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ЧАЧАК 11. децембар
2020. године

Цена овог броја је 600 динара
Годишња претплата је 10.000 динара

777.
776.
На основу члана 54. став 1. тачка 28.
Статута града Чачка («Сл. лист града Чачка» број
6/19) и члана 4. став 1. Одлуке о наградама и
признањима града Чачка («Сл. лист града Чачка»
број 19/2013 и 19/2017),
Скупштина града Чачка на седници
одржаној 10. децембра 2020. године, донела је
ОДЛУКУ
О ДОДЕЛИ ДЕЦЕМБАРСКЕ НАГРАДЕ
ГРАДА ЗА 2020. ГОДИНУ
I
Добитници Децембарске награде града за
2020. годину су:
-

СПОРТСКИ ЦЕНТАР „МЛАДОСТ“

-

АЦО МИЛЕКИЋ, професор

-

МАРИЈА СТОЈИЋ,
Опште болнице

главна

сестра

II
Децембарска награда града додељује се на
свечаној седници Скупштине града која се
одржава 18. децембра 2020. године.
III
Ову одлуку објавити у «Службеном листу
града Чачка».
СКУПШТИНА ГРАДА ЧАЧКА
Број: 06-179/2020-I
10. децембар 2020. године
ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА
Скупштине града Чачка,
Александар Максимовић, с.р.

На основу члана 35. став 7. Закона 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, 98/13одлука УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19-др.
закон и 9/20) и члана 54. став 1. тачка 5) Статута
града Чачка („Службени лист града Чачка“ број
6/19),
Скупштина града Чачка, на седници
одржаној 10. децембра 2020 године, донела је
ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ
ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ
„ЉУБИЋ – КОЊЕВИЋИ“ У ЧАЧКУ
1. ОПШТИ ДЕО
1.1. Правни и плански основ за израду плана
Правни основ за израду Измена и допуна
Плана генералне регулације „Љубић – Коњевићи“
у Чачку је:
- 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, 145/14,
83/18, 31/19, 37/19 – др. Закон и 9/20);
- Правилник о садржини, начину и поступку
израде докумената просторног и урбанистичког
планирања („Сл. гласник РС“, бр. 32/19);
- Одлука о изради измена и допуна Плана
генералне регулације „Љубић – Коњевићи“ у
Чачку („Службени лист града Чачка“ бр.
11/2018).
Плански основ:
Плански основ за израду Измена и допуна
Плана генералне регулације „Љубић – Коњевићи“
у Чачку је Генерални урбанистички план града
Чачка 2015. („Службени лист града Чачка“, број
25/2013).
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1.2. Циљеви и задаци израде плана

11. децембар 2020. године

1.3. Граница обухвата плана

Циљ израде Плана је утврђивање мера,
правила грађења и начина коришћења и уређења
земљишта, као и заштите планског подручја.

Планом су обухваћени делови катастар–
ских општина Чачак, Љубић, Коњевићи, Прељина
и Љубићска Балуга.

Основни циљеви израде и доношења Плана су:

Најистуренија тачка, на западној граници
плана, налази се на осовини планиране регулације
реке Западне Мораве. Од ове тачке, граница иде ка
северу пратећи источну регулацију Улице бр. 10.
Пратећи ову саобраћајницу, граница долази до
кружног тока у Љубићу и обилази га у смеру
обрнутом у односу на казаљку часовника и долази
до Улице Славка Крупежа. У дужини од 30 m,
граница плана прати североисточну регулацију
поменуте улице, потом прелази на супротну
страну улице и наредних 30 m прати њену
југозападну регулацију, обухватајући раскрсницу
улица Славка Крупежа и Хероја Ђуракића.
Граница план даље, ка североистоку, прати
северозападну регулацију Улице хероја Ђуракића.
Када дође до укрштања са планираном Улицом
северни општински пут, граница плана скреће ка
истоку, пратећи северну регулацију ове
саобраћајнице, до укрштања са к.п. 2732, к.о.
Љубић, где прелази на њену северну границу, и
дуж ње иде до поновног укрштања са Северним
општинским путем. Граница одвде поново прати
северну регулацију Северног општинског пута до
њеног укрштања са к.п. 2728, к.о. Љубић. Граница
даље ка истоку прати северну границу ове
парцеле, до Улице Љубић – Коњевићи 24, а даље
прати североисточну регулацију ове саобраћајни–
це. На месту укрштања Улице Љубић – Коњевићи
24 и Улице Љубић – Коњевићи 25, граница плана
скреће ка северу, пратећи западну регулацију
Улице Љубић – Коњевићи 25, до њеног укрштања
са Улицом Љубић – Коњевићи 57. Овде граница
скреће ка југу пратећи источну границу Улице
Љубић- Коњевићи 57 до њеног укрштања са к.п.
2730, к.о. Љубић. Овде граница плана прелази на
северну границу поменуте парцеле и иде дуж ње
до к.п. 2731/1, где прелази на западну границу
последње. Потом се граница поклапа са западном,
северозападном и северном границом к.п. 2823/1,
к.о. Љубић. Граница затим прелази преко к.п.
2789/1, к.о. Љубић, као и преко к.п. 2291/1, 2268/2,
2298/1 и 1777/8, к.о. Прељина и долази на
североисточну границу к.п. 2298/1, одакле даље
иде ка истоку дуж десне обале регулисаног речног
корита Чемернице. Граница затим прелази на
источну границу к.п.2292/1. к.о. Прељина, до
Државног пута I Б реда, бр. 23. Овде граница на
кратко скреће ка североистоку дуж северозападне
границе к.п. 2251/1, к.о. Прељина, потом прелази
преко ове парцеле и долази на североисточну
границу к.п. 2294, к.о. Прељина и прати је ка
југоистоку, назад на границу к.п. 2292/1, к.о.
Прељина. Граница потом прелази преко ове











усклађивање са смерницама Генералног
урбанистичког плана града Чачка 2015.
кроз перманентну реконструкцију и
изградњу;
дефинисање саобраћајне мреже у односу
на саобраћајно решење планирано
Генералним урбанистичким планом града
Чачка 2015. као дела укупне саобраћајне
матрице града;
рационалније коришћење грађевинског
земљишта;
усклађивање
уочених
одступања
катастарских подлога плана у односу на
фактичко стање и дигиталне катастарске
подлоге;
отклањање уочених техничких грешака
плана;
иницијативе корисника простора за измене
појединих делова плана;

Предмет Измена и допуна је План генералне
регулације „Љубић - Коњевићи“ у Чачку, у целини.
Измене и допуне се односе пре свега на:
-

-

усклађивање
уочених
одступања
катастарских подлога плана у односу на
фактичко стање и дигиталне катастарске
подлоге;
отклањање уочених техничких грешака
плана;
иницијативе корисника простора за измене
појединих делова плана;

Корекција планиране саобраћајне мреже у
складу са предлозима и захтевима условиће и
корекцију регулације у смислу померања или
сужавања, као и корекцију намене у контакту.
С обзиром да се кроз Измене и допуне
сагледава читав захват важећег ПГР-а у току
израде размотриће се и остали предлози и захтеви
и уградити у план уколико су исти оправдани.
Израда Плана заснива се на постављеним
циљевима и задацима и то у складу са:



