
има  смањену  безбедност  свих  учесника  у  саобраћају.  Поред  тога  техничко-
експлоатациони  недостаци  секундарних  саобраћајница  онемогућавају  да 
саобраћајнице вишег ранга остварују улогу, коју према положају и функцију у уличној 
мрежи треба да реализују.

Претходним планским документима у великој мери потврђено је затечено стање 
на  терену  што  се  тиче  улица  са  уским  профилима  и  објектима  постављеним  на 
регулативни,  без  планиране  озбиљније  реконструкције  а  што  је  условило  наставак 
изградње објеката на регулативи и др. Све ово указује на неопходност реконструкције 
улица у складу са планираном наменом, просторним могућностима и нормативима који 
се примењују у процесу планирања.

На  подручју  Плана  детаљне  регулације  евидентан  је  недостатак  паркинг 
површина и поред значајне заступљености индивидуалног становања, које омогућава 
задовољење захтева за паркирањем у оквиру парцела корисника.

Када је у питању пешачки саобраћај на саобраћајницама секундарног значаја 
уочава се потпуно одсуство тротоара и бициклистичких стаза.

Бициклистички  саобраћај  се  одвија  у  склопу  саобраћајница,  без  посебно 
обележених бициклистичких стаза или трака.

У изграђеним деловима секундарне саобраћајне мреже нису присутне линије 
ЈГП-а,  а  крећу  се,  једино,  улицом Др  Драгише  Мишовић  (са  аутобуским  нишама) 
преко које се остварује приступ Општој болници Чачак, школству, простору касарни и 
вези са источним подручјем територије локалне самоуправе.

2.2.2. Оцена постојећег стања

• Друмски  саобраћај  на подручју  које  је  предмет разраде  Планом представља 
главни вид превоза, али је некомплетан и недовољно развијен. 
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• Техничко  –  експлоатационе  карактеристике  веома  лоше,  недовољна  ширина 
пратећих елемената попречног профила и сл.

• Раскрснице  су  углавном  неадекватне  пропусне  моћи,  радијуса  мањих  од 
потребних за проходност меродавних возила.

•  Пешачки токови нису решени.
• Планским  подручјем  доминира  мрежа  приступних  улица  и  углавном  не 

задовољава прописане минималне стандарде.

Саобраћајна мрежа на подручју Плана се мора употпунити и развити, у смислу 
повезивања слепих саобраћајница, изградње нових као и реконструкције постојећих 
саобраћајница  у  виду  проширења  попречних  профила,  а  у  оквиру  просторних 
ограничења. 

2.3. Јавно и остало зеленило

У  оквиру  предметног  Плана  зеленило  је  присутно  као  зеленило  уз  уређено  речно 
корито и оно је по карактеру јавно. 
Остале зелене површине чини пољопривредно земљиште.

2.4. Биланс површина – постојећи начин коришћења земљишта у оквиру 
анализираног простора

НАМЕНА УКУПНА ПОВРШИНА 
КОРИШЋЕЊА (m2)

ПОВРШИНЕ ОСТАЛЕ НАМЕНЕ
Становање

Породично становање 232.861,19
Породично становање са делатностима 18.480,83

Производно комерцијалне делатности
Услуге, трговина, угоститељство 2.011,97

Пољопривредне површине 105.619,01
Слободне и неизграђене површине 6.903.92

ПОВРШИНЕ ЈАВНЕ НАМЕНЕ
Комуналне делатности

Трафостанице 180.45
Базна станица 32,69

Јавне зелене површине 32,00
Површине у функцији саобраћаја 24.850,50

УКУПНО 390.972,57
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2.5.  Фотодокументација
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3. ПЛАНСКИ ДЕО

3.1. Планирана претежна намена површина

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

- површине јавне намене обухватају 4,21 ha
- површине остале намене обухватају 34,89 ha

3.1.1.  Површине јавне намене

У оквиру површина јавне намене планирани су:
• Зона комуналних функција
• Површине у функцији саобраћаја
• Скверно зеленило

• Зона комуналних функција

Обухвата површине на којима се налазе постојеће трафостанице, као и површине на 
којима се планирају нове. Осим ових, зони комуналних функција припада и површина 
на којој се налази базна станица Телекома.

