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1.ОПШТИ ДЕО 

 

1.1. Правни и плански основ за израду плана  

 
Правни основ за израду Плана детаљне регулације „Прељина - Коњевићи“ 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 „Прељина - Коњевићи“ бр. 
06-155/15-I  („Службени лист града Чачка“ бр. 16/2015). 
 
Плански основ: 

Плански основ за израду Плана детаљне регулације „Прељина - Коњевићи“ је План 
генералне регулације „Љубић - Коњевићи“ у Чачку (Службени лист града Чачка, бр. 
13/2014). 
 
 

1.2. Опис границе планског документа  

 
Одлуком је утврђена и описана прелиминарна граница Плана: 
 

Планом детаљне регулације обухваћен је простор оивичен североисточном 
границом ГУП-а, код укрштања планиране пруге и реке Чемернице граница 
скреће западно новопланираном саобраћајницом Ул. Љубић – Коњевићи 22 до 
пословног комплекса који обухвата, а затим скреће ка северу и новопланираном 
саобраћајницом прелази ПДР северни општински пут и даље наставља ка 
северу до границе са ГУП-ом. 
Средишњим делом Плана детаљне регулације пролази и план детаљне 
регулације за северни општински пут. 
Планом су обухваћени делови КО Коњевићи, КО Прељина и КО Љубић. 
Површина плана детаљне регулације износи око 45,95 ha.  

 
Приликом припреме материјала за Рани јавни увид, током разраде предметног 
простора, дошло је до корекције прелиминарне границе, а на основу предложеног 
саобраћајног решења. Коначна граница обухвата биће дефинисана кроз Нацрт плана.  
 
Коригована граница Плана обухвата површину од 51,41 ha. 
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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 
 

 
  
  2.2.1.   ПОДЕЛА ПОДРУЧЈА НА ЗОНЕ ЗА КОЈЕ СЕ ОБАВЕЗНО ДОНОСИ ПЛАН 
ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ 
 
 

Планом генералне регулације „Љубић-Коњевићи“ предлаже се израда 
следећих планова: 

 

 1.План детаљне регулације  «Љубић 1» 

 2.План детаљне регулације «Северни општински пут» 

 3.План детаљне регулације «Коњевићи-Прељина» 

 4.План детаљне регулације «Љубић 2»  

 
Планове детаљне регулације радити у складу са смерницама усклађеног 

Генералног урбанистичког плана Чачка и Просторног плана града Чачка. 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 дато Планом 
генералне регулације„Љубић-Коњевићи“, 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 
 
3. План детаљне регулације «Прељина-Коњевићи» 
 
 
Планом детаљне регулације „Прељина-Коњевићи“ обухваћен је простор оивичен 
северо-источно границом ГУП-а код укрштања пруге и реке Чемернице граница 
скреће западно новопланираном саобраћајницом Ул. Љубић – Коњевићи22 до 
пословног комплекса који обухвата а затим скреће ка северу  и новопланираном 
саобраћајницом прелази ПДР северни општински пут и даље наставља ка 
северу до границе са ГУП-ом, а према графичком прилогу бр.12 Карта 
спровођења плана генералне регулације. 
 
Средишњим делом ПДР пролази и ПДР за северни општински пут. 
 
У погледу намене простора предметно подручје је веома садржајно и 
опредељено за следеће намене: 
 
у зони градског грађевинског земљишта: 
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 становање Ц – мала густина насељености до 50 ст/ха, 

 пословање и индустрија, 

 терминал теретних возила, 

 зеленило заштитног карактера,  

 комунална инфраструктура, 

 инфраструктурни системи,  

 у зони ван градског грађевинског земљишта: 

 пољопривредно земљиште и 

 шумско земљиште 
 
Северо-источни део ПГР„Љубић-Коњевићи“ представља значајно 
инфраструктурно чвориште и стога захтева детаљнију разраду сходно 
специфичностима овог простора и ширег окружења. 
 
Укупна површина подручја планираног ПДР износи око 45,95 ха. 
 