Генералним урбанистичким планом града
Чачка („Службени лист града Чачка“, бр.
25/2013).
Могућностима геоморфолошких каракте–
ристика терена, потребама привредних
субјеката и принципима заштите животне
средине.
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парцеле, као и преко к.п. 1372, к.о. Коњевићи и
долази на источну границу к.п. 1429, к.о.
Коњевићи, којом иде ка југу. Граница још једном
прелази преко к.п. 1372, к.о. Коњевићи, као и
преко к.п. 2292/2, к.о. Прељина, а онда иде
источном границом к.п. 2295, к.о. Прељина.
Граница поново прелази преко к.п. 2292/2, к.о.
Прељина, к.п. 1372, к.о. Коњевићи, па поново
преко к.п. 2292/2, к.о. Прељина. Даље, граница
плана прати источну границу к.п. 2296, к.о.
Прељина, а онда прелази преко к.п. 2287/1, к.о.
Прељина, односно, 712/1, к.о. Љубићска Балуга и
даље наставља ка југу пратећи источну границу
к.п. 723, к.о. Љубићска Балуга. Потом прелази
преко к.п. 720, и долази до граничне тачке к.п.
1428/1, где скреће ка југозападу, прелазећи преко
к.п. 1428/1, 20/1 и 717, све к.о. Љубићска Балуга,
као и преко к.п. 448/5 и 1428/1, обе к.о. Коњевићи.
Граница даље прати јужну границу к.п. 1406/1,
затим источну границу к.п. 1405/3, а онда и
источну и јужну границу к.п. 1404/3, све три к.о.
Коњевићи. Овде граница скреће ка југу пратећи
источну границу к.п. 322/2, прелази преко к.п.
1417/1, прати источну границу к.п. 322/3 и прелази
преко 1364/4, долазећи до к.п. 496/7, све к.о.
Коњевићи. Граница даље ка југу прати источне
границе к.п. 496/7, 496/11, па поново 496/7, потом,
прати источне границе к.п. 756/1, 757, 761/1, све
к.о. Коњевићи. Затим, прелази преко к.п. 761/1 и
761/2, потом прати југозападне границе к.п. 761/2,
762, затим прелази преко к.п. 1393/2 и 1396/8, све
к.о. Коњевићи. Граница плана даље прати границе
к.п. 774/4, 774/5, 774/1, 800/2, 800/4, 800/5, 799/4,
799/1, 799/5, 797/6, 783/11, 797/5, 797/3, 795/2, 794,
792/1, 816/2, 815/3, обухватајући све поменуте
парцеле (све се налазе у к.о. Коњевићи). Граница
потом прелази преко к.п. 1413, па наставља даље
пратећи источне и јужне границе к.п. 815/1 и 826,
све к.о. Коњевићи. Затим, прелази преко к.п. 871/1,
и јужном границом ове парцеле иде ка југозападу,
прелази преко к.п. 1414 и наставља даље
југоисточном границом к.п. 871/2, све к.о.
Коњевићи. Даље, граница плана иде ка југу
пратећи источну границу к.п. 2579/5, к.о. Љубић,
потом, прелази преко ње и скреће ка западу
пратећи јужне границе к.п. 2579/2, 2580/2, 2581/3,
2582/3 и 2583/3, све к.о. Љубић. Граница затим
прелази преко к.п. 2585/1 и 2791/1, обе к.о. Љубић.
Даље, ка северозападу, граница плана прати
југозападне границе к.п. 5443/2, 5442/3, 5444/2,
5438/2 и 5436/3, све к.о. Чачак. Затим малим делом
залази у к.п. 2791/1, а онда делимично прати њену
јужну границу, потом прелази преко ове парцеле,
као и преко к.п. 2551/1, 2550/1, 2547/1, све к.о.
Љубић, као и преко к.п. 6930/1, к.о. Чачак, а онда
и преко 2660/1 и 2790/1, к.о. Љубић. Граница још
једном прелази преко к.п. 6930/1, к.о. Чачак, као и
преко к.п. 2790/1, к.о. Љубић. Граница даље ка
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северу и северозападу прелази преко к.п. 2633/1,
2632, 2631/1, 2626/1, 2625/1, 2624/1, 2623/1, 2622/1,
2621/1, 2746/1, 2597/1, 2596/1, 2596/4, 2595/4,
2594/4, 2592/1, 2591/1, 2590/1, 2589/1, још једном
преко к.п. 2746/1, затим преко к.п. 2790/1, све у к.о.
Љубић. Граница затим прелази преко к.п. 6929,
2856, 2859, 2860/2, 2861/2, 2862/2, 2864/2, 2866/2,
2867/2, још једном преко 6929, затим преко к.п.
5241, све у к.о. Чачак, а пратећи осовину
планираног регулисаног корита Западне Мораве и
тиме долази у почетну тачку.
Површина обухвата Плана је 957,29 ha.
Катастарске парцеле које улазе у обухват Плана
К.О. Љубић
Делови парцела:
203, 207, 214/1, 214/2, 214/3, 216/1, 216/2, 216/5,
216/6, 216/8, 233/1, 233/2, 237, 238, 239, 240, 243,
252, 253, 254, 255, 256/1, 256/2, 274/1, 274/2, 275/1,
275/2, 296, 297, 494/2, 495/1, 495/2, 560/2, 561, 562,
563/1, 565/2, 566/1, 566/2, 568/4, 568/7, 569/1, 569/2,
569/3, 570/1, 624/2, 625, 626/1, 626/2, 626/3, 627,
661/2, 661/3, 662, 663, 665/2, 666, 679/1, 679/2,
679/5, 1050, 1051/1, 1051/2, 1054/1, 1054/3, 1075/1,
1075/3, 1076, 1077, 1085/1, 1086/1, 1087/1, 1087/2,
1087/3, 1087/5, 1097, 1675/23, 1679/3, 1679/4,
2547/1, 2550/1, 2551/1, 2589/1, 2590/1, 2591/1,
2592/1, 2594/4, 2595/4, 2596/1, 2596/4, 2597/1,
2621/1, 2622/1, 2623/1, 2624/1, 2625/1, 2626/1,
2631/1, 2632, 2633/1, 2636/3, 2660/1, 2727, 2729,
2730, 2732, 2733, 2746/1, 2787, 2789/1, 2790/1 и
2791/1.
Целе парцеле:
77/2, 78, 79, 80, 81/1, 81/2, 82, 83, 84/1, 84/2, 85,
86/1, 86/2, 87, 88/1, 88/2, 89/1, 90, 91, 92, 93, 94,
95/1, 95/2, 96/1, 96/2, 97/1, 97/2, 98/1, 98/2, 99/1,
99/2, 99/3, 100/1, 100/2, 101/1, 101/2, 102, 103/2,
104/1, 104/2, 105/1, 105/2, 105/3, 105/4, 105/5, 105/6,
106/1, 106/2, 106/3, 106/4, 106/5, 107/1, 107/2, 107/3,
107/4, 107/5, 107/6, 107/7, 107/8, 107/9, 107/10,
108/1, 108/2, 109, 110/1, 110/2, 111, 112/1, 112/2,
112/3, 112/4, 112/5, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119,
120, 121/1, 121/2, 121/3, 300/1, 300/2, 301/1, 301/2,
302, 303/1, 303/2, 303/3, 303/4, 303/5, 303/6, 303/7,
304, 305/1, 305/2, 305/3, 306, 307, 308, 309, 310/1,
310/2, 310/3, 311/1, 311/2, 311/3, 311/4, 311/5, 311/6,
312, 313/1, 313/2, 314/1, 314/2, 314/3, 314/4, 314/5,
314/6, 315/1, 315/2, 315/3, 315/4, 315/5, 315/6, 315/7,
316, 317, 318/1, 318/2, 318/3, 319, 320, 321, 322, 323,
324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331/1, 331/2, 332,
333, 334/1, 334/2, 335, 336, 337, 338, 339/1, 339/2,
340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349/1,
349/2, 350, 351, 352, 353/1, 353/2, 354, 355/1, 355/2,
356/1, 356/2, 357/1, 357/2, 358, 359, 360, 361/1,
361/2, 361/3, 361/4, 361/5, 361/6, 361/7, 362, 363,
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364, 365, 366/1, 366/2, 366/3, 366/4, 367/1, 367/2,
367/3, 367/4, 367/5, 367/6, 368/1, 368/2, 368/3, 368/4,
368/5, 369/1, 369/2, 369/3, 369/4, 370/1, 370/2, 370/3,
370/4, 370/5, 371, 372/1, 372/2, 372/3, 372/4, 372/5,
372/6, 372/7, 372/8, 372/9, 372/10, 372/11, 372/12,
372/13, 373/1, 373/2, 373/3, 374, 375/1, 375/2, 375/3,
376/1, 376/2, 377/2, 377/3, 377/4, 377/5, 377/6, 377/7,
377/8, 377/9, 379, 380/1, 380/2, 380/3, 380/4, 380/5,
380/6, 381, 382/1, 382/2, 383/1, 383/2, 384/1, 384/2,
385, 386, 387, 388/1, 388/2, 389, 390, 391, 392, 393,
394, 395, 396, 397/1, 397/2, 398, 399, 400/1, 400/2,
401, 402, 403, 404, 405, 406, 407/1, 407/2, 408, 409,
410, 411, 412/1, 412/2, 412/3, 413/1, 413/2, 413/3,
413/4, 413/5, 413/6, 413/7, 413/8, 414/1, 414/2, 415,
416, 417/1, 417/2, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424,
425, 426/1, 426/2, 427, 428/1, 428/2, 429, 430/1,
430/2, 430/3, 431/1, 431/2, 431/3, 431/4, 432/1, 432/2,
433/1, 433/2, 433/3, 433/4, 433/5, 433/6, 433/7, 433/8,
434/1, 434/2, 434/3, 434/4, 435/1, 435/2, 435/3, 435/4,
435/5, 436, 437, 438, 439, 440, 441/1, 441/2, 442,
443/1, 443/2, 443/3, 443/4, 443/5, 443/6, 443/7, 443/8,
444, 445/1, 445/2, 446/1, 446/2, 446/3, 446/4, 446/5,
447/1, 447/2, 448/1, 448/2, 449/1, 449/2, 449/3, 449/4,
450/1, 450/2, 450/3, 450/4, 451/1, 451/2, 565/1, 565/3,
565/4, 569/4, 570/2, 680/1, 680/2, 680/3, 680/4, 680/5,
681, 682, 683/1, 683/2, 683/3, 683/4, 683/5, 684/1,
684/2, 685/1, 685/2, 685/3, 686/1, 686/2, 687/1, 687/2,
687/3, 687/4, 688, 689/1, 689/2, 689/3, 689/4, 689/5,
690, 691, 692, 693/1, 693/2, 693/3, 694/1, 694/2, 695,
696, 697/1, 697/2, 698/1, 698/2, 698/3, 699, 700, 701,
702, 703/1, 703/2, 703/3, 704, 705, 706, 707/1, 707/2,
708/1, 708/2, 708/3, 709/1, 709/2, 709/3, 710, 711,
712, 713, 714/1, 714/2, 715, 716, 717, 718/1, 718/2,
719, 720, 721, 722/1, 722/2, 723, 724, 725/1, 725/2,
726, 727, 728/1, 728/2, 728/3, 728/4, 728/5, 729, 730,
731, 732, 733, 734, 735, 736/1, 736/2, 736/3, 736/4,
736/5, 737, 738/1, 738/2, 739/1, 739/2, 740, 741, 742,
743/1, 743/2, 744/1, 744/2, 745, 746/1, 746/2, 746/3,
747, 748, 749/1, 749/2, 750/1, 750/2, 751, 752, 753,
754, 755, 756, 757, 758, 759, 760, 761, 762, 763, 764,
765, 766, 767, 768, 769, 770, 771, 772, 773, 774, 775,
776/1, 776/2, 777, 778, 779/1, 779/2, 780, 781/1,
781/2, 781/3, 781/4, 781/5, 781/6, 782, 783/1, 783/2,
784/1, 784/2, 785/1, 785/2, 785/3, 786/1, 786/2, 786/3,
786/4, 787/1, 787/2, 787/3, 787/5, 788, 789, 790/1,
790/2, 790/3, 790/4, 790/5, 791/1, 791/2, 791/3, 791/4,
792/1, 792/2, 792/3, 793,794, 795/1, 795/2, 795/3,
795/4, 795/5, 795/6, 795/7, 795/8, 795/9, 795/10,
795/11, 795/12, 795/13, 795/14, 795/15, 795/16,
795/17, 796/1, 796/2, 796/3, 796/4, 796/5, 796/6,
796/7, 797, 798/1, 798/2, 798/3, 798/4, 798/5, 798/6,
798/7, 798/8, 798/9, 798/10, 798/11, 798/12, 798/13,
798/14, 799/1, 799/2, 800/1, 800/2, 800/3, 800/4,
800/5, 800/6, 800/7, 801, 802/1, 802/2, 803, 804/1,
804/2, 805/1, 805/2, 805/3, 805/4, 805/5, 805/7, 805/8,
805/9, 805/10, 806/1, 806/2, 806/3, 806/4, 806/5,
806/6, 806/7, 806/8, 806/9, 806/10, 806/11, 806/12,
806/13, 807, 808/1, 808/2, 809, 810/1, 810/2, 811/1,
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811/2, 812, 813, 815, 816/1, 816/2, 817, 818, 819/1,
819/2, 820/1, 820/2, 820/3, 820/4, 820/5, 820/6, 821/1,
821/2, 821/3, 821/4, 821/5, 821/6, 821/7, 821/8, 821/9,
822/1, 822/2, 822/4, 822/5, 823/1, 823/2, 823/3, 823/4,
823/5, 824/1, 824/2, 824/3, 825/1, 825/2, 825/3, 825/4,
825/5, 826/1, 826/2, 827/1, 827/2, 827/3, 827/4, 827/5,
827/6, 827/7, 828/1, 828/2, 828/3, 828/4, 828/5, 829/1,
829/2, 829/3, 829/4, 829/5, 829/6, 829/7, 829/8, 829/9,
829/10, 829/11, 829/12, 830/1, 830/2, 830/3, 830/4,
830/5, 830/6, 830/7, 830/8, 831/1, 831/2, 831/3, 831/4,
831/5, 832/1, 832/2, 832/3, 832/4, 833/1, 833/2, 833/3,
833/4, 833/5, 833/6, 833/7, 833/8, 834/1, 834/2, 834/3,
834/4, 835/1, 835/2, 835/3, 835/4, 835/5, 835/6, 835/7,
836/1, 836/2, 837, 838, 839/1, 839/2, 840/1, 840/2,
840/3, 840/4, 840/5, 841/1, 841/2, 842/1, 842/2, 842/3,
842/4, 842/5, 842/6, 842/7, 842/8, 843, 844/1, 844/2,
844/3, 844/4, 844/5, 844/6, 844/7, 844/8, 844/9,
844/10, 844/11, 844/12, 844/13, 845/1, 845/2, 845/3,
845/4, 845/5, 845/6, 845/7, 845/8, 845/9, 845/10,
846/1, 846/2, 846/3, 846/4, 846/5, 846/6, 846/7, 846/8,
846/9, 846/10, 846/11, 846/12, 846/13, 846/14,
846/15, 846/16, 847/1, 847/2, 847/3, 847/4, 847/5,
848/1, 848/2, 848/3, 848/4, 848/5, 848/6, 848/7, 848/8,
848/9, 848/10, 848/11, 848/12, 848/13, 848/14,
848/15, 849/1, 849/2, 849/3, 849/4, 849/5, 849/6,
849/7, 849/8, 849/9, 849/10, 850/1, 850/2, 851, 852/1,
852/2, 852/3, 852/4, 852/5, 852/6, 853, 854, 855/1,
855/2, 855/3, 856, 857/1, 857/2, 857/3, 857/4, 857/5,
857/6, 857/7, 857/8, 857/9, 857/10, 858/1, 858/2,
858/3, 858/4, 858/5, 858/6, 858/7, 858/8, 858/9,
858/10, 858/11, 858/12, 859/1, 859/2, 859/3, 860/1,
860/2, 861, 862, 863, 864/1, 864/2, 865, 866, 867, 868,
869, 870, 871, 872, 873/1, 873/2, 874, 875, 876, 877/1,
