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УВОД 

 

Изради Плана „Лугови“ приступа се на основу Одлуке о изради Плана детаљне 

регулације  „Лугови“ (Сл. Лист града Чачка бр. 16/2016). 

Саставни део Одлуке је решење о неприступању Стратешкој процени утицаја на 

животну средину Плана детаљне регулације „Лугови“ број 350-7/2016-IV-2-01 од 

23.02.2016 године, које је донела Градска управа за урбанизам града Чачка.  

На основу члана 45. Закона о планирању и изградњи („Сл. гласник РС”, Закон о 

планирању и изградњи (“Сл. гласник РС”, број 72/09, 81/09-исправка, 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 37. Правилника о садржини, начину и поступку  израде докумената просторног и 

урбанистичког планирања (“Сл. гласник РС”, број 64/15) након доношења одлуке 

приступило се изради материјала за Рани јавни увид, ради упознавања јавности са 

циљевима израде, планираном претежном наменом површина и очекиваним ефектима 

планирања. 

 
 

 

1.  ОПИС ГРАНИЦА ПЛАНА 
 
 

Прелиминарне границе плана детаљне регулације „Лугови“ представљају Улице: 

Александра Савића (деоница државног пута ДП II А реда број 179), Улица број 14, 

Лугови број 9, Лугови број 20 и Улица број 3. Обухваћено подручје припада  КО 

Трбушани и врло мали део КО Љубић. 

Површина плана износи око 18,00 ха. 

Коначна граница и површина обухвата плана ће бити дефинисане приликом 

израде Нацрта плана. 

 

 

2.  ИЗВОД ИЗ ПЛАНА ВИШЕГ РЕДА 
 
 

Израда  Плана детаљне регулације „Лугови“ предвиђена је Планом генералне 

регулације „Трбушани - Љубић“ („Службени Лист града Чачка“, број 15/14)  

 

Опште смернице за израду планова детаљне регулације као разраде ПГР 

„Трбушани - Љубић“ : 

 

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 

2015. год. (“Сл. лист града Чачка“ број 25/2013)  и Планом генералне регулације 

„Трбушани - Љубић“,  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 

 и друге елементе значајне за спровођење плана 
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Смернице за израду Плана детаљне регулације „Лугови“: 
 

 

Планом детаљне регулације „Лугови“ обухваћен је простор између Улице  

Александра Савића , Улице 14, Улице Славољуба Јаковљевића, Улице Петра Јовановића  

Улице 3. 

Генералним урбанистичким планом Чачка до 2015.год. предметно подручје је 

опредељено за следеће претежне намене: 

  становање Б – средња густина насељености 50-150 ст/ха - као  доминантна 

намена у оквиру захвата плана 

  индустрију и пословање 

  социјалну заштиту – дечји вртић 

  спорт и рекреацију 

 

Смернице за саобраћајну и комуналну инфраструктуру 
 

Планом детаљне регулације планирати секундарну саобраћајну мрежу, која би 

преко примарне повезала ово подручје са осталим зонама града. 

Постојећа улична мрежа је незадовољавајућа у смислу уских попречних профила 

(најзаступљеније  улице ширине од 3,0 – 4,0 м) без тротоара. Потребно је планирати 

проширење постојећих саобраћајница и њихово повезивање са ободним примарним 

саобраћајницама које су обрађене овим ПГР- ом. 

На простору који је предложен за даљу разраду планом детаљне регулације 

планирати употпуњавање комуналне инфраструктурне мреже. 
 

 

3. ОПИС ПОСТОЈЕЋЕГ СТАЊА, НАЧИН КОРИШЋЕЊА И  

       ОГРАНИЧЕЊА  

 

 

Подручје које је обухваћено планом налази се у северозападном делу обухвата 

ГУП-а града Чачка. Терен је у благом нагибу који расте од југа ка северу (најнижа кота 

терена 242,65м, највиша кота 248,33м). 