Смернице за намену површина-општи услови грађења: 
 
Ц –мала густина насељености  до 50 становника/ха 
 Заступљене су у периферним, углавном јужним и северним деловима града. 
Оне тренутно припадају претежно руралном начину становања и делимично су 
опремљене комуналном инфраструктуром. У њима је око 50-70% већ изграђених 
површина, али их је неопходно било заокружити због очувања околног 
пољопривредног и шумског земљишта. Тенденција је њихово  прерастање у 
индивидуално становање градског типа. Заузимају простор од 200 ха, па је 
неопходно ограничити њихово ширење, а убрзати њихово опремање. 
 
Индустрија и пословање  
 
Ова намена представља задржавање постојећеих комплекса и формирање 
нових. У духу великих економских промена које су се дешавале и које и даље 
трају ( приватизација друштвених предузећа, губитак тржита, смањена 
конкурентност и сл.)  у оквиру постојећих производних комплекса могуће је 
вршити одређене интервенције на објектима и у оквиру саме локације, као и 
пренамену: 
 Општи услови за ове намену: 
 - Примарна намена је индустријска и пословање. Поред производних и 
пословних објеката, могу се изграђивати и објекти за побољшање услова рада, 
безбедности, објекти потребне недостајуће инфраструктуре, уређивати 
слободне зелене површине и подизати заштитно зеленило. 

 Могуће је формирање чисто пословних локација, поред оних 
опредељених производњи, као и формирање технолошких паркова. Треба 
настојати да  се већи део зоне ангажује за индустријске погоне (око 50%), за  
пословање (око 50%). 
 
У случају нове изградње морају се поштовати следећи услови: 
 изграђеност под објектима -мах 40%;  
 радне и технолошке површине (отворене) мах 20%; 
  зеленило -мин 20%,  
 саобраћајне површине 10-15%;  
 заштитно зеленило -10%; 
 максимална спратност објеката је П+1+Пк. 
 
Терминал теретних возила 

 За терминал транзитних и локалних теретних возила, односно аутотеретну 
станицу, планиране су ГУП- ом, две локације: 
- локација у зони раскрснице постојеће обилазнице и приступне улице радној 
зони "Слобода". 
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- локација између пруге за Г. Милановац и обилазнице непосредно после 
преласка моста на реци Чемерници.  
На овој локацији предвиђа се јавни паркинг за транзитна и локална теретна 
возила са пратећим услужним и комерцијалним садржајима. Потребно је 
предвидети службене просторије за особље, и то: контролне и благајничке 
просторије, просторије за обезбеђење, санитарне просторије и техничке 
просторије за инсталациону опрему, а према могућству и простор за прање 
возила и др. 
 
 Заштитно зеленило 
 
-при избору врста за озелењавање зона и појасева са претежном функцијом 
заштите, основу чине аутохтоне врсте са примешаним четинарима, а које 
карактерише дуги вегетациони период. 
 -заштитне зоне око гробља треба да чине врсте претежно четинарског засада, 
 -при реконструкцији делова насеља извршити попис постојећег квалитетног 
зеленила и при формирању нове матрице настојати да се оно максимално 
сачува. 
 -постојеће шуме у грађевинском подручју, постепено преводити  као парк -шуме 
са одговарајућим туристичко-рекреативним садржајима; 
 -зоне заштитног зеленила, уређивати у складу са њиховом заштитном 
функцијом, према поглављу 
 -ван грађевинског подручја, постојеће шуме штитити од неконтролисане сече, а 
на површинама планираним за пошумљавање применити претежно аутохтоне 
врсте. 
 
Комунална инфраструктура 
 
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). 
Надземна крупна инфраструктура (пре свега електроенергетски далеководи 
високог напона), и њене трасе дефинисане су одговарајућим студијама. 
 
Инфраструктурни системи 
 
 Инфраструктурни системи морају се планирати тако да задовоље потребе свих 
функција уз коришћење података из претходно урађених специјалистичких и 
стратешких докумената. Водови се морају планирати 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 и на друге инфраструктуре, 

 да се води рачуна о геолошким особинама тла, подземним водама... 
 