877/2, 877/3, 877/4, 877/5, 877/6, 877/7, 878/1, 878/2,
878/3, 878/4, 878/5, 879, 880, 881/1, 881/2, 881/3,
881/4, 882/1, 882/2, 883/1, 883/2, 883/3, 884, 885/2,
885/3, 885/4, 886, 887/1, 887/2, 888/1, 888/2, 889,
890, 891, 892, 893, 894/1, 894/2, 895, 896, 897, 898,
899, 900/1, 900/2, 901, 902, 903, 904, 905, 906/1,
906/2, 906/3, 906/4, 907, 908, 909, 910, 911/1, 911/2,
912, 913/1, 913/2, 914/1, 914/2, 915, 916, 917, 918/1,
918/2, 919/1, 919/2, 920, 921, 922, 923, 924, 925, 926,
927, 928, 929, 930, 931, 932, 934, 935/1, 936, 937,
938/1, 938/2, 938/3, 939, 940, 941, 942, 943, 944, 945,
946, 947, 948/1, 948/2, 948/3, 948/4, 949/1, 949/2,
949/3, 949/4, 949/5, 950, 951, 952/1, 952/2, 953/1,
953/2, 954, 955, 956, 957, 958, 959, 960, 961, 962,
963, 964, 965/1, 965/2, 965/3, 965/4, 966, 967/1,
967/2, 968, 969, 970, 971, 972, 973, 974/1, 974/2, 975,
976, 977/1, 977/2, 977/3, 978/1, 978/2, 978/3, 978/4,
978/5, 978/6, 979/1, 979/2, 979/3, 980, 981, 982/1,
982/2, 983, 984, 985/1, 985/2, 986/1, 986/2, 987,
988/1, 988/2, 988/3, 989, 990, 991, 992, 993/1, 993/2,
993/3, 993/4, 994, 995, 996, 997/1, 997/2, 997/3,
997/4, 998/1, 998/2, 998/3, 998/4, 999, 1000/1,
1000/2, 1000/3, 1000/4, 1000/5, 1000/6, 1000/7,
1000/8, 1000/9, 1000/10, 1001, 1002, 1003, 1004/1,
1004/2, 1004/3, 1004/4, 1004/5, 1004/6, 1004/7,
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1004/8, 1004/9, 1004/10, 1004/11, 1004/12, 1005/1,
1005/2, 1005/3, 1005/4, 1005/5, 1005/6, 1005/7,
1005/8, 1006/1, 1006/2, 1006/3, 1006/4, 1006/5,
1006/6, 1006/7, 1006/8, 1006/9, 1006/10, 1008/1,
1008/2, 1009, 1010/1, 1010/2, 1010/3, 1010/4, 1010/5,
1010/6, 1010/7, 1011, 1012, 1013, 1014, 1015,
1016/1, 1016/2, 1016/3, 1016/4, 1016/5, 1016/6,
1016/7, 1016/8, 1016/9, 1016/10, 1016/11, 1016/12,
1016/13, 1016/14, 1016/15, 1016/16, 1016/17,
1016/19, 1016/20, 1016/21, 1017, 1018/1, 1018/2,
1018/3, 1018/4, 1018/5, 1018/6, 1018/7, 1018/8,
1018/9, 1018/10, 1018/11, 1019/1, 1019/2, 1020/1,
1020/2, 1021/1, 1021/2, 1021/3, 1022, 1023, 1024,
1025/1, 1025/2, 1025/3, 1025/4, 1025/5, 1025/6, 1027,
1028/1, 1028/2, 1029, 1030/2, 1031/1, 1031/2, 1031/3,
1031/4, 1031/5, 1031/6, 1031/7, 1031/8, 1031/9,
1031/10, 1031/11, 1032/1, 1032/2, 1032/4, 1032/5,
1032/6, 1032/7, 1032/8, 1032/9, 1033/1, 1033/2,
1033/3, 1033/4, 1033/5, 1033/6, 1033/7, 1033/8,
1033/9, 1033/10, 1033/11, 1036, 1040, 1041/1,
1041/2, 1042, 1043, 1044, 1045, 1046/1, 1046/2,
1047/1, 1047/2, 1047/3, 1048, 1049/1, 1049/2, 1049/3,
1049/4, 1049/5, 1049/6, 1049/7, 1049/8, 1049/9,
1049/10, 1049/11, 1049/12, 1049/13, 1669, 1670/1,
1670/2, 1670/3, 1671/1, 1671/3, 1671/4, 1671/5,
1671/6, 1675/3, 1675/4, 1675/5, 1675/6, 1675/7,
1675/8, 1675/9, 1675/10, 1675/11, 1675/12, 1675/25,
1675/26, 1675/27, 1675/28, 1679/2, 1679/9, 1679/10,
1679/11, 1679/12, 1679/13, 1679/14, 1679/16,
1679/20, 1679/21, 1680/1, 1680/2, 1680/3, 1680/4,
1680/5, 1681/1, 1681/2, 1681/3, 1681/4, 1681/5,
1681/6, 1681/7, 1681/8, 1681/9, 1681/10, 1681/11,
1681/12, 1681/13, 1681/14, 1681/15, 1681/16,
1681/17, 1681/18, 1681/19, 1682/1, 1682/2, 1682/3,
1682/4, 1682/5, 1682/6, 1682/7, 1682/8, 1682/9,
1683/1, 1683/2, 1683/3, 1683/4, 1684/1, 1684/2,
1684/3, 1685/1, 1685/2, 1685/3, 1685/4, 1685/5,
1685/6, 1685/7, 1685/8, 1686/1, 1686/2, 1686/3,
1686/4, 1686/5, 1686/6, 1686/7, 1686/8, 1686/9,
1687/1, 1687/2, 1687/3, 1687/4, 1687/5, 1687/6,
1687/7, 1687/8, 1687/9, 1688/1, 1688/2, 1688/3,
1688/4, 1688/5, 1688/6, 1688/7, 1688/8, 1688/9,
1688/10, 1688/11, 1688/14, 1688/15, 1688/16,
1688/17, 1688/18, 1688/19, 1688/20, 1688/21,
1688/22, 1688/23, 1688/24, 1688/25, 1688/26,
1688/27, 1688/28, 1688/29, 1689/1, 1689/2, 1689/3,
1689/4, 1689/5, 1689/6, 1689/7, 1689/8, 1689/9,
1689/10, 1690/1, 1690/2, 1690/3, 1690/4, 1690/5,
1690/6, 1690/7, 1690/8, 1690/9, 1690/10, 1690/11,
1690/12, 1690/13, 1690/14, 1690/15, 1690/16,
1690/17, 1690/18, 1690/19, 1690/20, 1690/21,
1690/22, 1691/1, 1691/2, 1691/3, 1691/4, 1691/5,
1691/6, 1691/7, 1691/8, 1691/9, 1691/10, 1691/11,
1691/12, 1691/13, 1691/14, 1691/15, 1691/16,
1691/17, 1691/18, 1691/19, 1691/20, 1691/21,
1691/22, 1691/23, 1691/24, 1691/25, 1691/26,
1691/27, 1691/28, 1691/29, 1691/30, 1691/31,
1691/32, 1691/33, 1691/34, 1691/35, 1734, 1781/1,
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1781/2, 1781/3, 1782/1, 1782/2, 1782/3, 1782/4,
1782/5, 1782/6, 1782/7, 1782/8, 1782/9, 1783/1,
1783/2, 1783/3, 1783/4, 1783/5, 1783/6, 1783/7,
1783/8, 1783/9, 1783/10, 1783/11, 1783/12, 1784/1,
1784/2, 1785, 1786, 1787/1, 1787/2, 1787/3, 1787/4,
1787/5, 1787/6, 1788/1, 1788/2, 1788/3, 1788/4,
1788/5, 1788/6, 1788/7, 1788/8, 1788/9, 1788/10,
1788/11, 1789/1, 1789/2, 1789/3, 1789/4, 1789/5,
1789/6, 1790/1, 1790/2, 1791, 1792, 1798/4, 1799,
1800/1, 1800/2, 1800/3, 1800/4, 1801/1, 1801/2,
1801/3, 1801/4, 1801/5, 1801/6, 1801/7, 1801/8,
1801/9, 1801/10, 1801/11, 1801/12, 1801/13,
1801/14, 1801/15, 1801/16, 1801/17, 1801/18,
1801/19, 1801/20, 1801/21, 1801/22, 1801/23,
1801/24, 1801/25, 1801/26, 1801/28, 1801/29,
1801/30, 1801/31, 1801/32, 1802/1, 1802/2, 1802/3,
1802/4, 1802/5, 1802/6, 1802/7, 1802/8, 1802/9,
1802/10, 1802/11, 1802/12, 1802/13, 1802/14, 1083,
1804, 1805/1, 1805/2, 1805/3, 1805/4, 1805/5, 1805/6,
1805/7, 1805/8, 1805/9, 1805/10, 1805/11, 1806/1,
1806/2, 1806/3, 1807/1, 1807/2, 1807/3, 1807/4,
1807/6, 1807/7, 1807/8, 1807/9, 1807/10, 1808/1,
1808/2, 1808/3, 1809/1, 1809/2, 1809/3, 1809/4,
1809/5, 1809/6, 1809/7, 1809/8, 1809/9, 1809/10,
1809/11, 1809/12, 1809/13, 1809/14, 1810/1, 1810/2,
1810/3, 1810/4, 1810/5, 1810/6, 1810/7, 1810/8,
1810/9, 1810/10, 1810/11, 1810/12, 1810/13,
1810/14, 1810/15, 1810/16, 1810/17, 1810/18,
1810/19, 1810/20, 1810/21, 1810/22, 1810/23,
1810/24, 1810/25, 1810/26, 1811/1, 1811/2, 1812/1,
1812/2, 1812/3, 1812/4, 1812/5, 1812/6, 1812/7,
1813/1, 1813/2, 1814/1, 1814/2, 1815, 1816, 1817,
1818, 1819, 1820, 1821/1, 1821/2, 1821/3, 1821/4,
1821/5, 1821/6, 1821/7, 1821/8, 1821/9, 1821/10,
1821/11, 1821/12, 1822, 1823/1, 1823/2, 1823/3,
1823/4, 1824, 1825/1, 1825/2, 1826/1, 1826/2, 1827/1,
1827/2, 1828/1, 1828/2, 1828/3, 1828/4, 1829/1,
1829/2, 1829/3, 1829/4, 1829/5, 1829/6, 1829/7,
1829/8, 1829/9, 1829/10, 1829/11, 1829/12, 1829/13,
1830/1, 1830/2, 1831/1, 1831/2, 1831/3, 1831/4,
1831/5, 1831/6, 1831/7, 1831/10, 1831/11, 1831/12,
1831/13, 1831/14, 1832/1, 1832/2, 1832/3, 1832/4,
1832/5, 1833/1, 1833/2, 1833/3, 1833/4, 1833/5,
1834/1, 1834/2, 1835/1, 1835/2, 1835/3, 1835/4, 1836,
1837, 1838/1, 1838/2, 1838/3, 1838/4, 1838/5, 1838/6,
1838/7, 1839/1, 1839/2, 1840, 1841, 1842, 1843/1,
1843/2, 1843/3, 1843/4, 1844, 1845, 1846/1, 1846/2,
1846/3, 1846/4, 1846/5, 1847, 1848/1, 1848/2, 1849/1,
1849/2, 1850, 1851/1, 1851/2, 1851/3, 1851/4, 1851/5,
1851/6, 1851/7, 1851/8, 1852/1, 1852/2, 1852/3, 1853,
1854, 1855/1, 1855/2, 1855/3, 1855/4, 1855/5, 1855/6,
1855/7, 1855/8, 1856, 1857, 1858/1, 1858/2, 1859/1,
1859/2, 1860/1, 1860/2, 1860/3, 1861, 1862/1, 1862/2,
1862/3, 1863, 1864/1, 1864/2, 1864/3, 1864/4, 1864/5,
1864/6, 1865, 1866, 1867, 1868/1, 1868/2, 1868/3,
1868/4, 1868/5, 1868/6, 1868/7, 1868/8, 1869/1,
1869/2, 1869/3, 1869/4, 1869/5, 1870/1, 1870/2, 1871,
1872/1, 1872/2, 1872/3, 1872/4, 1873, 1874, 1875,
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1876, 1877, 1878, 1879, 1880/1, 1880/2, 1880/3,
1880/4, 1880/5, 1880/6, 1880/7, 1880/8, 1880/9,
1880/10, 1880/11, 1880/12, 1880/13, 1880/14,
1880/15, 1881/1, 1881/2, 1881/3, 1881/4, 1881/5,
1881/6, 1881/7, 1881/8, 1881/9, 1881/10, 1881/11,
1881/12, 1881/13, 1881/14, 1881/15, 1881/16,
1881/17, 1881/18, 1881/19, 1881/20, 1881/21,
1881/22, 1881/23, 1881/24, 1881/25, 1881/26,
1881/27, 1881/28, 1881/29, 1881/30, 1881/31,
1881/32, 1881/33, 1881/34, 1881/35, 1881/36,
1881/37, 1881/38, 1881/39, 1881/40, 1881/41,
1881/43, 1881/44, 1881/45, 1881/46, 1881/47,
1881/50, 1882, 1883/2, 1884, 1885/1, 1885/2, 1885/4,
1885/5, 1885/6, 1886, 1887/1, 1887/2, 1887/3, 1887/5,
1887/6, 1888, 1889, 1890/1, 1890/2, 1890/3, 1891/1,
1891/2, 1892/1, 1892/2, 1893/1, 1893/2, 1894, 1895/1,
1895/2, 1895/3, 1895/4, 1895/5, 1895/6, 1895/7,
1895/8, 1895/9, 1896, 1900, 1901, 1902/1, 1902/2,
1902/3, 1902/4, 1902/5, 1902/6, 1903/1, 1903/2,
1903/3, 1903/5, 1903/6, 1904/1, 1904/2, 1905, 1906/3,
1906/4, 1906/5, 1906/7, 1906/8, 1907/2, 1907/3,
1907/4, 1907/5, 1907/6, 1908/1, 1908/2, 1908/3,
1909/1, 1909/2, 1909/3, 1909/4, 1910/1, 1910/2,
1911/1, 1911/2, 1911/3, 1911/4, 1911/5, 1912, 1913/1,
1913/2, 1914/1, 1914/2, 1914/3, 1914/4, 1914/5,
1914/6, 1914/7, 1914/8, 1914/9, 1914/10, 1914/11,
1914/12, 1914/13, 1914/14, 1915, 1916, 1917/1,
1917/2, 1917/4, 1917/5, 1917/6, 1917/7, 1917/8,
1917/9, 1917/10, 1917/11, 1917/12, 1917/13, 1918,
1919, 1920/1, 1920/2, 1920/3, 1920/4, 1920/5, 1920/6,
1920/7, 1920/8, 1920/9, 1921/1, 1921/2, 1921/3,
1921/4, 1921/5, 1921/6, 1921/7, 1921/8, 1921/9,
1922/1, 1922/2, 1922/3, 1922/4, 1922/5, 1922/6,
1922/7, 1922/8, 1922/10, 1923/1, 1923/2, 1923/3,
1923/4, 1923/5, 1923/6, 1923/7, 1923/9, 1923/10,
1923/11, 1923/12, 1923/13, 1923/14, 1923/15, 1924,
1925/1, 1925/2, 1925/3, 1925/4, 1925/5, 1925/6,
1925/7, 1926/1, 1926/2, 1926/3, 1926/4, 1926/5,
1926/7, 1926/8, 1926/9, 1926/11, 1927/1, 1927/2,
1927/3, 1927/4, 1927/5, 1927/6, 1927/7, 1927/8,
1927/9, 1927/10, 1927/11, 1928/1, 1928/2, 1928/3,
1928/5, 1928/6, 1928/7, 1928/8, 1928/9, 1928/10,
1928/11, 1928/12, 1928/13, 1928/14, 1928/15,
1928/16, 1928/17, 1928/18, 1928/19, 1928/20,
1928/21, 1929/1, 1929/3, 1930/1, 1930/2, 1930/3,
1930/4, 1931/1, 1931/2, 1931/3, 1931/4, 1931/5,
1932/1, 1932/2, 1932/3, 1932/4, 1933/1, 1933/2, 1934,
1935, 1936, 1937/1, 1937/2, 1938/1, 1938/2, 1938/3,
1938/4, 1938/5, 1938/6, 1938/7, 1938/8, 1938/9,
1938/10, 1938/11, 1938/12, 1938/13, 1939/1, 1939/2,
1939/3, 1939/4, 1939/5, 1939/6, 1939/7, 1939/8,
1939/9, 1940, 1941/1, 1941/2, 1941/3, 1942/1, 1942/2,
1942/3, 1942/4, 1942/5, 1943/1, 1943/2, 1943/3,
1943/4, 1943/5, 1943/6, 1943/7, 1943/8, 1943/9,
1943/10, 1943/11, 1943/12, 1943/13, 1943/14,
1943/15, 1943/16, 1943/17, 1943/18, 1943/19,
1943/20, 1943/21, 1943/23, 1943/24, 1943/25,
1943/26, 1943/27, 1943/28, 1943/29, 1943/30,
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1943/32, 1946/1, 1946/2, 1946/3, 1946/4, 1946/5,
1947, 1948/1, 1948/2, 1948/3, 1948/4, 1948/5, 1948/6,
1948/7, 1948/8, 1948/9, 1949/1, 1949/2, 1949/3,
1949/4, 1949/5, 1949/6, 1950/1, 1950/2, 1950/3, 1951,
1952/1, 1952/2, 1952/3, 1952/4, 1952/5, 1953/1,
1953/2, 1954/1, 1954/2, 1954/3, 1954/4, 1955/1,
1955/2, 1955/3, 1955/4, 1956, 1957/1, 1957/2, 1957/3,
1957/4, 1957/5, 1957/6, 1957/7, 1958, 1959/1, 1960/1,
1960/2, 1960/3, 1960/4, 1960/5, 1960/6, 1960/7,
1961/1, 1961/2, 1961/3, 1961/4, 1961/5, 1961/6,
1961/7, 1961/8, 1961/9, 1961/10, 1961/11, 1961/12,
1961/13, 1961/14, 1961/15, 1961/16, 1961/17,
1962/1, 1962/2, 1962/3, 1962/4, 1962/5, 1962/6,
1963/1, 1963/2, 1964/1, 1964/2, 1964/3, 1964/4,
1964/5, 1964//6, 1964/7, 1964/8, 1964/9, 1965,
1966/1, 1966/2, 1966/3, 1966/4, 1966/5, 1966/6,