 Планско подручје тангира Улица Александра Савића (деоница државног пута ДП 

IIА реда број 179) и Улица  14 која има карактер сабирне улице. У северном делу плана 

ове ободне улице међусобно су повезане попречним улицама у релативно правилном 

ритму (на сваких 60-70 м). Ка централном и јужном делу, ова ритмичност се губи, 

појављују се улице са слепим завршетком и укупно гледано формира се прилично 

неправилна саобраћајна мрежа. У погледу попречних профила приступних улица 

карактеристично је  одсуство пешачких комуникација ( тротоара) и узак коловоз.  

Доминантну намену представља породично становање, најчешће спратности П+1, 

средњег бонитета. Запажa се да је већина објеката постављена  непосредно уз међу 

суседне парцеле са једне стране, док су  у односу ка улици повучени на око пет метара. 

Просечни постојећи индекс заузетости у оквиру ове намене износи око 30%. Поред 

искљичиво стамбених објеката, у мањој мери су заступљени и стамбено-пословни, 

односно чисто пословни објекти.   

Осим становања као претежне намене у границама плана заступљени су : 

- један привредни комплекс - некадашња фабрика челичних опруга ФОЧ , 
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- објекат социјалне заштите –дечји вртић „Дечији гај“ који функционише у    

- један спортски терен  за кошарку 

- просторије Месне заједнице и  

- земљиште у функцији саобраћајне инфраструктуре. 

Врло мали део земљишта је неизграђен. 
  
 

Табела 1. ПОСТОЈЕЋИ НАЧИН КОРИШЋЕЊА ЗЕМЉИШТА 

 

ПОСТОЈЕЋА НАМЕНА 
 

     ПОВРШИНА 
     /hа/ /ari/ /m2/ 

ПРОЦЕНАТ 
/%/ 

Становање средњих густина 50 -150 cт/xa       13  44  31       72,27 % 

Становање са пословањем 0  56  67 3,05 % 

Индустрија и пословање 0  72  96 3,92 % 

Социјална  заштита – дечји вртић 0  16  54 0,89 % 

Спорт 0  06  60 0,36 % 

Управа и услуге  0  08  58 0,46 % 

Комуналне површине – ТС 10/04кV 0  01  70 0,09 % 

Саобраћајне површине 3  36  51 18,09 % 

Неизграђено земљиште 0  16  13 0,87 % 

УКУПНО 18  60  00 100,00 % 

 

 

  
ПОСТОЈЕЋА ИНФРАСТРУКТУРА 

  

    Саобраћајна инфраструктура 
            

           

           Саобраћајну инфраструктуру на подручју ПДР-а чине следећи елементи 

путне мреже:  

           

 Део деонице број 17902 државног пута II A реда број 179 у дужини од око L= 

875 m, између стационажа km 19+650,оо  до km 20+530,оо. 

Ова деоница државног пута поклапа се са Улицом Александра Савића и пружа се 

североисточном границом плана детаљне регулације.  

Поред асфалтираног коловоза, саобраћајница има обострано банкину и одводне 

канале – на страни ка расаднику бетонирани, а ка насељу Лугови – трапезни земљани и 

поред њега асфалтирани тротоар.  

Ова саобраћајница је окосница саобраћајних токова подручја ПДР-а јер се готово 

искључиво преко ње возилима може приступити подручју плана.  

 

 Улица 14, Славољуба Јаковљевића, Петра Јовановића и Улица 3 

Ове саобраћајнице опасују подручје ПДР-а са осталих страна. Међусобно су 

повезане, а Улица 14 и Улица 3 имају директну везу са Улицом Александра Савића. По 

значају у саобраћајној слици плана, оне се налазе на другом месту. Ширина њиховог 

профила и регулације је променљива, али све су са асфалтираним коловозним застором. 

Осим описане везе са  Улицом Александра Савића (директним раскрсницама са улицама 

14 и  3) постоји и низ посредних веза, попречним улицама, које највећим делом повезују 
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Улицу 14 са Улицом Александра Савића. На известан начин ове улице, узајамно 

повезане као што је описано имају и одређену сабирну улогу у подручју ПДР-а.  

Основни недостатак ове групе улице је недовољна ширина попречног профила и 

изостанак уређених пешачких површина - тротоара. 