Пољопривредно и шумско земљиште 
 
 За зоне продуктивног земљишта (између границе грађевинског подручја, и 
границе ГУП-а), којим су обухваћени пољопривредно земљиште, постојеће и 
планиране шуме, водно земљиште, не предвиђа се израда урбанистичке 
документације. Уређивање овог земљишта усмеравати према одредбама Закона 
о пољопривредном земљишту, Закона о водама  и Закона о шумама.  
 Ван грађевинског подручја, постојеће шуме штитити од неконтролисане сече, а 
на површинама планираним за пошумљавање применити претежно аутохтоне 
врсте. 
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1.4. Општи циљеви израде плана  

 
Циљ израде Плана детаљне регулације „Прељина - Коњевићи“ 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 
 

Израда плана заснива се на постављеним циљевима и задацима и то у складу са: 

 Планом генералне регулације „Љубић - Коњевићи“ 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 
 
Простор у обухвату Плана је слабо изграђен. Највећу површину заузимају 
пољопривредне површине и зеленило уз реку Чемерницу. Највећи број објеката је 
концентрисан у средишњем делу обухвата, у појасу уз западну границу. Неколико 
изолованих објеката се појављује у северном делу плана и мања група уз источну 
границу. Планом вишег реда, више од половине површине обухваћене Планом  је 
опредељено као грађевинско подручје, углавном у јужном делу обухвата. 
 
 
Намена површина  
 
Највећу површину у обухвату Плана чине обрадиве површине, које заузимају готово 
половину предметног простора. Осим обрадивих површина заступљене су и површине 
намењене породичном становању, а које су у највећем броју случајева повезане са 
пољопривредним површинама, просторно и функционално. Становање није 
организовано у оквиру стамбене зоне, већ је тачкасто расуто у оквиру предметног 
простора, највише у централном делу. 
Присутне су и површине на којима се реализују комерцијалне делатности. Њих 
углавном чине велетрговине, услуге, као и царински терминал. 
Кроз обухват Плана протиче река Чемерница. Површина под реком и површине под 
зеленилом у њеном форланду заузимају највећу површину после пољопривредних 
површина.  
На простору je присутнa и мања површина под шумом, која се простире на делу 
напуштеног речног корита Чемернице, у северном делу обухвата. 
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Остатак површина у обухвату чине саобраћајнице са припадајућим зеленилом. Кроз 
обухват Плана пролази државни пут IБ-23, oпштински пут Л304, као и неколико 
некатегорисаних путева који углавном имају своје катастарске пацеле. Обухватом 
пролази и траса старе железничке пруге. 
 
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. 
 
Врста изградње 
  
Предметно подручје је слабо 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 углавном доброг квалитета. Највећи је број у потпуности завршених 
објеката. Постоји свега три објекта којима недостаје фасадна облога, и један који је, 
због старости, руиниран. 
Спратност се  креће 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 „Прељина- 
Коњевићи“ је повољан с обзиром да је цео простор ослоњен на Булевара 
ослободилаца Чачка (садашњи обилазни пут), као главну градску магистралу (ГГМ), 
односно, тзв. »Јужну магистралу«,  која се поклапа са ДП IБ-23, односно деоницом 
02313 од чвора Прељина км 83+118 до чвора Коњевићи км 84+878 (граница плана је 
од стационаже км 83+498 до км 84+156 - према референтном систему мреже 
државних путева Републике Србије – верзија децембар 2015. год). 
 
Основно обележје простора у обухвату Плана представља спонтана градња. Подручје, 
поред примарне мреже - државног пута и општинског пута Л304,  карактерише 
спонтано настала мрежа некатегорисаних путева и приступних  улица  које прате 
протезање великих катастарских парцела, које су местимично уситњаване за потребе 
стамбене индивидуалне изградње.   
   Саобраћајна мрежа није у потпуности дефинисана нити повезана. 