1966/7, 1966/8, 1966/9, 1966/10, 1966/11, 1966/12,
1966/13, 1966/14, 1966/15, 1966/16, 1966/17,
1966/18, 1966/19, 1966/20, 1966/21, 1966/22,
1966/23, 1966/24, 1966/25, 1966/26, 1966/27,
1966/28, 1966/29, 1966/30, 1966/31, 1966/32,
1966/33, 1967/1, 1967/2, 1967/3, 1967/4, 1967/5,
1967/6, 1967/7, 1967/8, 1968/1, 1968/2, 1968/3,
1968/4, 1969, 1970/1, 1970/2, 1970/3, 1971/1, 1971/2,
1971/3, 1971/4, 1971/5, 1971/6, 1971/7, 1971/8,
1971/9, 1972/1, 1972/2, 1973/1, 1973/2, 1973/3,
1974/1, 1974/2, 1974/3, 1974//4, 1975/1, 1975/2,
1975/3, 1975/4, 1975/5, 1975/6, 1975/7, 1975/8,
1975/9, 1976/1, 1976/2, 1976/3, 1976/4, 1976/5,
1976/6, 1976/7, 1977/1, 1977/2, 1977/3, 1977/1,
1977/2, 1977/3, 1978/1, 1978/2, 1978/3, 1978/4, 1980,
1981/1, 1981/2, 1981/3, 1981/4, 1981/5, 1982/1,
1982/2, 1983, 1984/1, 1984/2, 1984/3, 1984/4, 1984/5,
1984/6, 1984/7, 1984/8, 1984/9, 1984/10, 1984/11,
1984/16, 1985/1, 1985/2, 1988/1, 1988/2, 1988/3,
1988/4, 1988/5, 1988/6, 1988/7, 1988/8, 1988/9,
1988/10, 1988/11, 1988/12, 1988/13, 1988/14,
1988/15, 1988/17, 1988/18, 1988/19, 1988/20,
1988/21, 1988/22, 1988/23, 1988/24, 1988/25,
1988/26, 1988/27, 1988/28, 1989, 1993, 1994, 1995,
1998/2, 1999/2, 2000/1, 2000/2, 2001/1, 2001/2,
2001/3, 2225/1, 2225/2, 2225/3, 2225/4, 2225/5,
2226/1, 2226/2, 2227, 2228, 2229/1, 2229/2, 2229/3,
2230/1, 2230/2, 2230/3, 2230/4, 2230/5, 2230/6,
2230/7, 2230/8, 2230/9 2230/11, 2230/12, 2230/13,
2230/14, 2231, 2233/1, 2234/1, 2234/2, 2235, 2236/1,
2236/2, 2236/3, 2236/4, 2236/5, 2236/6, 2236/7,
2236/8, 2236/9, 2236/10, 2236/11, 2236/12, 2236/13,
2236/14, 2236/15, 2237, 2238/1, 2238/2, 2238/3,
2238/4, 2238/5, 2238/6, 2238/7, 2238/8, 2238/9,
2239/1, 2239/2, 2239/3, 2240/1, 2240/2, 2240/3,
2240/4, 2240/5, 2242/1, 2242/2, 2242/3, 2243/1,
2243/2, 2243/3, 2244/1, 2244/2, 2244/3, 2244/4,
2244/6, 2244/7, 2244/8, 2244/9, 2244/10, 2245/1,
2245/2, 2245/3, 2246/1, 2246/2, 2246/3, 2246/4,
2246/5, 2247/1, 2247/2, 2247/3, 2247/4, 2247/5,
2247/6, 2247/7, 2248, 2249, 2250/1, 2250/2, 2251/1,
2251/2, 2251/3, 2251/4, 2251/5, 2251/6, 2251/7,
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2251/8, 2251/9, 2251/10, 2251/11, 2252/1, 2252/2,
2252/3, 2252/4, 2252/5, 2252/6, 2252/7, 2252/8,
2252/9, 2252/10, 2252/11, 2253, 2254, 2255/1,
2255/2, 2255/3, 2255/4, 2256/2, 2256/3, 2256/4,
2256/7, 2256/8, 2257/1, 2257/2, 2257/3, 2257/4,
2258/1, 2258/2, 2258/3, 2259/1, 2259/2, 2260/2,
2261/1, 2261/2, 2261/3, 2261/4, 2262/1, 2262/2,
2263/1, 2263/2, 2264/1, 2264/2, 2265, 2266/1, 2266/2,
2266/3, 2266/4, 2266/5, 2266/6, 2267, 2268/1, 2268/2,
2268/3, 2268/5, 2268/6, 2268/7, 2268/8, 2269/1,
2269/2, 2269/3, 2269/4, 2269/5, 2270/1, 2270/2,
2270/3, 2270/4, 2271, 2272/1, 2272/2, 2272/3, 2272/4,
2272/5, 2272/6, 2273, 2274/1, 2274/2, 2274/3, 2274/4,
2275/1, 2275/2, 2275/3, 2276, 2277/1, 2277/2, 2277/3,
2277/4, 2277/5, 2277/6, 2277/7, 2277/8, 2278/1,
2278/2, 2278/3, 2278/4, 2278/5, 2278/6, 2278/7,
2279/1, 2279/2, 2279/3, 2279/4, 2280, 2281/1, 2281/2,
2282/1, 2282/2, 2283/1, 2283/2, 2283/3, 2284, 2285,
2286/1, 2286/2, 2287, 2288, 2289, 2290/1, 2290/2,
2290/3, 2290/4, 2290/5, 2290/6, 2290/7, 2290/8,
2290/9, 2291/ 2, 2291/3, 2291/4, 2292/1, 2292/2,
2293/1, 2293/2, 2293/3, 2293/4, 2293/5, 2293/6,
2293/7, 2293/8, 2293/9, 2293/10, 2293/11, 2293/12,
2293/13, 2293/14, 2293/15, 2293/16, 2293/17,
2293/18, 2293/19, 2293/20, 2293/21, 2293/22,
2293/23, 2293/24, 2293/25, 2293/26, 2293/27,
2293/28, 2293/29, 2293/30, 2293/31, 2293/32,
2293/33, 2293/34, 2293/35, 2293/36, 2293/37,
2293/38, 2293/39, 2293/40, 2293/41, 2293/42,
2293/44, 2293/45, 2293/46, 2293/47, 2293/48,
2293/49, 2293/50, 2293/51, 2293/52, 2293/53,
2293/54, 2293/55, 2293/56, 2294, 2295, 2296, 2297/1,
2297/2, 2298/1, 2298/2, 2299/1, 2299/2, 2299/3,
2299/4, 2299/5, 2299/6, 2300/1, 2300/2, 2300/3,
2300/4, 2300/5, 2300/6, 2300/7, 2300/8, 2300/9,
2301/1, 2301/2, 2301/3, 2301/4, 2301/5, 2301/6,
2301/7, 2301/8, 2301/9, 2302, 2303/1, 2303/2, 2304/1,
2304/2, 2304/3, 2305/1, 2305/2, 2305/3, 2305/4,
2305/5, 2305/6, 2305/7, 2306/1, 2306/2, 2307/1,
2307/2, 2308/1, 2308/2, 2309, 2310/1, 2310/2, 2311,
2312/1, 2312/2, 2313/1, 2313/2, 2313/3, 2314/1,
2314/2, 2314/3, 2314/4, 2315/1, 2315/2, 2316, 2317,
2318, 2319, 2320, 2321/1, 2321/2, 2322, 2323,
2324/1, 2324/2, 2335, 2336/1, 2336/2, 2336/3, 2337/1,
2337/2, 2338/1, 2338/2, 2339/1, 2339/2, 2339/3,
2339/4, 2339/5, 2339/6, 2340/1, 2340/2, 2340/3,
2341/1, 2341/2, 2341/3, 2341/4, 2342/1, 2342/2,
2342/3, 2342/4, 2343, 2344, 2345, 2346/1, 2346/2,
2347, 2348/1, 2348/2, 2349, 2350/1, 2350/2, 2350/3,
2351/1, 2351/2, 2352/1, 2352/2, 2352/4, 2352/5,
2352/6, 2352/7, 2352/8, 2352/9, 2352/10, 2352/11,
2352/12, 2353/1, 2353/2, 2353/3, 2353/4, 2353/5,
2354/1, 2354/2, 2354/3, 2354/4, 2354/5, 2354/6,
2354/7, 2354/8, 2354/9, 2354/10, 2354/11, 2354/12,
2354/13, 2354/14, 2354/15, 2354/16, 2354/17,
2354/18, 2354/19, 2354/20, 2354/21, 2354/22,
2354/23, 2354/24, 2354/25, 2354/26, 2354/27,
2354/28, 2354/29, 2354/30, 2354/31, 2354/32,
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2354/33, 2354/34, 2355/1, 2355/2, 2355/4, 2355/5,
2355/6, 2355/7, 2355/8, 2356/1, 2356/2, 2357, 2359/2,
2359/3, 2359/4, 2359/5, 2359/7, 2359/8, 2359/9,
2359/11, 2359/12, 2359/13, 2360, 2361/1, 2361/2,
2361/3, 2362/1, 2362/2, 2362/3, 2362/4, 2362/5,
2362/6, 2362/7, 2362/8, 2362/9, 2363, 2364/1, 2364/2,
2364/3, 2364/4, 2365/1, 2365/2, 2366/1, 2366/3,
2366/12, 2367/1, 2368/1, 2368/2, 2369/1, 2369/2,
2369/3, 2369/4, 2369/5, 2369/6, 2370/1, 2370/2,
2370/3, 2370/4, 2370/5, 2370/6, 2370/7, 2370/8,
2371/1, 2371/2, 2371/3, 2372, 2373, 2374, 2375,
2376/1, 2376/2, 2376/3, 2377/1, 2377/2, 2378, 2379/1,
2379/2, 2380, 2381, 2382, 2383, 2384/1, 2384/2,
2385, 2386/1, 2386/2, 2387, 2388, 2389, 2390/1,
2390/2, 2390/3, 2390/4, 2390/5, 2390/6, 2391, 2391,
2392/1, 2392/2, 2393, 2394, 2395, 2396/1, 2396/2,
2397, 2398, 2399, 2400, 2401/1, 2401/2, 2401/3,
2401/4, 2401/5, 2401/6, 2402, 2403, 2404/1, 2404/2,
2405/1, 2405/2, 2405/3, 2405/4, 2405/5, 2405/6,
2405/7, 2405/9, 2405/10, 2405/11, 2405/12, 2405/13,
2405/14, 2405/15, 2405/16, 2405/17, 2405/18,
2405/19, 2405/20, 2405/21, 2405/22, 2405/23,
2405/24, 2405/25, 2405/26, 2406, 2407, 2408/1,
2408/2, 2408/3, 2408/4, 2408/5, 2408/6, 2408/7,
2408/8, 2408/9, 2408/10, 2408/11, 2408/12, 2408/13,
2408/14, 2408/15, 2408/16, 2408/17, 2408/18,
2408/19, 2409, 2410/1, 2410/2, 2410/3, 2411, 2412,
2413/1, 2413/2, 2414, 2415, 2416, 2417, 2418/1,
2418/2, 2418/3, 2418/4, 2418/5, 2418/6, 2419/1,
2419/2, 2419/3, 2419/4, 2419/5, 2419/6, 2419/7, 2420,
2421/1, 2421/2, 2422, 2423, 2424, 2425, 2426,
2427/1, 2427/2, 2428, 2429/1, 2429/2, 2429/3, 2430,
2431, 2432/1, 2432/2, 2433/1, 2433/2, 2434, 2435/1,
2435/2, 2435/3, 2436, 2437, 2438/1, 2438/2, 2438/3,
2438/4, 2438/5, 2439, 2440, 2441/1, 2441/2, 2442/1,
2443/1, 2443/2, 2444/1, 2444/2, 2444/3, 2445/1,
2445/2, 2445/3, 2446, 2447, 2448/1, 2448/2, 2449/1,
2449/2, 2449/3, 2449/4, 2449/5, 2449/6, 2450/1,
2450/2, 2451, 2452/1, 2452/2, 2452/3, 2453, 2454/1,
2454/2, 2454/3, 2455, 2456, 2457, 2458/1, 2458/2,
2458/3, 2459/1, 2459/2, 2459/3, 2460/1, 2460/2,
2460/3, 2460/4, 2461/1, 2461/2, 2461/3, 2462/1,
2462/2, 2462/3, 2462/4, 2462/5, 2463/1, 2463/2,
2463/3, 2463/4, 2463/5, 2464/1, 2464/2, 2464/3,
2464/4, 2465, 2466, 2467, 2468/1, 2468/2, 2469/1,
2469/2, 2469/3, 2469/4, 2469/5, 2469/6, 2470, 2471,
2472, 2473/1, 2473/2, 2474, 2475, 2476/1, 2476/2,
2477/1, 2477/2, 2477/3, 2477/4, 2477/5, 2477/6,
2477/7, 2477/8, 2478, 2479/1, 2479/2, 2479/3, 2479/4,
2479/5, 2479/6, 2479/7, 2479/8, 2479/9, 2480/1,
2480/2, 2480/3, 2481, , 2482, 2483, 2484/1, 2484/2,
2484/3, 2485, 2486, 2487/1, 2487/2, 2487/3, 2488,
2489/1, 2489/2, 2490/1, 2490/2, 2490/3, 2491/1,
2491/2, 2492/1, 2492/2, 2492/3, 2492/4, 2492/5, 2493,
2494, 2495/1, 2495/2, 2498/1, 2498/2, 2498/3, 2499/1,
2500, 2501, 2502/1, 2502/2, 2502/3, 2503/1, 2503/2,
2503/3, 2504/1, 2504/2, 2505/1, 2505/3, 2505/4,
2505/5, 2506/1, 2506/2, 2506/3, 2506/4, 2506/5, 2507,
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2508, 2509, 2510/1, 2510/2, 2511/1, 2511/2, 2512/1,
2512/2, 2512/3, 2512/4, 2513/1, 2513/2, 2514/1,
2514/2, 2514/3, 2514/4, 2514/5, 2515, 2516/1, 2516/2,
2516/3, 2516/4, 2517/1, 2518/1, 2518/2, 2518/3,
2518/4, 2519/1, 2519/2, 2519/3, 2520, 2521/1, 2521/2,
2521/3, 2522/2, 2523/1, 2523/2, 2523/3, 2523/4,
2524/1, 2524/2, 2524/3, 2525/1, 2525/3, 2525/5,
2525/6, 2525/7, 2526/1, 2526/2, 2526/3, 2526/4,
2527/1, 2527/2, 2527/3, 2527/4, 2527/5, 2527/6,
2527/7, 2527/8, 2528/1, 2528/2, 2528/3, 2528/4,
2528/6, 2528/7, 2528/9, 2528/10, 2529/1, 2529/3,
2529/5, 2530/1, 2530/3, 2531/1, 2531/2, 2531/3,
2531/4, 2532/1, 2532/2, 2532/3, 2532/4, 2532/5,
2532/6, 2532/7, 2533/1, 2533/2, 2533/3, 2533/4,
2533/5, 2533/7, 2533/8, 2534/1, 2534/2, 2534/3,
2534/4, 2534/5, 2534/6, 2535/1, 2535/2, 2535/3,
2535/4, 2535/5, 2536/1, 2536/2, 2538/1, 2538/2,
2538/3, 2538/5, 2539/1, 2539/2, 2539/3, 2539/4,
2540/1, 2540/2, 2541, 2542, 2543/1, 2543/2, 2544,
2545, 2546/1, 2551/3, 2552/1, 2552/2, 2553/1, 2553/2,
2553/3, 2554/1, 2554/2, 2554/3, 2555/1, 2555/2,
2556/1, 2556/2, 2556/3, 2557/1, 2557/2, 2557/3,
2558/1, 2558/2, 2559/1, 2559/2, 2560/1, 2560/2,
2560/3, 2561/2, 2561/4, 2561/5, 2561/6, 2561/7,
2561/8, 2561/9, 2562/ 1, 2562/2, 2562/3, 2562/4,
2563/1, 2563/2, 2563/3, 2563/4, 2563/5, 2563/6,
2563/7, 2563/8, 2563/9, 2564/1, 2564/2, 2564/3,
2564/4, 2564/5, 2564/6, 2565/1, 2565/2, 2565/3,
2565/4, 2565/5, 2566/1, 2566/2, 2567/1, 2567/2,
2567/4, 2568/1, 2568/2, 2568/3, 2569/1, 2569/2,
2569/3, 2569/4, 2569/5, 2570/1, 2570/2, 2570/3,
2570/4, 2570/5, 2570/6, 2570/7, 2571/1, 2571/2,
2571/3, 2571/4, 2572, 2573/1, 2573/2, 2573/4, 2573/5,
2573/6, 2574, 2575/1, 2575/2, 2576/1, 2576/2, 2577/1,
2577/2, 2578, 2579/1, 2579/2, 2579/3, 2579/4, 2579/5,
2579/6, 2579/7, 2580/1, 2580/2, 2580/4, 2581/1,
2581/3, 2582/1, 2582/3, 2583/3, 2583/4, 2584/1,
2584/2, 2585/1, 2585/2, 2586/1, 2586/2, 2586/3,
2586/4, 2586/5, 2586/6, 2586/7, 2586/8, 2586/9,
2587/1, 2587/2, 2587/3, 2588/1, 2588/2, 2589/2,
2590/2, 2591/2, 2592/2, 2592/3, 2593/1, 2593/2,
2593/3, 2593/4, 2594/1, 2594/2, 2594/3, 2595/1,
2595/2, 2595/3, 2595/5, 2595/6, 2596/2, 2596/3,
2596/5, 2596/6, 2596/7, 2597/2, 2597/3, 2597/4,
2597/5, 2598/1, 2598/2, 2599/1, 2599/2, 2600, 2601,
2602/1, 2602/2, 2602/3, 2602/4, 2603/1, 2603/2,
2604/1, 2604/2, 2604/3, 2604/4, 2605, 2606, 2607,
2608/1, 2608/2, 2608/3, 2608/4, 2609, 2610/1, 2610/2,
2611/1, 2611/2, 2612, 2613, 2614/1, 2614/3, 2614/4,
2615/1, 2615/2, 2615/3, 2616/1, 2616/2, 2616/3,
2616/4, 2617, 2618/1, 2618/2, 2622/2, 2622/3, 2623/2,
2623/3, 2624/2, 2625/2, 2626/3, 2625/4, 2526/2,
2626/3, 2627/1, 2627/2, 2628/1, 2628/2, 2629/1,
2629/2, 2629/3, 2630/1, 2630/2, 2630/3, 2630/4,
2630/5, 2630/6, 2630/7, 2630/8, 2630/9, 2631/2,
2631/3, 2633/2, 2634/1, 2634/2, 2634/4, 2634/5,
2634/6, 2635/1, 2635/2, 2635/3, 2636/1, 2636/2,
2636/4, 2637/1, 2637/2, 2637/3, 2637/4, 2638/1,