 

 Остале улице  

Ову групу чине већ помињане улице које повезују Улицу Александра Савића са 

Улицом  14 и у постојећој саобраћајној мрежи имају приступну улогу. Углавном су врло 

уских попречних профила са асфалтним коловозним застором, често од парапета ограде 

на обе стране улице. 

Као и код предходне групе улица и у овом случају основни недостатак је 

недовољна ширина попречног профила и потпуни изостанак уређених пешачких 

површина - тротоара. 

 

          

        Железничка мрежа 

Део деонице Чачак-Пожега железничке пруге Број 55 Сталаћ-Краљево-Пожега у 

дужини око L= 250m од стационаже km 91+763 од стационаже km 92+451,  налази се 

непосредно до јужне границе, али изван подручја плана подручје плана, тако да се у 

планском смислу третира њен утицај на околни простор , а не она сама. 

 

 

Хидротехничка инфраструктура  

 
Водоводна мрежа 

 
Подручје обухваћено овим планом снабдева се водом из независне водоводне 

мреже са извора Бачевац. Разводна мрежа у насељу је од PVC  цеви пречника Ø 150, 

Ø100 и Ø 80 mm и заступљена је у свим постојећим саобраћајницама.  

Уз јужну границу плана, паралелно са пругом положен је примарни (магистрални) 

рзавски цевовод Ø1000 mm: Пријевор – Трбушани – Љубић (до резервоара "Љубић 1").  

 

Фекална канализација 

 
Прикупљање употребљених отпадних вода на предметном подручју је релативно 

добро. Цеви фекалне канализације пречника 200mm су заступљене у већини 

саобраћајница, док су цеви већих пречника у зони граничних саобраћајница  предметног 

подручја.  

 

 

Атмосферска канализација 

 
Атмосферска канализација је недовољно заступљена на подручју овог плана. 

Многе асфалтиране саобраћајнице су без ивичњака, а углавном нема ни отворених 

канала, па се атмосферске воде разливају у суседна дворишта. Уз западну страну  улице 

Александра Савића постоји отворени канал, а недавно је изграђен бетонски трапезни 

отворени канал са источне стране исте улице (ка расаднику), који је прикључен на 

постојећи колектор  Ø1200 mm на јужном делу насеља. На тај начин је постигнут 

задовољавајући капацитет за пријем атмосферских вода са виших делова насеља. 
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Електроенергетска инфраструктура 

 

На овом подручју постоји 10 kV мрежа, изведена подземним водовима, за 

напајање постојећих трафо-станица 10/0,4 kV.  Нисконапонска мрежа је разграната и 

надземна.  

Трафостанице које се налазе унутар граница плана су: 

- ТС 10/0,4 kV "Орлеак", инсталисане снаге  630 kVA, на к.п.бр. 1082/3 КО 

Трбушани и 

- ТС 10/0,4 kV "Расадник", инсталисане снаге 630 kVA, на к.п.бр. 1077/13 КО 

Трбушани. 

У непосредној близини, уз границу плана налазе се и ТС 10/0,4 kV "Суви брег", ТС 

10/0,4 kV "Шумадијине зграде", инсталисаних снага 630 kVA, са којих се напаја део 

корисника унутар плана. 

Значајан удео у напајању потрошача овог подручја имају и околне трафостанице, 

инсталисаних снага 400 и 250 kVA. 

 

Телекомуникациона инфраструктура 

 

Постојеће телекомуникационе инсталације (и претплатничка и приступна мрежа) 

изведене су у виду подземне мреже, употребом приступних оптичких и претплатничких 

бакарних каблова, као и у виду надземне мреже коришћењем бакарних претплатничких 

надземних водова, постављених на одговарајуће стубове. 

Унутар граница плана не постоји ниједна ТК централа, а подручје покривају 

околне централе: 

- МСАН "Лугови", 

- МСАН "Пријеворски пут" и 

- МСАН "Матијине ливаде", 

Комплетна мрежа потиче из ТК централе "Љубић". Прикључци корисника на ТК 

мрежу изведени су претежно надземним претплатничким водовима. 

Постоји разграната мрежа КДС, изведена надземно, постављањем водова 

кабловске телевизије по стубовима ниско-напонске мреже. 