 
Недостатак уличне мреже одражава се кроз недовољну развијеност уличних 

профила, што за последицу има смањену безбедност свих учесника у саобраћају. 
Техничко-експлоатациони недостаци општинског пута, а посебо секундарних 
саобраћајница онемогућавају да саобраћајнице вишег ранга остварују улогу, коју 
према положају и функцију у уличној мрежи треба да реализују. 

 
Све ово указује на неопходност реконструкције улица у складу са планираном 

наменом, просторним могућностима и нормативима који се примењују у процесу 
планирања , а према смерницама ПГР-а „Љубић-Коњевићи“. 
 

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. 
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У изграђеним деловима секундарне саобраћајне мреже нису присутне линије 

ЈГП-а, а крећу се, једино, Државним путем IБ-23 (са аутобуским нишама). 
 
Улица Булевар ослободилаца Чачка као део државног пута има попречни профил који 
се састоји од коловоза ширине 7м са обостраним банкинама ширине око 1.5м. На 
деоници која је у захвату Плана, са десне стране пута постоје две „Т“ раскрснице са 
формираним уливно-изливним саобраћајним тракама. Једна са некатегорисаним путем 
за „Вапекс“, а друга је саобраћајни прикључак предузећа „Аутопревоз“. 
Са десне стране државног пута, у правцу раста стационаже (одмах уз мост на 
Чемерници) је раскрсница са општинским путем Л304. Геометрија, радијуси заобљења, 
непостојање посебних саобраћајних трака за лева и десна скретања, чине ову 
раскрсницу небезбедном.    
Поред тога, са леве стране, у правцу раста срационаже постоји један једносмерни 
саобраћајни прикључак приступног пута. Прикључци неколико осталих приступних 
саобраћајница су без посебних уливно-изливних трака и адекватних радијуса 
скретања. 
Код постојеће, оскудне саобраћајне мреже, евидентно је доминантна секундарна 
мрежа, која се директно прикључује на саобраћајницу највишег ранга. 
Код постојећих саобраћајница, првенствено Булевара ослободилаца Чачка   
«који се поклапа са ДП IБ-23 приметна је недовољна ширина, како саобраћајних трака, 
тако и одсуство и/или недовољна ширина пратећих елемената попречног профила као 
што су нпр. бициклистичке стазе или траке, пешачке стазе (тротоари), ивичне траке за 
паркирање, разделне средње и ивичне траке са зеленилом и сл. Општински пут Л304 
је ширине 5м са асфалтним застором, а некатегорисани путеви у границама захвата 
плана углавном су са асфалтним или макадамским застором ширине 4-6м. 
Раскрснице су углавном неадекватне пропусне моћи, радијуса мањих од потребних за 
проходност меродавних возила и недовољног броја трака за престројавање 
саобраћајних токова. 

На подручју Плана детаљне регулације значајна је заступљеност 
индивидуалног становања, које омогућава задовољење захтева за паркирањем у 
оквиру парцела корисника, док су у пословно-производним комплексима обезбеђена 
паркинг места како за путничке аутомобиле, тако и за теретна возила. 

 
 
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.  

 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. 
 
Саобраћајна мрежа на подручју Плана се мора употпунити и развити, у смислу 

изградње нових саобраћајница, као и реконструкције постојећих, у виду проширења 
попречних профила, а у оквиру просторних ограничења.  
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2.3. Биланс површина – постојећи начин коришћења земљишта у оквиру 
анализираног простора 

 

НАМЕНА 
УКУПНА ПОВРШИНА 
КОРИШЋЕЊА (m2) 

 
 

Становање  

Породично становање 34.127,52 
Производно комерцијалне делатности  

Услуге, трговина, царински терминал 50.656,38 
Пољопривредне површине 242.935,27 

Зелене површине  

Зеленило у форланду реке 74.709,36 

Зеленило уз саобраћајне површине 29.929,55 

Шума 30.147,00 

Река Чемерница 19.991,63 

Саобраћајне површине 31.624,53 

 
УКУПНО 514.121,25 

 
 