11. децембар 2020. године

2638/2, 2638/3, 2638/4, 2638/5, 2638/6, 2639/1,
2639/2, 2640/1, 2640/2, 2641, 2642, 2643/1, 2643/2,
2644, 2645/1, 2645/2, 2645/3, 2646/1, 2646/2, 2646/3,
2646/4, 2646/5, 2646/6, 2646/7, 2646/8, 2646/9,
2647/1, 2647/2, 2647/3, 2647/4, 2648/1, 2648/2,
2648/3, 2649/1, 2649/2, 2649/3, 2650/1, 2650/2,
2650/3, 2651/1, 2651/2, 2651/3, 2651/4, 2651/5,
2651/6, 2651/7, 2651/8, 2651/9, 2651/10, 2652/1,
2652/2, 2652/3, 2653/1, 2653/2, 2653/3, 2654/2,
2654/3, 2655/1, 2655/2, 2655/3, 2656/1, 2656/2,
2656/3, 2657, 2658/1, 2658/3, 2658/4, 2659/1, 2723/2,
2728, 2731/1, 2737/1, 2737/3, 2738/1, 2738/2, 2738/3,
2738/4, 2738/5, 2738/6, 2738/7, 2739/1, 2743/1,
2744/1, 2744/2, 2744/3, 2746/2, 2746/3, 2746/4,
2747/1, 2747/2, 2747/3, 2748/1, 2748/2, 2748/3,
2748/5, 2748/6, 2749/1, 2779/1, 2779/2, 2784/1,
2784/2, 2785, 2786, 2792, 2793, 2794, 2795, 2796,
2797, 2798, 2799, 2801, 2804, 2805, 2806, 2807,
2808, 2809, 2810, 2811, 2812, 2813, 2819/1, 2819/2,
2819/3, 2820/1, 2820/2, 2820/3, 2821/1, 2821/2,
2821/3, 2822/1, 2822/2, 2822/3, 2823/1, 2823/2 и
2823/3.
К.О. Прељина
Делови парцела:
1777/8, 1809/3, 1809/4, 2251/1, 2268/1, 2291/1,
2292/1, 2292/2, 2297/1 и 2298/1.
Целе парцеле:
1812/1, 1812/2, 1812/3, 1812/4, 1812/5, 1812/6,
1813/1, 1813/2, 1813/3, 1813/4, 1813/5, 1813/6,
1813/7, 1814/1, 1814/2, 1814/3, 1815, 1816/1, 1816/2,
1816/3, 1817, 1818/1, 1818/2, 1818/3, 1819, 1820/1,
1820/2, 1835/3, 1836/2, 1843/4, 1844/3, 1844/4,
1851/7, 1851/8, 2293, 2294, 2295, 2296 и 2287/1.
К.О. Љубићска Балуга
Делови парцела:
20/1, 720, 712/1 и 722.
Целе парцеле:
1, 4/2, 5, 6/3, 6/4, 10/2, 11/3, 723, 16/5, 16/6, 19/6 и
17/6.
К.О. Чачак
Делови парцела:
2856, 2859, 2860/2, 2861/2, 2862/2, 2864/2, 2866/2,
2867/2, 2946/7, 2946/10, 2946/12, 2946/13, 2946/14,
2946/15, 2962/3, 2963/3, 2972/5, 5147/1, 5148/6,
5149/1, 5186/10, 5186/18, 5186/28, 5217/7, 5217/14,
5217/25, 5217/29, 5217/30, 5218/2, 5241 и 6929.
Целе парцеле:
2390/11, 2390/12, 2390/13, 2390/14, 2390/17,
2390/18, 2390/22, 2390/23, 2390/24, 2390/25,
2390/27, 2390/28, 2391/1, 2391/2, 2392/2, 2392/3,
2392/4, 2392/5, 2394/5, 2394/6, 2394/8, 2395, 2396/1,
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2396/2, 2397, 2398/1, 2398/2, 2399/1, 2399/2, 2399/3,
2399/4, 2399/5, 2400/1, 2400/2, 2400/3, 2400/4, 2401,
2402, 2403/1, 2403/2, 2404/1, 2404/2, 2405/1, 2405/2,
2406/1, 2406/2, 2407/1, 2407/2, 2407/3, 2408/1,
2408/2, 2408/3, 2408/4, 2410/1, 2410/2, 2410/3,
2410/4, 2410/5, 2410/6, 2410/7, 2410/8, 2411/1,
2411/2, 2412/1, 2412/2, 2412/3, 2413/1, 2413/2,
2413/3, 2414/1, 2414/2, 2414/3, 2414/4, 2414/5,
2414/6, 2414/7, 2414/8, 2414/9, 2414/10, 2414/11,
2414/12, 2415/2, 2415/3, 2427/1, 2427/2, 2427/3,
2427/4, 2427/5, 2428, 2429/1, 2429/2, 2429/3, 2430/1,
2430/2, 2430/3, 2430/4, 2431, 2432, 2433, 2434,
2435, 2436, 2437, 2438, 2439/1, 2439/2, 2440, 2441,
2442, 2443, 2444, 2445, 2446/1, 2446/2, 2447/1,
2447/2, 2447/3, 2448/1, 2448/2, 2449/1, 2449/2,
2449/3, 2450, 2451, 2453, 2454, 2455, 2456/1,
2456/2, 2456/3, 2456/4, 2456/5, 2456/6, 2457/1,
2457/2, 2457/3, 2457/5, 2457/6, 2457/7, 2458/1,
2458/2, 2459/1, 2459/2, 2459/3, 2459/4, 2459/5,
2460/1, 2460/2, 2460/3, 2460/4, 2460/5, 2460/6,
2460/7, 2460/8, 2460/9, 2460/10, 2460/11, 2461/1,
2461/2, 2461/3, 2461/4, 2461/5, 2462/1, 2462/2,
2462/3, 2462/4, 2462/5, 2462/6, 2462/7, 2462/8,
2462/9, 2462/10, 2463, 2464, 2465/1, 2465/2, 2465/3,
2465/4, 2466/1, 2466/2, 2467, 2468, 2469/1, 2469/2,
2470, 2471, 2472, 2473, 2474, 2475, 2476, 2477,
2478, 2479, 2480/1, 2480/2, 2481/1, 2481/2, 2482/1,
2482/2, 2483, 2484, 2485, 2486/1, 2486/2, 2487/1,
2487/2, 2487/3, 2487/4, 2487/5, 2487/6, 2487/7,
2487/8, 2488/1, 2488/2, 2488/3, 2489, 2492, 2493/1,
2493/2, 2493/3, 2494, 2495, 2496, 2497, 2498, 2499,
2500/1, 2500/2, 2501, 2502/1, 2502/2, 2503, 2504/1,
2504/2, 2504/3, 2505, 2506/1, 2506/2, 2507, 2508,
2509/1, 2509/2, 2510/1, 2510/2, 2511/1, 2511/2,
2512/1, 2512/2, 2512/3, 2513/1, 2513/2, 2513/3,
2513/4, 2513/5, 2513/6, 2514/1, 2514/2, 2514/3, 2515,
2516/2, 2517/1, 2517/3, 2517/4, 2517/5, 2518, 2519/1,
2519/2, 2519/3, 2519/4, 2519/5, 2519/6, 2520, 2521/1,
2521/3, 2521/4, 2521/5, 2521/6, 2522, 2523, 2524,
2525/1, 2525/2, 2525/3, 2525/4, 2525/5, 2526, 2527/1,
2527/2, 2527/3, 2527/4, 2527/5, 2527/6, 2528/1,
2528/2, 2528/3, 2528/4, 2528/5, 2528/6, 2528/7,
2529/1, 2529/2, 2529/3, 2529/4, 2529/5, 2529/6,
2529/7, 2529/8, 2530, 2531/1, 2531/2, 2531/3, 2531/4,
2531/5, 2531/6, 2531/7, 2531/8, 2531/9, 2532, 2533,
2534, 2535, 2536, 2537, 2538/1, 2538/2, 2539/1,
2539/2, 2540/1, 2540/2, 2540/3, 2540/4, 2541/1,
2541/2, 2542/1, 2542/2, 2544, 2545, 2546/1, 2546/2,
2546/3, 2547/1, 2547/2, 2547/3, 2547/4, 2547/5,
2547/6, 2547/7, 2547/8, 2548, 2549, 2550, 2551,
2552, 2553, 2554, 2555, 2556, 2557, 2558/1, 2558/2,
2558/3, 2559, 2560, 2561, 2562, 2563, 2564, 2565,
2566, 2567, 2568, 2569, 2570, 2571, 2572/1, 2572/2,
2577/3, 2573/1, 2573/2, 2574/1, 2574/2, 2575, 257/6,
257, 2577/1, 2577/2, 2578/1, 2578/2, 2578/3, 2578/4,
2578/5, 2579/1, 2579/2, 2580/1, 2580/2, 2580/3,
2580/4, 2580/5, 2580/6, 2581/1, 2581/2, 2581/3,
2581/4, 2582, 2583, 2584, 2585, 2586, 2587/1,
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2588/1, 2588/2, 2588/3, 2588/4, 2588/5, 2588/6,
2588/7, 2588/8, 2588/9, 2589, 2590, 2591, 2592,
2593, 2594, 2595, 2596, 2597, 2598/1, 2598/2,
2598/3, 2598/4, 2599/2, 2599/3, 2599/4, 2600, 2601,
2602/1, 2602/2, 2603, 2604, 2605, 2606, 2607, 2608,
2609, 2610, 2611, 2612, 2613, 2614, 2615, 2616,
2617, 2618, 2619, 2620/1, 2620/2, 2621/1, 2621/2,
2622, 2623, 2624, 2625, 2626, 2627, 2628, 2629,
2630, 2631, 2632, 2633, 2634, 2635, 2636, 2637,
2638, 2639, 2640, 2641, 2642, 2643/1, 2643/2,
2644/1, 2644/3, 2644/5, 2644/6, 2644/7, 2644/8,
2644/9, 2644/10, 2645/1, 2645/2, 2645/3, 2646,
2647/1, 2647/2, 2648, 2649, 2650/1, 2650/4, 2650/5,
2650/6, 2650/7, 2650/8, 2650/10, 2651/1, 2651/2,
2652/1, 2652/2, 2652/3, 2653, 2654, 2655, 2656,
2657/1, 2657/2, 2657/3, 2658, 2659/1, 2659/2, 2659/3,
2660/1, 2660/2, 2660/3, 2660/4, 2661/1, 2661/2,
2660/3, 2662, 2663, 2664, 2665/1, 2665/2, 2665/3,
2665/4, 2666/1, 2666/2, 2666/3, 2666/4, 2666/5,
2666/6, 2667, 2668, 2669, 2670/1, 2670/2, 2670/3,
2670/4, 2670/5, 2670/6, 2671, 2672, 2673, 2674,
2675, 2676, 2677, 2678, 2679, 2680, 2681, 2682,
2683, 2684, 2685, 2686/1, 2686/2, 2686/3, 2686/4,
2687/1, 2687/2, 2687/3, 2687/4, 2687/5, 2687/6,
2687/7, 2687/8, 2687/9, 2687/10, 2688/1, 2688/2,
2688/3, 2689, 2690, 2691, 2692, 2693, 2694, 2695/1,
2695/2, 2695/3, 2696, 2697, 2698, 2699, 2700, 2701,
2702, 2703, 2704, 2705, 2706, 2707, 2708, 2709,
2710, 2711, 2712, 2713, 2714/1, 2714/2, 2714/3,
2715/1, 2715/2, 2715/3, 2715/4, 2715/5, 2715/6,
2716/1, 2716/2, 2717/1, 2717/2, 2717/3, 2718/1,
2718/2, 2718/3, 2719/1, 2719/2, 2720/1, 2720/2,
2720/3, 2720/4, 2720/5, 2720/6, 2720/7, 2720/8,
2720/9, 2721, 2722, 2723, 2724, 2725, 2726, 2727,
2728, 2729, 2730/1, 2730/2, 2730/3, 2731, 2732,
2733/1, 2733/2, 2734/1, 2734/2, 2734/3, 2734/4,
2734/5, 2734/6, 2734/7, 2734/8, 2734/9, 2735/1,
2735/2, 2735/3, 2735/4, 2735/5, 2735/6, 2735/7, 2736,
2737, 2738/2, 2738/3, 2739/1, 2739/2, 2740/1, 2740/2,
2740/3, 2741, 2742/1, 2742/2, 2742/3, 2742/4, 2742/5,
2742/6, 2742/7, 2742/8, 2742/9, 2742/10, 2742/11,
2743, 2744, 2745/1, 2745/2, 2746, 2747, 2748, 2749,
2750, 2751/1, 2751/2, 2752, 2753/1, 2753/2, 2753/3,
2753/4, 2753/5, 2753/6, 2754/1, 2754/2, 2755, 2756,
2757, 2758, 2759, 2760/1, 2760/2, 2761/1, 2761/2,
2761/3, 2761/5, 2761/6, 2761/7, 2761/8, 2762/1,
2762/2, 2762/3, 2763, 2764, 2765, 2766, 2767/1,
2767/2, 2768/1, 2768/2, 2768/3, 2768/4, 2768/5,
2769/1, 2769/2, 2769/3, 2769/4, 2769/5, 2769/6,
2769/7, 2770, 2771, 2772, 2773/1, 2773/2, 2773/3,
2773/4, 2773/5, 2773/6, 2773/7, 2773/8, 2773/9,
2773/10, 2774/1, 2774/2, 2774/3, 2774/4, 2774/5,
2774/6, 2774/7, 2774/8, 2775, 2776, 2777, 2778/1,
2778/2, 2778/3, 2778/4, 2778/5, 2778/6, 2778/7,
2778/8, 2779/1, 2779/2, 2780/1, 2780/2, 2780/3,
2781/1, 2781/2, 2782, 2783/1, 2783/2, 2784, 2785,
2786/1, 2786/2, 2786/3, 2786/4, 2786/5, 2786/6,
2786/7, 2786/8, 2786/9, 2786/10, 2786/11, 2786/12,
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2786/13, 2786/14, 2786/15, 2786/16, 2786/17,
2786/18, 2786/19, 2786/20, 2787/1, 2787/2, 2788/1,
2788/2, 2788/3, 2788/4, 2789/1, 2789/2, 2789/3,
2790/1, 2790/2, 2791, 2792/1, 2792/2, 2793, 2794,
2796/1, 2796/2, 2796/3, 2797, 2798/1, 2798/2, 2799/1,
2799/2, 2799/3, 2800/1, 2800/2, 2800/4, 2800/5,
2800/7, 2801/2, 2803/1, 2803/3, 2804/1, 2804/2,
2804/3, 2804/4, 2804/5, 2804/6, 2804/8, 2804/9,