Територија је "покривена" сигналима постојећих оператера мобилне телефоније, 

чије се базне станице и антенски системи налазе на околном подручју. 
 

Термотехничка инфраструктура 

 

На подручју плана заступљене су инсталације дистрибутивне гасне мреже која 

представља део дистрибутивне мреже „Лугови“. Мерно регулациона станица „Лугови“ 

капацитета 1300 м3/h гаса, од које се грана дистрибутивна мрежа, налази се ван граница 

овог плана. Дистрибутивна мрежа се пружа улицом Александра Савића и од ње се рачва 

попречним улицама, тако да је подручјр изузетно добро покривено гасном мрежом. 

У већини улица гасовод се води једном страном, или средином улице, па се 

објекти прикључују наизменично. 

Постојећи објекти, који нису гасификовани користе неки од других видова 

енергетских извора. У ту сврху најчешће се за стварање топлотне енергије користе дрва 

и електрична енергија. Примена обновљивих извора енергије као што су биомаса, 

сунчева енергија и субгеотермална енергија је занемарљива. Као резултат високе  цене 

гаса, као енергента за грејање, многи постојећи индивидуални објекти, без адекватне 

термоизолације, поново користе чврста горива, тако да долази до повећаног загађења 

ваздуха.  
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ОГРАНИЧЕЊА ЗА БУДУЋИ РАЗВОЈ 
 

Ограничење за будући развој представља досадашња непланска изградња која 

отежава планирање саобраћајне мреже у складу са урбанистичим станадарадима и 

потпуно комунално опремање подручја, као и успостављање јасних и јединствених 

урбанистичких параметара који су везани за изградњу.   
 

 

 

 

4.ОПШТИ ЦИЉЕВИ ИЗРАДЕ ПЛАНА 
 
    
Општи циљеви за уређење и изградњу предметног подручја су следећи: 

      

 усклађивање са смерницама Планом генералне регулације „Трбушани - 

Љубић“ („Службени Лист града Чачка“, број 15/14) 

 дефинисање јавног интереса кроз разграничење простора јавне и остале 

намене 

 квалитетна опремљеност потребном инфраструктуром 

 побољшање квалитета живота грађана подизањем услуга, у квалитативном и 

квантитативном смислу 

 

 
 

5.   ПЛАНИРАНА ПРЕТЕЖНА НАМЕНА СА ПРЕДЛОГОМ ОСНОВНИХ   

            УРБАНИСТИЧКИХ ПАРАМЕТАРА  

 

 
 

Основне намене које сe планиране на нивоу ПДР су становање средњих густина од 

50-150 ст/ха., као доминантна намена, затим јавне функције - социјална и здравствена 

заштита (дечји вртић и амбуланта), управа и администрација и спорт, индустрија и 

пословање као и саобраћајне површине. 

 

 

ПРЕДЛОГ ОСНОВНИХ УРБАНИСТИЧКИХ ПАРАМЕТАРА 

 

Становање средњих густина од 50-150 ст/ха: 

o максимални индекс заузетости до 50%  

o максимална спратност - П+2  

 

 

Индустрија и пословање: 

o максимални индекс заузетости до 40%  

o Зелене површине  минимално 20%  

o Максималне  спратности објеката су: 

  производни објекти и складишта-  Пр - ниске и високе хале 

  административни - П+2 

  Изузетно, производни објекти могу бити и спратности – Пр+1, уколико 

 технолошки процес  може несметано да се одвија. 
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Социјална и здравствена заштита (дечји вртић и амбуланта) : 

o максимални индекс заузетости до 40%  

o Максимална  спратност објекта – П+1 

 

Управа и администрација : 

o максимални индекс заузетости до 45%  

o Максимална  спратност објекта – П+1 

 

 

ПРЕДЛОГ ОСНОВНИХ РЕШЕЊА ИНФРАСТРУКТУРНИХ МРЕЖА 

 

Саобраћајна инфраструктура 

 

Саобраћајна инфраструктура планира се у складу са планом вишег реда (ПГР 

Трбушани-Љубић) који је дефинисао статус ободних улица на следећи начин : 

 

 Улица 3 (од раскрснице кружног тока са Улицом Александра Савића до 

раскрснице са Улицом Петра Јовановића) паралелна са деоницом пруге Чачак-Пожега, 

планирана је као улица ранга градске магистрале (ГМ) са попречним профилом укупне 

ширине 16m (две раздвојене коловозне траке ширини по 6m, средишње разделно острво 

између коловозних трака ширине 2 m и један тротоар - до насеља ширине 2m). 