 
 

2.4.  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 19,38 ha 
- површине остале намене обухватају 32,03 ha 
 
 
3.1.1.  Површине јавне намене 

 
У оквиру површина јавне намене планирани су: 

 Зелене површине  

 Водени токови 

 Површине у функцији саобраћаја 
 

 Зелене површине 

 
Зелене површине јавне намену присутне су у предметном простору као зеленило уз 
саобраћајнице. Чине га три мање површине скверног зеленила.  
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 Водени токови  
 

Планом је предвиђено регулисање корита реке Чемернице, дуж читавог тока у 
обухвату плана. Планираном регулацијом предиђа се ширина речног корита од 21m, 
односно 14m ширина дна корита. Уз источну обалу планира се пешачка стаза. 

 
 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, са високим степеном безбедности 
свих учесника у саобраћају и слободним површинама за кретање пешака. 
Принципи развоја саобраћајне инфраструктуре су: 

 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. 
 
 
Саобраћајна мрежа 
 
Концепција основне мреже саобраћајница има за циљ прихватање и квалитетно 
опслуживање локалног саобраћаја и спровођење транзитног (даљинског) саобраћаја 
државним путем уз његово увођење до пословно-производних садржаја у захвату 
плана  уз максимално коришћење изграђене саобраћајне мреже. 

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

 
Посебни циљеви развоја друмског саобраћаја 
 

 На основу оцене постојећег стања, ограничења и потенцијала за развој, као и 
смерница и стечених обавеза из планске документације вишег реда, 
концептуалним решењем су формирани циљеви развоја саобраћајног система на 
подручју ПДР-а и то:  

 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; 
 

 

 Саобраћајне везе насеља са окружењем 
 
Реализацијом планиране саобраћајне мреже остварио би се веома висок ниво 
повезаности простора са непосредном околином а нарочито са ширим окружењем.  
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 Друмски саобраћај 
Основну или примарну саобраћајну мрежу чине саобраћајнице намењене проточном 
саобраћају којима се обавља основни транспортни рад свих видова моторног 
површинског саобраћаја и то: 
Државни путеви I  реда :  

 Државни пут IА реда број 5 (Појате-Крушевац-Краљево -Прељина)- Е761 

 Државни пут IБ реда број 23   
 

Општински путеви: 

 Oпштински пут Л304 

 Северни општински пут  
 

 Сабирне улице 

 Остале (секундарне) саобраћајнице 
     
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 туристичких и пословних садржаја поред траса 
Државних путева под прописаним условима. 

 
 
Државну пут I А реда бр.5 - Аутопут:  
Пројектом је предвиђена изградња државног пута   I реда  А5 -ауто-пута 761 – Западно 
Моравске магистрале/ Прељина – Појате, са 4 саобраћајне траке, зауставним тракама, 
разделним појасом, укупне ширине 29 м и за брзину В=130км/х. Кратка деоница 
аутопута 761 аутопута налази се у границама Плана (од км 108+637 до км 109+371) где 
денивелисано (на стубовима) прелази преко општинског пута Л304, будуће железничке 
пруге Милановац-Чачак,  преко реке Чемернице и даље преко државног пута IБ реда  
23. 
 
Државни пут I Бреда:  
Планирана је изградња друге коловозне траке, физички раздвојене од постојеће 
средњом разделном траком (односно формирање попречног профила, предвиђеног за 
ранг градске магистрале), на деоници државног пута I Б реда бр 23, од чвора Прељина 
до границе према центру града. 
На конкретној деоници у оквиру захвата плана (од км 83+476 до км 84+156) државни 
пут је планиран са попречним профилом који се састоји од две коловозне траке 
ширине по 7м , средње разделне траке ширине 2м, обостраних тротоара ширине по 
2.5м. Дуж предметне деонице предвиђено је укидање постојећих прикључака, како 
општинског пута, тако и осталих некатегорисаних и приступних путева. Задржава се 
једино прикључак некатегорисаног пута поред „Вапекса“ (У Плану – Ул. Љубић-
Коњевићи бр. 22), а на путној стационажи државног пута км 83+825. Планом је 
предвиђена реконструкција ове постојеће трокраке раскрснице у четворокраку 
(прикључак  Ул. Љубић-Коњевићи бр. 22 и Ул. Љубић-Коњевићи бр. 72) са додатним 
тракама за лева и десна скретања. 
 