2804/10, 2804/11, 2804/12, 2804/14, 2804/15,
2804/16, 2804/17, 2804/18, 2804/19, 2804/20,
2804/21, 2804/22, 2804/23, 2804/24, 2804/25,
2804/26, 2804/27, 2804/28, 2804/29, 2804/30,
2804/31, 2804/32, 2804/33, 2804/34, 2804/35,
2804/36, 2804/37, 2804/38, 2804/39, 2804/40,
2804/41, 2804/42, 2804/43, 2804/44, 2804/45,
2804/46, 2805/2, 2805/4, 2805/3, 2806/2, 2806/3,
2806/5, 2807/1, 2807/4, 2810/1, 2810/2, 2810/3,
2812/2, 2812/3, 2813/1, 2813/2, 2814, 2815, 2816,
2817/1, 2817/2, 2817/3, 2818/1, 2818/2, 2818/3,
2818/4, 2819/1, 2820, 2821, 2822, 2823, 2824,
2825/1, 2825/2, 2825/3, 2826/1, 2826/2, 2827/1,
2827/2, 2827/3, 2830/1, 2830/2, 2830/3, 2830/4,
2831/1, 2831/2, 2832, 2833, 2834/1, 2834/2, 2835,
2836/1, 2836/2, 2837/1, 2837/2, 2838/1, 2838/2, 2839,
2840/1, 2840/2, 2841, 2842, 2843, 2844/1, 2844/2,
2845/1, 2845/2, 2846, 2847/1, 2847/2, 2847/3, 2848,
2849, 2850/1, 2850/2, 2850/3, 2851/1, 2852/1, 2852/2,
2852/3, 2853/1, 2853/2, 2854/1, 2854/2, 2854/3,
2855/1, 2855/2, 2857/1, 2857/2, 2857/3, 2857/4,
2858/1, 2858/2, 2858/3, 2860/1, 2860/3, 2861/1,
2861/3, 2862/1, 2862/3, 2862/4, 2863/1, 2863/2,
2864/1, 2864/3, 2864/4, 2864/5, 2865, 2866/1, 2866/3,
2866/4, 2866/5, 2866/6, 2866/7, 2867/1, 2867/3, 2868,
2869/1, 2869/2, 2869/3, 2870, 2871/1, 2871/2, 2871/3,
2871/4, 2871/5, 2871/6, 2871/7, 2871/8, 2871/9,
2871/10, 2871/11, 2871/12, 2871/13, 2871/14,
2872/1, 2872/2, 2873/1, 2873/2, 2873/3, 2874/1,
2874/2, 2874/3, 2875, 2876/1, 2876/2, 2876/3, 2877,
2878, 2879, 2880/, 2880/2, 2880/3, 2880/4, 2880/5,
2881/1, 2881/2, 2881/3, 2881/4, 2881/5, 2881/6,
2881/7, 2881/8, 2882/1, 2882/2, 2882/3, 2883, 2884/1,
2884/2, 2884/3, 2884/4, 2885, 2886/1, 2886/2, 2886/3,
2886/4, 2886/5, 2886/6, 2887/1, 2887/2, 2887/3,
2887/4, 2887/5, 2887/6, 2887/7, 2887/8, 2887/9,
2887/10, 2887/11, 2887/12, 2887/13, 2887/14,
2887/15, 2888, 2889/1, 2889/2, 2889/3, 2889/4,
2889/5, 2889/6, 2889/7, 2889/8, 2889/9, 2889/10,
2890, 2891, 2892, 2893/1, 2893/2, 2894/1, 2894/2,
2894/3, 2894/4, 2894/5, 2894/6, 2895/1, 2895/2,
2896/1, 2896/2, 2896/3, 2896/4, 2896/5, 2896/6,
2896/7, 2896/8, 2896/9, 2896/10, 2897, 2898, 2899/1,
2899/2, 2900, 2901/1, 2901/2, 2901/3, 2902, 2903/1,
2903/2, 2904/1, 2904/2, 2905/1, 2905/2, 2906, 2907,
2908, 2909/1, 2909/2, 2910/1, 2910/2, 2911/1, 2911/2,
2911/3, 2911/4, 2911/5, 2911/6, 2911/7, 2912, 2913,
2914, 2915/1, 2915/1, 2916, 2917/1, 2917/2, 2918/1,
2918/2, 2919, 2920, 2921/1, 2921/2, 2921/3, 2922/1,
2922/2, 2922/3, 2922/4, 2922/5, 2922/6, 2923/1,
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2923/2, 2923/3, 2923/4, 2924/1, 2924/2, 2925, 2926,
2927, 2928, 2929, 2946/2, 2946/8, 2946/9, 2946/20,
2962/2, 2962/4, 2963/2, 2963/4, 2972/1, 2972/2,
2972/3, 2972/4, 2973/1, 2973/2, 2974, 2975/1, 2975/2,
2976/1, 2976/2, 2977/1, 2977/2, 2978/1, 2978/2,
5148/1, 5148/2, 5148/3, 5148/4, 5148/5, 5148/7,
5148/8, 5148/9, 5148/10, 5148/11, 5149/2, 5149/3,
5159/1, 5159/3, 5159/3, 5186/2, 5186/5, 5186/6,
5186/7, 5186/8, 5186/16, 5186/17, 5186/19, 5186/20,
5186/21, 5186/22, 5186/23, 5186/24, 5186/25,
5186/27, 5186/33, 5196/1, 5196/3, 5197, 5198/1,
5198/2, 5198/3, 5198/4, 5198/5, 5202, 5203, 5204,
5205, 5206/1, 5206/2, 5207, 5208, 5209, 5213, 5215,
5216, 5217/3, 5217/4, 5217/6, 5217/10, 5217/11,
5217/12, 5217/13, 5217/15, 5217/16, 5217/17,
5217/18, 5217/19, 5217/20, 5217/21, 5217/22,
5217/23, 5217/24, 5217/26, 5217/32, 5218/1, 5238,
5239, 5436/2, 5436/3, 5437/1, 5437/2, 5438/2, 5439/1,
5439/2, 5440/1, 5440/2, 5441/1, 5441/2, 5442/1,
5442/3, 5443/2 и 5444/2.
К.О. Коњевићи
Делови парцела:
448/5, 761/1, 761/2, 871/1, 1369/8, 1372, 1373/1,
1393/2, 1404/3, 1413, 1414, 1417/1, 1423 и 1428/1.
Целе парцеле:
1/1, 1/2, 1/3, 2/1, 2/2, 2/3, 2/3, 3/1, 3/2, 3/3, 3/4, 3/5,
3/6, 3/7, 3/8, 3/9, 3/10, 3/11, 3/12, 4/1, 4/2, 4/3, 5/1,
5/2, 5/3, 5/4, 5/5, 5/6, 6, 7, 8/1, 8/2, 9/1, 9/2, 10/1, 10/2,
10/3, 11/1, 11/2, 11/3, 11/4, 12/1, 12/2, 12/3, 12/4,
12/5, 13, 14 ,15, 16/1, 16/2, 16/3, 16/4, 16/5, 16/6,
16/7, 17/1, 17/2, 18, 19/1, 19/2, 20/1, 20/2, 20/3, 21/1,
21/2, 21/3, 21/4, 21/5, 21/6, 21/7, 22/1, 22/2, 22/3,
23/1, 23/2, 23/3, 23/4, 24/1, 24/2, 24/3, 24/4, 24/5,
24/6, 24/7, 25, 26/1, 26/2, 26/3, 27/1, 27/2, 28/1, 28/2,
28/3, 29, 30/1, 30/2, 31/1, 31/3, 31/5, 31/6, 31/7, 32,
33, 34/2, 34/4, 34/10, 35, 36/1, 36/2, 36/3, 36/4, 36/5,
36/6, 36/7, 36/8, 36/9, 36/10, 36/11, 36/12, 37/1, 37/2,
38/1, 38/2, 40, 41/1, 41/2, 41/3, 41/4, 42, 43/1, 43/2,
43/3, 43/4, 43/5, 43/6, 43/7, 43/8, 43/9, 44/1, 44/2,
44/3, 45, 46, 47/1, 47/2, 47/3, 48, 49/1, 49/3, 49/5,
49/6, 51/1, 51/3, 53/1, 53/2, 53/3, 53/8, 53/9, 53/10,
53/11, 53/12, 53/13, 56/1, 56/2, 56/3, 56/4, 57, 58, 59,
60, 62/1, 62/2, 63, 64/1, 64/2, 64/3, 65/1, 65/2, 66,
67/1, 67/2, 68/1, 68/2, 68/3, 68/4, 69, 71/1, 71/2, 71/3,
71/4, 71/5, 71/6, 72, 73/1, 73/2, 73/3, 74/1, 74/2, 74/3,
75/1, 75/2, 76/1, 76/2, 76/3, 76/4, 77/1, 77/2, 77/3,
77/4, 77/5, 77/6, 77/7, 78, 79/1, 79/2, 79/3, 79/4, 79/5,
79/6, 79/7, 79/9, 80/1, 80/2, 80/3, 81/1, 81/2, 81/3,
81/4, 81/5, 82, 83/1, 83/2, 83/3, 84/1, 84/2, 85/1, 85/2,
85/3, 86/1, 86/3, 86/4, 87/1, 87/2, 88/1, 89, 90, 91,
92/1, 92/2, 92/3, 94/2, 94/3, 96, 97/1, 97/2, 98, 99,
100/1, 100/2, 100/3, 101/1, 101/2, 102/1, 102/2, 102/3,
103/1, 103/2, 103/3, 103/4, 103/5, 103/6, 104/1, 104/2,
104/3, 104/4, 104/5, 104/6, 104/7, 104/8, 105/1, 105/2,
106, 107, 108/1, 108/2, 108/3, 109, 110/1, 110/2, 111,
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112, 113, 114/1, 114/2, 115/2, 115/3, 115/4, 115/5,
115/6, 115/7, 116/1, 116/2, 117/1, 117/2, 117/3, 118/1,
118/2, 118/3, 118/4, 118/5, 118/6, 118/7, 119/1, 119/2,
119/3, 119/4, 119/5, 119/6, 119/7, 119/8, 119/9, 120,
122/1, 122/2, 123/1, 123/2, 123/3, 124/1, 124/2, 124/3,
124/4, 125/1, 125/2, 125/3, 125/4, 125/5, 125/6, 126,
127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137,
138/1, 138/2, 138/3, 138/4, 138/5, 138/6, 138/7, 139/1,
139/2, 140/1, 140/2, 140/3, 140/4, 140/5, 141/1, 141/3,
141/4, 142/1, 142/2, 143/1, 143/3, 143/4, 143/5, 143/6,
144/1, 144/2, 145/1, 145/2, 145/3, 146/1, 146/2, 146/3,
146/4, 146/5, 146/6, 146/7, 146/8, 146/9, 146/10,
146/11, 146/12, 146/13, 146/14, 146/15, 146/16,
146/17, 146/18, 146/19, 146/20, 146/21, 146/22, 147,
148, 149/1, 149/2, 149/5, 150/1, 150/2, 151/1, 151/2,
151/3, 151/4, 151/5, 151/6, 151/7, 151/8, 151/9,
151/10, 151/11, 151/12, 151/13, 151/14, 152/1, 152/2,
152/3, 152/4, 152/6, 152/7, 152/8, 152/9, 152/10,
152/11, 152/12, 152/13, 153/1, 153/2, 154/1, 154/2,
154/3, 154/4, 155/1, 155/2, 155/3, 155/5, 155/6, 155/7,
155/8, 156/1, 156/2, 157, 158/1, 159/1, 159/2, 160/1,
160/2, 160/3, 161/1, 161/2, 162/1, 161/2, 161/3, 163,
164/1, 164/2, 164/3, 164/4, 164/5, 164/6, 165/1, 165/2,
165/3, 165/4, 165/5, 165/6, 165/7, 165/8, 165/9, 166,
167, 168, 169/1, 169/2, 170/1, 170/2, 170/3, 170/4,
170/5, 170/6, 171, 172/1, 172/2, 172/3, 172/4, 172/5,
172/6, 172/7, 172/8, 172/9, 172/11, 172/12, 172/13,
172/14, 172/15, 172/17, 172/18, 172/19, 172/20,
172/21, 173, 174/1, 174/2, 175/1, 175/2, 175/3, 175/4,
175/5, 175/6, 176/1, 176/2, 176/3, 176/4, 176/5, 177,
178/1, 178/2, 179/1, 179/2, 179/3, 180/1, 180/2, 180/3,
180/4, 180/5, 180/6, 181/1, 181/2, 182/1, 182/2, 182/3,
183, 184/1, 184/2, 184/3, 185, 186/1, 186/2, 186/3,
186/4, 187, 188, 189, 190, 191/1, 191/2, 191/3, 192,
193, 194/1, 194/2, 194/3, 194/4, 194/5, 194/6, 195/1,
195/2, 195/3, 195/4, 196/1, 196/2, 197/1, 197/2, 198,
199, 200, 201/1, 201/2, 201/3, 202/1, 202/2, 203,
204/1, 204/2, 204/3, 205, 206, 207, 208, 209, 210,
211/1, 211/2, 211/3, 212/1, 212/2, 212/3, 212/4, 212/5,
212/6, 213/1, 213/2, 213/3, 214, 215, 216, 217, 218,
219/1, 219/2, 219/3, 219/4, 219/5, 219/6, 220, 221,
222, 223/1, 223/2, 224, 225/1, 225/2, 225/3, 225/4,
226/1, 226/2, 226/3, 226/4, 226/5, 226/6, 226/7, 226/8,
226/9, 226/10, 226/11, 226/12, 226/13, 226/14,
226/15, 226/16, 227/1, 227/2, 228/1, 228/2, 229,
230/1, 230/2, 230/3, 230/4, 230/5, 230/6, 230/7, 230/8,
230/9, 230/10, 230/11, 230/12, 230/13, 230/14,
230/15, 231, 232, 233/1, 233/2, 233/3, 233/4, 233/5,
233/6, 233/7, 233/8, 234/1, 234/2, 234/3, 234/4, 234/5,
234/6, 234/7, 234/8, 235, 236/1, 236/2, 237, 238,
239/1, 239/2, 239/3, 239/4, 239/5, 239/6, 239/7, 239/8,
239/9, 240, 241/1, 241/2, 242, 243, 244/1, 244/2,
244/3, 244/4, 244/5, 244/6, 244/7, 244/8, 244/9,
244/10, 244/11, 244/12, 244/13, 244/14, 244/15,
244/16, 244/17, 245, 246, 247/1, 247/2, 248, 250/1,
250/2, 250/3, 250/4, 251/1, 251/2, 251/3, 252/1, 252/2,
252/3, 252/5, 252/6, 252/7, 253/1, 253/2, 253/3, 253/4,
253/6, 253/7, 253/8, 253/10, 253/11, 254/1, 254/2,