 Улица Александра Савића (од раскрснице са кружним током саобраћаја са 

Улицом 3 до раскрснице са Улицом 14) планирана је као градска саобраћајница I реда 

(ГС I) са попречним профилом укупне ширине 18m (две раздвојене коловозне траке 

ширини по 6m, средишње разделно острво између коловозних трака ширине 2 m и два 

тротоара ширине по 2m) . 

 Улица 14, Улица Славољуба Јаковљевића и Улица Петра Јовановића   планиране 

су са попречним профилом укупне ширине 9,0 m  (једна коловозна трака ширине 6m и 

два тротоара ширине по 1,5m), јер је њихов положај у мрежи такав да у континуитету са 

Улицом број 14 имају сабирну улогу.  

 Улица Вукашина Игњатовића (део око ФОЧ-а), и Улица Светомира Илића (слепа 

улица) планиране су као улице са обавезно двосмерним саобраћајем укупне ширине од   

6,85m (ширине коловоза 5,0 m и једним тротоаром ширине 1,5m и 0,35 m са друге 

стране коловоза за  ивичњак и евентуалну вертикалну сигнализацију), односно 8,0m 

(ширина коловоза 5,0 m са обостраним тротоарима од 1,5m).    

 

Остале саобраћајнице имају као примарну приступну функцију, а као секундарну и 

повезивање елемената саобраћајне мреже вишег реда (Улица 14 са Улицом Александра 

Савића). Наведене функције ових улица овим планским решењем се задржавају, а  

проширује се попречни профил на 6,85m. 

Посебан проблем представља пречести ритам прикључака на Улицу Александра 

Савића. За решење овог проблема предлаже се организација улица (оних које се налазе 

између и повезују Улице Александра Савића и Улице  14) као једносмерних улица са 

наизменичним смеровима. Оваквим решењем повећева се и искоришћење капацитета 

Улице број 14. У целини гледано на рачун незнатно продужених путовања аутомобила 

(у смислу дужина, али не и времена) добија се већи степен безбедности за возила, а 

нарочито за пешаке и остале учеснике у саобраћају. 

Предложени попречни профил од 6,85m даје могућност да се у овим улицама 

организује како једносмерни тако  и двосмерни саобраћај. 
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Хидротехничка инфраструктура  

 

Планом ће се предвидети могућност да уколико издашност извора Бачевац са кога 

се ово подручје тренутно снабдева водом не буде довољна за потребе корисника, 

комплетна разводна мрежа ће се прикључити на градски систем водоснабдевања – у 

свему према техничким захтевима ЈКП „Водовод“ – Чачак, чиме ће се трајно прекинути 

коришћење извора Бачевац. На тај начин ће се и ово подручје укључити у систем 

даљинског надзора водоснабдевања који обезбеђује управљање и контролу система, као 

и праћење квалитета воде, а којим није обухваћен систем водоснабдевања Бачевац који 

се сада користи. 

 

Канализациона мрежа на подручју града Чачка је изведена по сепарационом 

систему, па се мреже фекалне и атмосферске канализације могу независно 

проширивати. Мрежа фекалне канализације ће се планирати тако да се прихвате 

употребљене воде свих постојећих и нових потрошача у оквиру овог плана. За 

евакуацију атмосферских вода ка планираће се мрежа канализације и одвођење ка  

постојећим колекторима атмосферске канализације. 

 

 

Електроенергетска инфраструктура 

 

Капацитети постојећих трафостаница на овом и околном подручју могу се 

повећати, а могућа је и изградња нових трафостаница. Нове трафостанице биле би 

типске МБТС, инсталисаних снага 630 kVA. 

Могуће је повећати степен поузданости система формирањем тзв. "прстенова", или 

дуплирањем водова на напонском нивоу 10 kV. 