Општински пут Л 304: 

Општински пут –  бр. 304 Вранићи-Ракова-Прељина-Прислоница-Горња Трепча 
потврђен је по постојећој траси и планиран за реконструкцију у смислу доградње 
попречног профила. Овај путни правац се пружа из насељеног места Прељина, 
прелази преко реке Чемернице мостом и наставља паралелно са реком ка Шебецима. 
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Општински пут је планиран са профилом који се састоји од коловоза ширине 6м и 
обостраних тротоара/банкина по 1.5м 

 
Северни општински пут: 

Просторним планом Града Чачка ( Сл. лист града Чачка, бр.17/2010) прописана 
је обавеза израде плана детаљне регулације за инфраструктурни коридор за северни 
општински пут, као преузета смерница из ППППН инфраструктурног коридора Београд 
- Јужни јадран, деоница Београд – Пожега. 

Траса овог пута, према ПГР-е „Љубић-Коњевићи“ дата је од ДП I Б-23, у 
непосредној близини моста на реци Чемерници, пење се до гребена Љубићског брда, а 
са њега се спушта преко Трбушана и Пријевора и у Парменцу прелази реку З.Мораву и 
поново се везује на ДП ИБ-23.  

Деоница трасе пролази кроз ПДР „Прељина-Коњевићи“ и нанета је на основу 
идејног решења које је израђено од стране предузећа ЦИП-а –Београд, али само до 
раскрснице са улицама Љубић-Коњевићи 65 и Љубић-Коњевићи 63. У овој тачки 
Северни општински пут се завршава, односно укључује на  Ул. Љубић-Коњевићи 65 
која га спаја са Општинским путем  Л304 (према предлогу ЈП „Путеви Србије“ датом у 
Условима за израду Плана детаљне регулације „Прељина-Коњевићи“ бр 953-4512/17-3 
од 15.6.2017) Попречни профили Северног општинског пута и везних саобраћајница 
састоји се  од коловоза ширине 6м и обостраних тротоара/банкина ширине од 1-2м. 
 
Сабирне улице 
  
Са рангом сабирне  улице као везног елемента између примарне и секундарне путне 
мреже на предметном простору планирана је: 
- Ул. Љубић – Коњевићи 22 од ДП IБ-23 до Ул. Љубић – Коњевићи 62 
Овим Планом дата саобраћајница представља главну везу садржаја у унутрашњости 
простора са Булеваром ослободилаца Чачка (Државни пут 1.Б реда бр 23) јер 
пролази испод железничке пруге. Као што је већ поменуто, на стационажи км 
83+825 предвиђена је четворокрака раскрсница са посебним саобраћајним 
тракама за лева и десна скретања.  
На Улици Љубић – Коњевићи 22 могуће је организовати ивичну изградњу, вођење 
бициклиста и пешака непосредно уз коловоз, као и  капацитете за паркирање у 
профилу улице.   
Остатак планиране саобраћајне мреже чине саобраћајнице нижег ранга. 
 
Паркирање 
Паркирање у обухвату Плана решава се у функцији планираних намена површина. 
Издвојене јавне паркинг површине нису предвиђене. 
 