• Зеленило 

Зеленило  у  оквиру  површина  јавне  намене,  на  простору  обухваћеним  Планом, 
заступљено је као скверно зеленило уз Улицу др Драгише Мишовића, у контакту са 
регулисаним водотоком Атеничке реке, са којим ће чинити функционалну целину.

• Површине у функцији саобраћаја

Визија и принципи развоја   су:  
Саобраћајни систем који обезбеђује одрживу мобилност свих учесника у саобрађају и 
на оптималан начин активира  будући саобраћај, без загушења, са  високим степеном 
безбедности свих учесника у саобраћају и слободним површинама за кретање пешака.
Принципи развоја саобраћајне инфраструктуре су:
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− друмски саобраћај остаје главни носилац повезивања насеља са широм околином, 
са посебним освртом на остваривању квалитетних веза са    државним путем

− реконструкција, модернизација и доградња постојећих саобраћајница и трасирање 
нових праваца, у циљу планског развоја  простора обухваћеног планом и садржаја 
планираних у њему;

− обезбеђивање услова за развој  немоторних видова саобраћаја (бициклистички и 
пешачки).

Предложене активности имају за циљ комплетирање и опремање саобраћајне
инфраструктуре, ради економичнијег и ефикаснијег кретања људи и протока робе.

Планирана концепција путне и уличне мреже заснива се на следећим принципима:
− оптималније  повезивање  подручја  плана  са  ширим  окружењем,  ради  бољег 

раздвајања и расподеле саобраћајних токова;
− уклапање саобраћајне матрице у просторни развој урбанистичких зона и целина, 

односно планиране намене површина;

Предложеном саобраћајном мрежом остварују се следећи ефекти:

-Побољшање услова саобраћаја за транзитне токове
-Побољшање услова саобраћаја у насељеном делу
-Побољшање безбедности свих учесника у саобраћају
-Побољшање услова за функционисање комуналних служби
-Стварање услова за легалну градњу садржаја поред постојеће трасе        
 Државног пута под прописаним условима.

Саобраћајна мрежа

Решење саобраћајне мреже у обухвату предметног плана је проистекло из планиране 
намене површина предметног  простора,  мреже саобраћајница  предвиђених  Планом 
генералне регулације „Атеница – Кулиновци“ у Чачку (Службени лист града Чачка, бр. 
14/2014), као и услова Јавног предузећа „Путеви Србије“. 

Целокупна  улична мрежа на територији  обухваћеној  ПДР-ом је  подељена на 
следеће категорије : 

• Примарну  : 
• ГРАДСКА  МАГИСТРАЛА   (ГМ)  : Улица  Др.Драгише  Мишовић-Ђакона 

Авакума, деоница државног пута II А реда број 179
• Г  РАДСКА САОБРАЋАЈНИЦА    (Г  С  )  : Улица булевар Николе Тесле

Секундарну : 
• С  АБИРНЕ    У  ЛИЦЕ        II  РЕДА   :   Улица бр. 7, Улица бр. 70 и Улица бр 55
•  П  ИСТУПНЕ САОБРАЋАЈНИЦЕ  (ПС)  : остале улице у обухвату плана  