Потребно је извршити превођење надземне мреже у подземну, уз уклапање траса 

каблова са саобраћајним решењима. Мрежа јавног осветљења треба да буде изведена у 

виду подземних инсталација. Потребно је користити енергетски ефикасне извора светла. 

 

 

Телекомуникациона инфраструктура 

 

Нацртом плана ускладиће се траса подземних инсталација са саобраћајним 

решењима. Нова телекомуникациона инфраструктура треба да буде изведена у виду 

подземне мреже, трасиране у зонама тротоара и зелених површина, уз приближавање 

корисника комутационим чворовима, изградњом нових централа типа MSAN, mini 

IPAN и сл. При томе се веза са  матичном централом остварује оптичким кабловима. 

У овој области могуће је обезбедити исти број и квалитет сервиса као и на било 

ком другом месту у оквиру националне мреже, што се чини константном применом 

нових решења у области телекомуникација. 

 
 

 Термотехничка инфраструктура 
 

 Предметно подручје је изузетно добро покривено гасном мрежом. Постојећа 

МРС „Лугови“, са које се гасом снабдевају потрошачи на територији ПГР Трбушани – 

Љубић, располаже резервом у капацитету, тако да је очекивано да овај енергент и даље 

буде доминантно коришћен на овом подручју. Међутим, уз разне стимулације и 

популаризацију обновљиви и алтернативни извори енергије су све доступнији 

потенцијалним корисницима, па се и за њих очекује повећана употреба.  
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 Нови објекати морају задовољити стандарде енергетске ефикасности чиме се 

потреба за потрошњом енергије за грејање и хлађење знатно смањује.  

 

  

 ПРОЦЕНА ПЛАНИРАНЕ БРУТО РАЗВИЈЕНЕ ГРАЂЕВИНСКЕ ПОВРШИНЕ 
  

 

Табеларни приказ бруто развијене површине је дат као орјентациони максимални у 

идеалним условима градње. Изграђеност на парцелама може бити умањена или 

ограничена услед геометријски неправилне парцеле, нерешених имовинско правних 

односа, постојања приступних колских и пешачких пролаза, простора резервисаног за 

прикључке на инфраструктуру и сл. што  утиче на могућност достизања максималног 

процента изграђености, а самим тим и бруто развијену површину изграђености на 

парцелама.  

 
 

      Табела 1. Орјентациони приказ процената бруто развијене грђ.повр. по намени 

 

ПРЕДЛОГ ОСНОВНЕ НАМЕНЕ 
 

ПОВРШИНА 
/hа/ /ari/ /m2/ 

ОЧЕКИВАНА БРУТО 
РАЗВИЈЕНА 
ПОВРШИНА 

мax /м²/ 
Становање средњих густина 50 -150 cт/xa           13  72  25 92200 

Индустрија и пословање             0  61  84 2500 

Социјална и здравствена заштита  

/ дечји вртић и амбуланта / 
    0  16  54 660 

Спорт             0  06  60 - 

Управа              0  08  30 750 

Комуналне површине – ТС 10/04Кv             0  01  70  20 

Саобраћајне површине             3  92  77 - 

УКУПНО   18  60  00 96130 

 

 

 

 

6. ОЧЕКИВАНИ ЕФЕКТИ ПЛАНИРАЊА У ПОГЛЕДУ УНАПРЕЂЕЊА  

    КОРИШЋЕЊА ПРОСТОРА    

 

 

 усклађивање са смерницама ПГР „Трбушани – Љубић“, („Сл. лист града 

Чачка“ број 15/14), 

 уређење и унапређивање стамбеног фонда на планираним простору, 

 дефинисање саобраћајне мреже у односу на саобраћајно решење планирано 

ПГР „Трбушани – Љубић“,  као дела укупне саобраћајне матрице урбаног подручја 

града Чачка, 

 дефинисање јавног интереса кроз разграничење простора јавне и остале 

намене, 

 квалитетна опремљеност потребном инфраструктуром, 

 усклађивање организације, опремања и уређења простора и његова заштита уз 

примену услова и критеријума за заштиту животне средине. 