Јавни паркинг – терминал за теретна возила 
 Паркинг за теретна возила (транзитна и локална), односно аутотеретна станица, 
планирана је на локацији између пруге (старе) за Горњи Милановац и Булевара 
ослободилаца Чачка (Државни пут 1.Б реда бр 23). 
Приступ на овај паркинг је планиран из Ул. Љубић – Коњевићи 22 (радни назив). 
На овом простору је планиран јавни паркинг за транзитна и локална теретна возила са 
пратећим услужним и комерцијалним садржајима, као и службене просторије за 
особље, и то: контролне и благајничке просторије, просторије за обезбеђење, 
санитарне просторије и техничке просторије за инсталациону опрему, а према 
могућству и простор за прање возила, као и станице за снабдевање возила моторним 
горивом и мазивом. Имајући у виду обимност садржаја јавног паркинга за теретна 
возила предложена је изградња саобраћајнице ободом комплекса која би омогућила 
једносмерни прикључак (улив) опслужених теретних возила на Булевар ослободилаца 
Чачка (Државни пут 1.Б реда бр 23). На овај начин би се остварило далеко мање 
оптерећење раскрснице Ул. Љубић – Коњевићи 22 са Булеваром ослободилаца Чачка. 
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Јавни превоз путника 

Линије јавног путничког превоза се организују на свим планираним путевима, у складу 
са саобраћајним захтевима и потребама. На државном путу IБ реда, аутобуска 
стајалишта планирана су на коловозу саобраћајних трака.  
 
Пешачки саобраћај 
Површине резервисане за кретање пешака планиране су уз све саобраћајнице, 
углавном обостраним, тротоарима минималне ширине 1,5 m, и као пешачке 
комуникације унутар појединих намена. Посебно треба поменути планирану 
бициклистичко-пешачку стазу ширине 4м као главну пешачку комуникацију једног дела 
простора са другим након изградње  аутопута.  

Бициклистички саобраћај 
Планом је предвиђена реализација бициклистичких стаза и повезивања са 
међународним коридором EuroVelo 11 преко западноморавског бициклистичког 
коридора. Трасиране си бициклистичко-пешачке стазе дуж реке Чемернице и према 
бициклистичкој стази предвиђеној контактним планом – ПГР за насељено место 
Прељина.  
 
 
Железнички саобраћај  
Пружни коридор старе пруге Чачак-Горњи Милановац пролази кроз захват Плана. 
Према условима  ЈП Железнице Србије овај коридор се мора штитити ради очувања 
потребног земљишта и стварања документационе основе за потребе изградње 
једноколосечне пруге нормалног колосека Чачак-Горњи Милановац, у складу са 
Просторним планом Републике Србије („Сл. гласник РС“, број 88/10); Према овим 
условима, у Плану је дата траса старе железничке пруге са пружним појасом. 
Поред постојећег коридора старе пруге Чачак-Горњи Милановац, Генералном 
урбанистичком плану града Чачка, као и Планом генералне регулације Љубић-
Коњевићи планирана је и пруга, која се од места Лугови одваја од коридора старе 
пруге за Горњи Милановац, тангирајући обрађивани простор са североисточне стране 
и даље наставља преко Коњевичког поља, реке Западне Мораве и у реону 
Кулиновачког поља се укључује у постојећу пругу из Краљева. 
  
 
Елементи попречног профила саобраћајница унутар регулацине ширине нису 
обавезујући, и могу се мењати кроз даљу разраду техничке документације. 
 
 
 
3.1.2.  Површине остале намене 

 

 Зона становања малих густина 
 
Површине за становање се планирају на локацијама на којима се и сада налазе, и то 
као становање мале густине. 
Планом се предвиђа учвршћивање постојећих стамбених зона, али и ограничавање 
њиховог даљег ширења, како би се сачувало пољопривредно земљиште.  
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.  
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 Зона индустрије и пословања 

 
Ова намена планирана је на локацијама на којима се већ налази површине у функцији 
пословања. 
Примарне намене у оквиру ове зоне су индустријска и пословање. Поред производних 
и пословних објеката (административни, производни, складишни, услужни, енергетски), 
могу се изграђивати и објекти за побољшање услова рада, безбедности, објекти 
потребне недостајуће инфраструктуре, уређивати слободне зелене површине и 
подизати заштитно зеленило. 
У овој зони није дозвољена изградња стамбених објеката. 
 