А. -   ПРИМАРНА (ГРАДСКА)   УЛИЧНА   МРЕЖА  

1. Улица Др Драгише Мишовића у продужетку Ђакона Авакума која се поклапа са 
државним путем II А реда, број 179 Прањани-Трбушани-Љубић-Чачак-Дракчићи-
Краљево (тзв. »Стари Краљевачки пут«), деоница бр. 17904, од чвора бр. 17902 - 
Чачак  (Љубић)  на  стационажи  км  21+168   до  чвора  17903  –  Дракчићи  на 
стационажи  км  53+267 (према  референтном  систему  мреже  државних  путева 
Републике Србије – верзија децембар 2015. год).
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Планом је предвиђена  Изградња/реконструкција дела »Источне градске магистрале«, 
односно,  проширење улица Др.  Драгише Мишовића и Ђакона Авакума на попречни 
профил од  21,0м'  (20м)  и  њен продужетак  у  правцу истока,  као  улазно  –  излазног 
правца према Краљеву. У овом попречном профилу су планиране четири саобраћајне 
траке  (по  две  за  сваки  смер,  раздвојене  зеленим  појасом  ширине  2,0м'),  две 
бициклистичке стазе по 1,5м' и тротоари по 1.5-2,0м'.

1. На км 28+622 предвиђена је трокрака раскрсница са постојећом 
Улицом бр. 70 са потпуним режимом скретања. 
2. На км  28+922  предвиђена   је  трокрака  раскрсница  са  будућом 
Улицом Николе Тесле са потпуним режимом скретања.
3. На  осталом  делу  трасе  државног  пута  (градске  магистрале) 
предвиђени  су  једносмерни  прикључци  постојећих  и  планираних 
саобраћајница на државни пут по принципу излив-улив.

2. Улица булевар Никола Тесле
Ова саобраћајница планирана је као нова у делу од раскрснице са Улицом Раденка 
Јањића до везе  са  Улицом  Др.  Драгише Мишовића.  Планирани попречни профил 
највећим делом има ширину од B=22 m. Структура овог попречног профила састоји се 
од  пешачких  стаза  -  тротоара  (2х2m)  ;  бициклистичких  стаза  (2х1,5m)  ;  ивичног 
разделног-зеленог острва (2х1,5m) и коловоза (1х12m са 4 саобраћајне траке по 3,0m). 

.  

Б. -   СЕКУНДАРНА (ГРАДСКА)   УЛИЧНА   МРЕЖА  
 1. Улица бр.7 
Ова саобраћајница планирана је као улица која треба да прихвати колски саобраћај са 
мреже интерних саообраћајница Градске болнице, али и са постојећих и планираних 
садржаја у окружењу.  Карактеристични попречни профил ове улице у делу граница 
Плана  се  састоји  од  коловоза  ширине  6m  и  два  обострана  тротоара  минималне 
ширине по 2,0m.     

2. Улица бр.70 
Ова саобраћајница  пружа се  правцем север-југ  од Улице  Др Драгише Мишовића  у 
продужетку  Ђакона  Авакума   и  води  ка  Прелићима.  Потврђена  је  по  постојећем 
коридору. Карактеристични  попречни  профил  ове  улице  у  делу  граница  Плана  се 
састоји од коловоза ширине 5m и два обострана тротоара минималне ширине по 1.5m. 

3. Улица бр.55 
Ова  саобраћајница  пружа  се,  такође,  правцем  север-југ  од  Улице  Др  Драгише 
Мишовића у продужетку Ђакона Авакума  и води ка неизграђеним, пољопривредним 
површинама. Потврђена је по постојећем коридору. Карактеристични попречни профил 
ове  улице  се  састоји  од  коловоза  ширине  5m  и  два,  највећим  делом,  обострана 
тротоара ширине од 1 до 1.5m.     

Остале улице имају  ранг  приступних  улица  и колско-пешачких прилаза  које 
унутар предметног обухвата и планираних зона опслужују планиране намене. 
Њихова регулациона ширина се креће од 4м до 6.5 m, зависно од броја и ширине 
планираних елемената попречног профила.
Овакво решење примењено је с обзиром на стање већ изграђених делова улица 
расположиви  простор  и  околне  објекте  са  циљем  избегавања  рушења 
постојећих објеката , нарочито оних бољег бонитета.
Поједине краће саобраћајнице (Улица бр. 52, 63, 74), потврђене су по постојећој 
траси  и   предложене  као  једносмерне  колко-пешачке  улице  ширине  4-4.5м 
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Планом је потврђено затечено стање на терену за већи број приступних улица са уским 
профилима како би се избегло рушење постојећих објеката бољег бонитета.