Страна 2231 – Број 29

255/1, 255/2, 255/3, 255/4, 255/5, 255/7, 255/8, 255/9,
255/10, 255/11, 256/1, 256/2, 256/3, 256/4, 256/5,
257/1, 257/2, 257/3, 257/4, 258/1, 258/2, 258/3, 258/4,
259, 260/2, 260/3, 260/4, 260/5, 260/6, 260/7, 260/9,
260/10, 260/11, 260/12, 260/13, 260/14, 260/15,
260/16, 260/17, 260/18, 260/19, 260/20, 261/2, 261/3,
261/4, 261/5, 261/7, 261/8, 261/9, 262/1, 262/2, 262/3,
262/4, 262/5, 262/6, 262/7, 262/8, 262/9, 262/10,
262/11, 262/12, 262/13, 262/14, 262/15, 262/16,
262/17, 262/19, 262/20, 262/21, 262/22, 262/23,
262/24, 262/25, 262/26, 262/27, 262/28, 262/29,
262/30, 262/31, 262/32, 262/33, 262/34, 262/35,
262/36, 262/37, 262/38, 262/41, 262/42, 262/43,
262/44, 262/45, 262/46, 262/47, 262/48, 262/49,
262/50, 262/51, 262/52, 263/1, 263/2, 263/3, 264/1,
264/2, 264/3, 265/1, 265/2, 265/3, 265/4, 265/5, 265/6,
265/7, 265/8, 265/9, 265/10, 265/11, 265/12, 266/1,
266/2, 266/3, 266/4, 267/1, 267/2, 267/3, 267/4, 268,
269, 270/1, 270/2, 270/3, 271/1, 271/2, 271/3, 271/4,
272, 273/1, 273/2, 274/1, 274/2, 274/3, 275, 276,
277/1, 277/2, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284/1,
284/2, 284/3, 285/1, 285/2, 285/3, 286, 287/1, 287/2,
288/1, 288/2, 289/2, 289/4, 289/5, 289/6, 289/7, 289/8,
289/9, 289/10, 290/1, 290/2, 290/3, 290/4, 290/5,
290/6, 290/7, 290/8, 290/9, 290/10, 291, 292/1, 292/2,
292/3, 292/4, 292/5, 293/1, 293/2, 293/3, 293/4, 293/5,
293/6, 293/7, 293/8, 294/1, 294/2, 294/3, 294/4, 294/5,
294/6, 294/7, 294/8, 294/9, 294/10, 295, 296/1, 296/3,
296/4, 296/10, 296/11, 296/14, 296/15, 296/16,
296/17, 296/18, 296/19, 296/20, 297/1, 297/2, 297/3,
297/4, 298/1, 298/2, 298/3, 298/4, 298/5, 298/6, 298/7,
298/8, 298/9, 298/10, 298/11, 298/12, 298/13, 298/14,
298/15, 298/16, 299/1, 299/2, 299/3, 299/4, 299/5,
299/6, 299/7, 299/8, 300, 301/1, 301/2, 301/3, 301/4,
301/5, 301/6, 302/1, 302/2, 302/3, 302/4, 302/5, 302/6,
302/7, 302/8, 302/9, 302/10, 303/1, 303/2, 303/3,
303/4, 303/5, 303/6, 303/7, 303/8, 304/1, 304/2, 304/1,
304/2, 304/3, 304/4, 304/5, 304/6, 304/7, 304/8, 304/9,
304/10, 304/11, 304/12, 304/13, 304/14, 304/15,
304/16, 304/17, 304/18, 304/19, 304/20, 304/21,
304/22, 304/23, 304/24, 304/25, 304/26, 304/27,
305/1, 306/1, 306/2, 306/3, 306/4, 306/5, 306/6, 306/7,
306/8, 307/1, 307/2, 308/1, 308/2, 309/1, 309/2, 309/3,
309/4, 309/5, 309/6, 310, 311/1, 311/2, 311/3, 311/4,
311/5, 311/6, 311/7, 311/8, 312, 313, 314/2, 314/3,
314/4, 314/5, 314/6, 314/7, 314/8, 314/9, 314/10,
314/12, 314/13, 314/14, 314/15, 315/1, 315/2, 315/3,
316/1, 316/2, 317, 318/1, 318/2, 318/3, 318/5, 319/2,
320/1, 320/2, 320/4, 320/7, 320/8, 320/11, 320/12,
321/3, 321/4, 321/5, 321/6, 322/1, 322/2, 322/3, 323/2,
324/2, 324/4, 329/1, 329/6, 329/7, 329/8, 329/10,
329/11, 329/12, 329/13, 329/15, 329/16, 329/17,
329/18, 330/1, 330/2, 330/3, 331/2, 331/3, 331/4,
331/5, 331/6, 331/7, 331/8, 331/9, 331/10, 331/11,
331/12, 331/13, 331/14, 331/15, 331/16, 331/17,
331/18, 331/19, 331/20, 331/21, 331/22, 331/23,
331/24, 331/25, 331/26, 331/27, 332/1, 332/2, 332/3,
332/4, 332/5, 332/6, 332/7, 332/8, 333/1, 333/2, 333/3,
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333/4, 334/1, 334/2, 334/3, 334/4, 335/1, 335/2, 335/3,
336/2, 336/3, 336/6, 337, 338/1, 338/2, 338/3, 339,
340/1, 340/2, 340/3, 340/4, 340/7, 341/1, 341/2, 341/3,
342/1, 342/2, 342/3, 342/4, 342/5, 342/6, 342/7, 342/8,
342/9, 342/10, 343, 344/1, 344/2, 344/3, 344/4, 345/1,
345/2, 345/3, 345/4, 345/5, 345/6, 345/7, 346, 347,
348, 349, 350/1, 350/2, 351, 352, 353/1, 353/2, 353/3,
353/4, 353/5, 353/6, 353/7, 353/8, 353/9, 353/10,
353/11, 353/12, 353/13, 353/14, 353/15, 353/16,
353/17, 353/18, 353/19, 354/1, 362/2, 363/1, 363/2,
364/1, 364/2, 364/3, 365, 366, 367/1, 367/2, 367/3,
368, 369, 370, 371, 372, 373/1, 373/2, 373/3, 373/4,
373/5, 374/1, 374/2, 375, 376, 377, 378/1, 378/2, 379,
380, 381, 382, 383/1, 383/2, 383/3, 383/4, 384, 385,
386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393/1, 393/2, 395/1,
395/2, 395/3, 395/4, 395/5, 395/6, 395/7, 395/8, 395/9,
395/10, 396, 397/1, 397/2, 397/3, 397/4, 397/5, 397/6,
398/1, 398/2, 398/3, 398/4, 399/1, 399/2, 399/3, 399/4,
399/5, 399/6, 400/1, 400/2, 400/3, 401/1, 401/2, 401/3,
401/5, 402/1, 402/2, 402/3, 402/4, 403, 404/1, 404/2,
404/3, 404/4, 405/1, 405/2, 405/3, 405/4, 406/1, 406/2,
406/3, 406/4, 407/1, 407/2, 407/3, 408, 409/1, 409/2,
410/1, 410/2, 411, 412, 413/1, 413/2, 413/3, 414, 415,
416, 417/1, 417/2, 417/3, 418, 419/1, 419/2, 420/1,
420/2, 421, 422/1, 422/3, 423/1, 423/2, 424/1, 424/2,
425/1, 425/2, 425/3, 426/1, 426/2, 426/3, 426/4,
426/5,427/1, 427/2, 428/1, 428/2, 428/3, 428/4, 428/5,
428/6, 429/1, 430/1, 430/2, 430/3, 432/1, 432/2, 432/3,
432/4, 432/5, 433/1, 433/2, 434/1, 434/2, 434/3, 435/1,
435/2, 435/3, 435/4, 435/5, 435/6, 436, 437/1, 437/2,
437/3, 437/4, 437/5, 437/6, 437/7, 437/8, 437/9, 438,
439/1, 439/2, 440, 441, 442/1, 442/2, 442/3, 443/1,
443/2, 443/3, 443/4, 443/5, 443/6, 444/1, 444/2, 445/1,
445/2, 446, 447, 448/1, 448/2, 448/3, 448/4, 449,
450/1, 450/3, 451/1, 451/2, 452, 469/1, 469/2, 470/1,
470/2, 471/1, 471/2, 472/1, 472/2, 473/1, 473/2, 474/1,
474/2, 474/3, 474/4, 475/1, 475/2, 475/3, 475/4, 476/1,
476/2, 477/1, 477/2, 477/3, 478/1, 478/2, 478/3, 478/4,
478/5, 478/6, 478/7, 478/8, 478/9, 478/10, 478/11,
478/12, 478/13, 478/14, 478/15, 478/16, 479/1, 479/2,
479/3, 479/4, 479/5, 479/6, 479/7, 479/8, 479/9,
479/10, 479/11, 479/12, 479/13, 479/14, 479/15,
479/16, 479/17, 479/18, 479/19, 479/20, 479/1, 480/1,
480/2, 480/3, 480/4, 480/5, 480/6, 480/7, 480/8, 481/1,
481/2, 481/3, 481/4, 481/5, 481/6, 481/7, 481/8, 481/9,
481/10, 481/11, 481/14, 482/1, 482/2, 482/3, 482/4,
482/5, 482/6, 482/7, 482/8, 483, 484/1, 484/2, 484/3,
484/4, 485/1, 485/2, 485/3, 485/4, 485/5, 485/6, 485/7,
485/8, 485/9, 486/1, 486/2, 486/3, 486/4, 486/5, 486/6,
486/7, 486/8, 486/9, 486/10, 486/11, 486/12, 486/13,
487/1, 487/2, 487/3, 487/4, 487/5, 487/6, 487/7, 487/8,
487/9, 487/10, 487/11, 487/12, 488/1, 488/2, 488/3,
488/4, 488/5, 489/1, 489/2, 489/3, 489/4, 489/5, 489/6,
489/7, 489/8, 489/9, 490/1, 490/2, 491/1, 491/2, 491/3,
491/4, 492/1, 492/2, 493/1, 493/2, 494/1, 494/2, 495/1,
495/2, 495/4, 495/5, 495/6, 495/7, 495/8, 495/9,
495/12, 495/13, 495/14, 495/15, 495/16, 495/17,
495/18, 495/19, 495/20, 495/21, 495/22, 495/23,
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496/1, 496/7, 496/9, 496/10, 496/11, 496/12, 496/13,
496/14, 756/1, 756/1, 757, 763/1, 763/2, 763/3, 774/1,
774/2, 774/4, 774/5, 777/1, 777/4, 777/10, 777/11,
778/1, 778/3, 778/4, 779/1, 779/2, 780/2, 781/2, 783/1,
783/5, 783/6, 783/7, 783/8, 783/9, 783/11, 783/12,
784/1, 784/2, 784/4, 784/5, 784/6, 784/7, 784/8, 784/9,
784/10, 784/11, 784/12, 784/13, 785/1, 785/2, 785/3,
785/4, 785/5, 786/1, 786/2, 786/3, 786/4, 786/5, 786/6,
786/8, 786/9, 787/1, 787/2, 787/3, 787/4, 787/5, 787/6,
788/1, 788/3, 789/1, 789/3, 790/1, 790/2, 791, 792/1,
792/2, 793, 794, 795/1, 795/2, 797/1, 797/2, 797/3,
797/5, 797/6, 799/1, 799/4, 799/5, 800/2, 800/4, 800/5,
815/1, 815/3, 816/1, 816/2, 817/1, 817/2, 817/3, 818/1,
818/2, 818/3, 819, 820/1, 820/2, 820/3, 820/4, 820/5,
821, 822/1, 822/2, 822/3, 822/4, 822/5, 823/1, 823/2,
823/3, 823/4, 823/5, 823/6, 823/7, 823/8, 824, 825,
826, 827/1, 827/2, 828, 829/1, 829/2, 871/2, 1360/1,
1360/2, 1360/3, 1360/4, 1360/5, 1360/6, 1361, 1362,
1363/2, 1363/3, 1364/2, 1364/4, 1364/5, 1364/6,
1364/7, 1369/1, 1369/2, 1369/3, 1369/4, 1369/5,
1369/6, 1369/7, 1371/2, 1371/2, 1371/7, 1378, 1379,
1380, 1381, 1384/1, 1384/2, 1384/3, 1385, 1386/1,
1386/2, 1386/3, 1387, 1388/1, 1388/2, 1388/3, 1388/4,
1389/1, 1389/2, 1390/1, 1390/2, 1390/3, 1390/4,
1390/5, 1390/6, 1390/7, 1390/8, 1391, 1392/1, 1392/2,
1392/3, 1393/3, 1404/1, 1405/1, 1405/3, 1406/1, 1407,
1408/1, 1408/2, 1408/3, 1409, 1411/2, 1411/3, 1412/2,
1412/3, 1411/4, 1411/5, 1412/4, 1412/5, 1412/6, 1424,
1425, 1426, 1427 и 1429.
Катастарске парцеле у обухвату Плана су
побројане према добијеној катастарској подлози.
Уколико постоје неслагања између Плана и
катастарског операта, меродавни су подаци из
катастарског операта.
1.4. Обавезе, услови и смернице из планских
докумената вишег реда
1.4.1 Извод из Генералног урбанистичког
плана града Чачка 2015.
Предметни простор се према смерницама
ГУП-а разрађује кроз
ПГР «ЉУБИЋКОЊЕВИЋИ», површине 960,00 ха.
У оквиру ПГР-а планиране су следеће
намене површина:
2.2. ОСНОВНА НАМЕНА ПРОСТОРА
2.2.1. ГРАДСКО ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ
2.2.1.1 СТАНОВАЊЕ
А - ВИСОКЕ ГУСТИНЕ НАСЕЉЕНОСТИ
150- 350 становника/ха
Зоне високих густина насељености
плански су обухватиле различите делове градског
подручја. У градском центру и његовом
непосредном окружењу, а нарочито на простору
између улица Немањине, Булевар В. Караџића,
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Синђелићеве и Железничке, од ул. Др. Драгише
Мишовића до спортског центра "Слобода", као и
између ул. Данице Марковић, реке З. Мораве и
канала, планирана је перманентна реконструкција,
и развој становања са пратећим централним
садржајима. Највећи број нових станова у
вишеспратним стамбеним објектима, спратности
од П+4 до П+6, треба изградити у МЗ Стари град,
МЗ Палилула, МЗ Љубић, МЗ «3 децембар», МЗ
Алваџиница.
На локацији Љубић поље, у оквиру МЗ
Љубић и Коњевићи, између Западне Мораве и
канала, планирана је НОВА ЗОНА СТАНОВАЊА
СА ЦЕНТРАЛНИМ САДРЖАЈИМА, КРОЗ
ИЗГРАДЊУ ВИШЕСПРАТНИХ СТАМБЕНИХ
ОБЈЕКАТА СА ПОСЛОВНИМ ПРОСТОРОМ У
ПРИЗЕМЉУ, СПРАТНОСТИ ДО П+6.
Овим густинама обухваћене су и зоне
евидентираног градитељског наслеђа, за које се
кроз даљу разраду и уз сарадњу са Заводом за
заштиту споменика културе, свакако морају
уприличити мање густине, али се мора водити
рачуна о економичној употреби грађевинског
земљишта.
Б - СРЕДЊЕ ГУСТИНЕ НАСЕЉЕНОСТИ
50-150 становника/ха
Ове густине планиране су на већем делу
територије ГУП-а (у зонама МЗ: Кључ, Парк,
Кошутњак, Палилула, Лугови, Љубић, Св.Сава,
МЗ «3 децембар», Атеница, Бељина и др.). У њима
је планирано ПОГУШЋАВАЊЕ НА ПОСТОЈЕ–
ЋИМ ПАРЦЕЛАМА, кроз могућност организова–
ња два стана-домаћинстава 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% укупне површине.
Уколико се ради о пословању које има карактер
услужног занатства онда је та површина
ограничена на 10%. Могућа је изградња и другог
стамбеног или пословног објекта на истој парцели.
Ц - МАЛЕ ГУСТИНЕ НАСЕЉЕНОСТИ 40
становника/ха
Заступљене су у периферним, углавном
јужним и северним деловима ГУП-а. Оне тренутно
припадају претежно руралном начину становања и
делимично
су
опремљене
комуналном
инфраструктуром. У њима је око 5о-7о% 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
око 200 ха, па је неопходно ограничити њихово
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ширење, а убрзати њихово опремање, и
контролисати даљу изградњу због већих нагиба
терена и могуће појаве клизишта.
2.2.1.2 ПРИВРЕДНА ЗОНА - пословање,
индустрија
Производне зоне заузимају углавном
просторе уз виталне градске саобраћајнице, поред
железничких пруга и уз десну обалу З. Мораве.
Дугорочни развој зона за производне делатности
представља ЗАОКРУЖЕЊЕ И РЕКОНСТРУК–
ЦИЈУ ПОСТОЈЕЋИХ ЗОНА, КАО И ФОРМИ–
РАЊЕ НОВИХ. Просторни размештај производ–
них активности конципиран је кроз ПЕТ ВЕЋИХ
ПРИВРЕДНИХ ЗОНА, које обухватају низ
појединачних (већих или мањих) радних
комплекса.
ПРИВРЕДНА ЗОНА IV- обухвата низ
појединачних комплекса различите структуре
привређивања, који нису повезани у целину,
углавном са обе стране улица Ђорђа Томашевића,
Радомира и Средоја Ковачевића са укупном
површином од 32,00ха, од чега је 10,0ха намењен
индустрији и пословању, а 22ха за пословање.
Комплекса циглане се исељава са подручја ГУП-а.
Просторна искоришћеност ове зоне је 95%, а
капацитет 2200 радних места.
ПРИВРЕДНА ЗОНА V – састоји се из две
одвојене целине. Једна је у Љубић пољу са обе
стране главне градске магистрале , у површини од
106,00 ха, а од тога је на 28,0 ха планирана
специфична привреда са постепеном променом
намене кроз реконструкцију и доградњу
постојећих објеката становања, у зону пословања
и привреде. У овој целини постоји већ формирано
више мањих радних комплекса.
Друга целина налази се у Коњевићима
поред главне градске магистрале и трасе старе
пруге за Горњи Милановац у површини од 29,0 ха
са већ формираним појединим пословним и
производним комплексима.
Доминантна намена у овој привредној зони
је пословање, а укупна површина износи 135,00 ха.
Просторна искоришћеност ове зоне је око 45%, а
могућ капацитет 6750 радних места.
2.2.1.3. УСЛУГЕ
Потребе
из
области
трговине,
угоститељства, занатства и осталих услуга,
планиране су У ЦЕНТРИМА СВИХ НИВОА И У
НАСЕЉСКОМ
ТКИВУ,
у
складу
са
урбанистичким нормативима за објекте тих
делатности. Оне могу бити од јавног и
појединачног интереса. Овим ГУП-ом за објекте
од јавног интереса, локације ће превасходно бити
у центрима свих нивоа. Остали објекти могу
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такође бити смештени у центрима свих нивоа, али
и у насељском ткиву, у оквиру зона становања, на
грађевинским парцелама које за њихов смештај
имају могућности, а најгушће дуж градских
саобраћајница и у зонама високих и средњих
густина.
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- грађевинска површина - 32.500м2