 Зелене површине 

 
У обухвату плана предвиђа се неколико типова зеленила међу површинама остале 
намене. Зелене површине обухватају зеленило уз реку, заштитно зеленило и шуму. 
Зеленило уз реку чини зеленило непосредно уз Чемерницу које се већим делом 
планира на парцелама реке и делом на приватним парцелама. Заштитно зеленило је 
присутно на две локације, између два колосека пруге, на месту њеног рачвања, као и 
на делу површине између државног пута и источног крака пруге. Планирано је 
задржавање шуме на површини напуштеног речног корита, на којој се и сада налази. 
 

 Пољопривредне површине 
 

Планира се њихово задржавање у северном делу обухвата. Велики део површине која 
тренутно функционише као пољопривредно земљиште пренамењена је за саобраћајне 
површине и заштитно зеленило. 
 
 
3.2. Предлог основних урбанистичких параметара 

 
3.2.1. Урбанистички параметри за површине остале намене 

 

 Зона становања малих густина 
 
У односу на положај објекта на грађевинској парцели, објекти могу бити 
слободностојећи или  двојни. 
Поред основног објекта, на парцели се може градити и помоћни објекат, површине до 
30 m².  
Овај План пружа могућности повећања густине становања кроз изградњу, доградњу и 
надградњу, а у оквирима следећих параметара: 
- максимална спратност: По+П+1 
- максимални индекс заузетости: 0,35 
- минимална површина парцеле 

- слободностојећи објекти 5 ари (изузетно мање за постојеће парцеле) 
- двојни 6 ара (2x3 ара) 

- минимална ширина грађевинске парцеле 
- слободностојећи објекти 10 m 
- двојни 16 m (2x8 m) 

 

 Зона индустрије и пословања 
 
У односу на положај објекта на грађевинској парцели, објекти се могу градити као 
слободностојећи или  као објекти у прекинутом низу. 
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Изградња нових или реконструкција, доградња и надградња постојећих објеката, врше 
се у  оквирима следећих параметара: 
- максимална спратност:  

- производни објекти и складишта  П или ВП – ниске и високе хале 
- административни По+П+2 

- максимални индекс заузетости:  0,4 
- максимално радних и технолошких отворених површина: 0,2 
- минимална површина парцеле 

- за производни комплекс 12 ари  
- за пословање 5 ари  

 
 

3.3. Биланс површина у обухвату Плана 

 

НАМЕНА 
УКУПНА ПОВРШИНА КОРИШЋЕЊА 

(m2) 

 
ПОВРШИНЕ ОСТАЛЕ НАМЕНЕ 

Становање малих густине 72.274,19 
Индустрија и пословање 21.622,02 

Пољопривредне површине 111.438,90 

Зелене површине 

Зеленило уз реку 55.709,75 

Заштитно зеленило 23.113,82 

Шума 36.190,03 

 
ПОВРШИНЕ ЈАВНЕ НАМЕНЕ 

Зелене површине 

Скверно зеленило уз саобраћајнице 2.015,73 
Водени токови - Чемерница 25.274,44 

Саобраћајне површине  

Терминал теретних возила 21.553,19 

Коридор железничке пруге 29.682,01 

Зона ДП IА реда (ауто-пут Е761) 61,784,78 

Остали друмски саобраћај 53.462,38 

 
УКУПНО 514.121,25 

 
 
 

4. ЗАКЉУЧАК 

 

План детаљне регулације „Прељина - Коњевићи“ би требало да створи услове за 
повећање квалитета простора који је предмет Плана. Акценат деловања је на 
решавању овог простора као значајног саобраћајног чворишта, како на нивоу града, 
тако и на нивоу државе, јер се кроз његов обухват планирају значајне саобраћајнице: 
ауто-пут, државни пут IБ реда, општински пут, као и једноколосечна пруга са својим 
рачвањем, које се такође одвија унутар обухвата. 
 

  
 
 
 

      
јул, 2017.год. 