Елементи попречног профила саобраћајница унутар регулацине ширине нису 
обавезујући, и могу се мењати кроз даљу разраду техничке документације.

Стационарни саобраћај
Неопходно  је  приликом  изградње  нових  и  реконструкције  постојећих  објеката  у 
зависности од намене објекта условити изградњу одговарајућег броја паркинг места на 
начин  утврђен  Правилником  о  општим  правилима  за  парцелацију,  регулацију  и 
изградњу  (Сл.гласник  РС  бр.  50/2011).  У  зонама  индивидуалног  становања, 
заступљеним на предметном простору, за паркирање се планирају површине у оквиру 
парцела.

3.1.2.  Површине остале намене

• Зона становања

На  читавом  простору  у  обухвату  Плана,  изузев  површина  опредељених  за  јавне 
намене, планира се породично становање средње густине изграђености.
Планира се прогушћавање изграђености кроз реконструкцију,  доградњу и надградњу 
постојећих објеката, као и кроз изградњу нових. У једном објекту могу се организовати 
до три стамбене јединице.
Дозвољене намене у оквиру ове зоне су породично становање, породично становање 
са пословањем или чисто пословање. Делатности, које се у овој зони могу јавити као 
пратећа намена становању или независно, су: трговина, услужно занатство, услужне 
делатности,  угоститељство,  здравство,  социјална  заштита,  култура,  забава,  спорт, 
пословно-административне делатности и сл. 

3.2. Предлог основних урбанистичких параметара

3.2.1. Урбанистички параметри за површине остале намене

• Зона становања

Становање средње густине

Планира се на читавом простору у обухвату Плана. У односу на положај објекта на 
грађевинској  парцели,  објекти  могу  бити  слободностојећи  ,  двојни,  у  прекинутом  и 
непрекинутом низу или полуатријумски. 
Поред основног објекта, на парцели се може градити и помоћни објекат, површине до 
30 m². Такође, на парцелама већим од 5 ари се може градити и други објекат основне 
намене, али у том случају није дозвољена градња помоћног објекта као независног на 
парцели.
Овај План пружа могућности повећања густине становања кроз изградњу, доградњу и 
надградњу, а у оквирима следећих параметара:

- максимална спратност: По+П+2
- максимални индекс заузетости: 0,5
- минимална површина парцеле

- слободностојећи објекти 3 ара (изузетно 2 ара за постојеће парцеле)
- двојни 4 ара (2x2 ара)
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- објекти у низу 1.5 ара
- минимална ширина грађевинске парцеле

- слободностојећи објекти 10 m
- двојни 16 m (2x8 m)
- објекти у низу 5 m

3.3. Процена планиране бруто развијене грађевинске површине

НАМЕНА УКУПНА ПОВРШИНА КОРИШЋЕЊА 
(m2)

ПОВРШИНЕ ОСТАЛЕ НАМЕНЕ
Зона становања

Становање средње густине 348.881,02

ПОВРШИНЕ ЈАВНЕ НАМЕНЕ
Зона комуналних функција

Базна станица 27,01
Трафостанице 137,10

Зона заштитног зеленила 401,86
Саобраћајне површине 41.525,57

УКУПНО 390.972,57

4. ЗАКЉУЧАК

План  детаљне  регулације  „Атеница“  би  требало  да  створи  услове  за  повећање 
квалитета  простора  који  је  предмет  Плана.  Акценат  деловања  је  на  унапређењу 
саобраћајне  мреже  на  предметном  простору,  како  би  се  побољшали  услови 
коришћења истог.
Кроз примену планираних урбанистичких параметара и правила уређења и грађења 
требало би да се створе услови за формирање боље организованог, функционалнијег 
и визуелно пријемчивијег простора.

 

мај, 2017.год.
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