- ГРАДСКИ ЦЕНТАР

в) РЕОНСКИ ЦЕНТАР "ЉУБИЋ - ПОЉЕ" - такође
је планиран на новој локацији и наслоњен на леву
обалу З. Мораве (између насипа и канала). Са
својим гравитационим подручјем и градским
центром, повезан је планираном саобраћајницом,
новим мостом и ул. Страјина Лапчевића, а заузима
средишње место у новој зони становања високих
густина. Непосредно је повезан са планираним
реонским парком (такође на обали З. Мораве), тако
да се и становање и услуге оријентишу према реци.
Његово гравитационо подручје чине МЗ Коњевићи
и део МЗ Љубић-село.

- РЕОНСКИ ЦЕНТАР

- гравитационо подручје - 18.500 становника

- ЦЕНТАР МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ

- површина земљишта - 8 ха

РЕОНСКИ ЦЕНТРИ - Планирано је да
подручје ГУП-а опслужује пет реонских центара
са гравитационим подручјем од 15-35.000
становника. У реонским центрима планирана је
изградња објеката јавних служби и услуга са
следећим укупним капацитетима:

- грађевинска површина - 23.900м2

2.1. 3.1. СИСТЕМ ЦЕНТАРА
Своју улогу насеља градског карактера,
општинског и регионалног центра Чачак треба да
оствари
формирањем
насељског
система
централних функција у три нивоа:

- гравитационо подручје - 115.000 становника
- површина земљишта - 25 ха
- грађевинска површина - 149.400 м2 (1,3
м2/становнику)
Према следећој структури:
- трговина - 35% - 54.600 м2
- угоститељство и туризам - 40% - 62.400 м2
- занатство и услуге - 7% - 10.920 м2
- финансијско-техн.услуге - 3% - 4.680 м2
- култура и здравство - 1о% - 15.600 м2
- администрација и управа - 5% - 7.800 м2
Планирани реонски центри су: СТАРИ
ГРАД, ЉУБИЋ, ЉУБИЋ-ПОЉЕ, АТЕНИЦА И
КОШУТЊАК.
б) РЕОНСКИ ЦЕНТАР - "ЉУБИЋ" - планиран је
на новој локацији и наслоњен на продужетак ул.
Данице Марковић, на левој обали З. Мораве.
Његовим гравитационим подручјем обухваћене су
цела МЗ Лугови, МЗ Танаско Рајић и део МЗ
Љубић. Са градским центром, овај РЦ ће
остваривати везе преко ул. Данице Марковић и
Хероја Ђуракића. Између РЦ Љубић и градског
центра, планиран је и центар МЗ Танаско Рајић,
тако да централни садржаји уз ул. Данице
Марковић чине скоро непрекидан ток. Планиране
потребе су:
- гравитационо подручје - 25.000 становника
- површина земљишта – 3,7ха

ЦЕНТРИ МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА - на
подручју ГУП-а Чачак 2015 данас постоји 13 целих
МЗ и 11 делова МЗ.
Због специфичности размештаја станов–
ништва ЦМЗ планирани су у Љубићу због
величине територије на две локације са следећом
структуром садржаја за сваки ЦМЗ:
- трговина - 55%
- угоститељство - 15%
- занатство - 1о%
- финанс.-техн.услуге - 3%
- култура и здравство - 12%
- админ. и управа - 5%
2.2.1.4. ЈАВНЕ НАМЕНЕ
2.2.1.4.1. ОБРАЗОВАЊЕ
ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ
Према важећим стандардима, свака месна
заједница имаће, у складу са својом величином
(територија и становништво) одговарајући број
школа, а њихова реализација зависиће од
достигнутог друштвено - економског стандарда.
Основне школе планиране су према следећим
критеријумима:
- гравитационо подручје - 8-10.000 становника
- радијус опслуживања - 1000 - 1500 м
- просечна површина школе- 3000 м2
- просечан капацитет школе (обе смене) - 750
ученика
- просечан број учионица у школи - 24
Нове основне школе планирати у складу са
следећим нормативима:
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- учионички простор - 2,0 м2/ученику
- школски простор - 8,0 м2/ученику
- школско двориште - 20-25 м2/ученику
СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ
Планирана је још једна нова средња школа.
Ова школа планирана је у МЗ Љубић поред новог
реонског центра на левој обали З. Мораве. Поред
изградње нове школе, неопходно је континуално
уређивање или доградња свих постојећих средњих
школа према следећим нормама и критеријумима:
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заједнице на левој обали Мораве. Садржаће низ
објеката (кошаркашка дворана са пратећим
садржајима и простором за комерцијалне
делатности) и отворених спортских терена, терена
за рекреацију (тенис, мини-голф) и простора
уређених за рекреацију деце. Изграђеност
комплекса маx 20%.

- величина школе - 6000-6400 м2

в) ЛОКАЛНИ СПОРТСКИ ЦЕНТРИ планирани су на нивоу месних заједница, за
дневну рекреацију грађана и тренинге постојећих
спортских
клубова.
Обухватају
постојеће
комплексе и нове локације. Локални спортски
центри садржаће отворене терене и зеленило и
само неопходне пратеће објекте. Размештени су на
подручју ПГР-а у складу са расположивим
простором:

- просечан број учионица - 24-26

- ПОЛЕТ (МЗ ЉУБИЋ) 1,40 ха

- школско двориште 1,5-2,0 ха

- ЉУБИЋ 1 (МЗ ЉУБИЋ) 1,50 ха

- радијус опслуживања - подручје општине
- капацитет школе - 1500 ученика у 2 смене

Код
стандарде:

изградње

применити

следеће

- КОЊЕВИЋИ (МЗ КОЊЕВИЋИ) 1,00 ха

- учионички простор - 2,0 м2/ученику

2.2.1.4.6. ЗЕЛЕНИЛО

- школски простор - 8,0 м2/ученику
- школско двориште - 25,0 м2/ученику
ДЕЧЈА ЗАШТИТА
Свака месна заједница треба да има
одговарајући број дечјих установа, према
очекиваном броју корисника, и следећим
критеријумима:
- обухват деце (број корисника):
популације узраста до 6 година

- ЉУБИЋ 2 (МЗ ЉУБИЋ) 2,00 ха

25-30%

- површина дечје установе - 8 м2/кориснику
- површина земљишта- 30-35 м2/ кориснику

Зеленило
и
организација
зелених
површина планирани су као специфичан целовит
систем од изузетног значаја за функционисање
града и обезбеђење здравије животне средине.
Оваквих простора у Чачку данас има изузетно
мало. Основни концепт је да град сиђе на реку чији
ће коридор постати пешачка артерија града, зона
зеленила, спорта и рекреације, преко које ће се
надовезивати на зеленило ван ГУП-а и отворити
према Овчар-бањи. Поред тога, планирано је да се
све зелене уређене површине сачувају, унапреде и
укључе у систем зелених површина. Зеленило на
подручју ГУП-а је планирано као

2.2.1.4.5. СПОРТ И РЕКРЕАЦИЈА

- зеленило у грађевинском подручју и

Објекти спорта и рекреације, као једна од
дефицитарних намена, планирани су овим ГУП-ом
као систем, кроз мрежу површина и објеката
различитог нивоа, са укупном површином од 138
ха.

- зеленило ван грађевинског подручја.

- градски спортски центар - 8,0 м2/ становнику
- реонски спортски центар - 0,44 м2/ становнику
- локални спортски центар - 1,5 м2/ становнику
б) РЕОНСКИ СПОРТСКИ ЦЕНТРИ
Планирана су два реонска
"ЉУБИЋ-ПОЉЕ" и "АТЕНИЦА".

центра

- "ЉУБИЋ-ПОЉЕ" - са укупном површином од 5.9
ха, планиран је, на левој обали Мораве,
непосредно уз истоимени реонски центар у новој
зони становања високих густина (А). Овај
спортски центар опслуживаће превасходно месне

ЗЕЛЕНИЛО У ГРАЂЕВИНСКОМ ПОДРУЧЈУ
ЗОНСКИ ПАРК "ЉУБИЋ - ПОЉЕ" - је
нова локација, планирана на левој обали З.
Мораве, у новој зони становања високих густина
(А) на Љубић -пољу, између насипа и становања,
са укупном површином од 6,4 ха. Наслоњен је
својом дужином на реку и становање, а повезан са
реонским спортским центром ЉУБИЋ-ПОЉЕ и
РЦ ЉУБИЋ-ПОЉЕ. Чини допуну рекреационих
садржаја у коридору пешачких токова дуж З.
Мораве.
РЕОНСКИ ПАРКОВИ - планирани су на
осам локација од којих су 4 нове, а 4 су постојећи
градски паркови који се задржавају, али због своје
површине и могућности за даљим опремањем
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прелазе у категорију реонских паркова. Реонски
паркови на постојећим локацијама су:
- СПОМЕН-ПАРК "ТАНАСКО РАЈИЋ"- 3,0 ха МЗ Љубић-село
Спомен-парк са функцијом реонског парка
и спомеником Танаску Рајићу заштићен је као
природно добро. Овим планом предвиђено је
његово проширење.
Реонски паркови на новим локацијама су:
- ЉУБИЋ-СЕЛО - 4,80 ха - МЗ Љубић
- КОЊЕВИЋИ - 5,30 ха - МЗ Коњевићи
- ЉУБИЋ-ПОЉЕ - 3,70 ха - МЗ Љубић
2.2.1.4.7. КОМУНАЛНИ ОБЈЕКТИ
Развој комуналних објеката обухвата више
врста специфичних намена. Планирана су:
а) гробља
б) пијаце
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2.2.1.4.8. САОБРАЋАЈНИ ОБЈЕКТИ
ТЕРМИНАЛ ТЕРЕТНИХ ВОЗИЛА
За терминал транзитних и локалних
теретних возила, односно аутотеретну станицу,
планиране су две локације, а у оквиру ПГР-а:
- локација између планиране (старе) пруге за
Горњи Милановац и Државног пута IА реда бр. 4,
непосредно после преласка моста на реци
Чемерници у Коњевићима, расположиве површи–
не око 2,20 ха.
2.2.1.5. МРЕЖЕ И ОБЈЕКТИ САОБРАЋАЈНЕ
ИНФРАСТРУКТУРЕ
2.2.1.5.1. ДРУМСКИ САОБРАЋАЈ
Саобраћајне везе са окружењем
Планирано је да Чачак, због изузетног
саобраћајно-географског положаја, буде повезан
са окружењем са две високо капацитетне
саобраћајнице највишег ранга, односно два
аутопута:

в) јавно купатило и јавни санитарни блокови у
центрима

- ауто-путем Београд - Јужни Јадран и

г) ватрогасни дом

Ауто-пут Београд - Јужни Јадран, односно
Бар (европска ознака Е-763) и повезивање са
трајектом Бар - Бари са Италијом, је један од
најважнијих аутопутских коридора у Србији на
правцу север-југ, сврстан у систем такозваних
ТЕМ путева(трансевропских путева).

д) енергетско рециклажно двориште
ђ) зона рекултивације депоније смећа „Прелићи“
е) трафо станице, котларнице,мернорегулационе
станице, итд.
ж) објекти водоснабдевања и пречишћавање
отпадних вода
ГРОБЉА
ПОСТОЈЕЋА ГРОБЉА СА ПЛАНИРАНИМ
ПРОШИРЕЊЕМ су:
ГРОБЉЕ "ШЕБЕЦИ" - чија се површина са
1,50 ха повећава на 19,00 ха добија функцију
другог градског гробља, и опслуживаће северни
део града (на левој обали З. Мораве).
КОЊЕВИЋКО које има површину од око
1,0 ха и проширује се до укупне површине од 3,50
ха.
ПИЈАЦЕ
ЦЕНТРАЛНА ГРАДСКА ПИЈАЦА је
планирана на новој локацији, на постојећој
локацији сточне и кванташке пијаце које се селе на
нову локацију. Опремање централне градске
пијаце подразумева уређење локације са
отвореним простором, градском тржницом и
пратећим комерцијалним простором за планирани
ранг.

- ауто-путем Појате - Прељина.

Аутопут Појате – Прељина (Појате Крушевац – Краљево – Чачак), који се на западноморавском коридору поклапа са правцем
европског пута Е-761, представља везу аутопута
Београд - Ниш и будућег аутопута Београд-јужни
Јадран.
Аутопут Појате - Прељина везан је за
аутопут Београд - Јужни Јадран у зони ушћа реке
Дичине у Чемерницу. Основна улична мрежа
Чачка везује се на аутопутеве преко петљи на
позицијама Прељина (исток) и Паковраће (запад).
- Државним путем IА реда бр. 4, ( бивши М-5)
[државна граница са Босном и Херцеговином –
(гранични прелаз Котроман) – Ужице – Чачак –
Краљево – Крушевац – Појате (веза са Државним
путем број 1)] деоница број 0106, од почетног
чвора 0169 (за Марковицу) на стационажи Км.
601+037 до завршног чвора број 0170 (за Гучу) на
стационажи Км. 608+078 и деоница број 0107 од
почетног чвора 0170 до завршног чвора број 0042
(Прељина) на стационажи Км 615+525, а у оквиру
граница ГУП-а од Км 603+314 (Парменац) до Км
615+137 (Прељина), у складу са Референтним
системом Републичке дирекције за путеве, чији
правни наследник ЈП »Путеви Србије«.
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- Државним путем II реда бр. 157 (бивши Р -226)
Љубић (Чачак) – Чибуковац (Краљево), деоницa
број 0794 од почетног чвора број 0616 (Љубић) на
стационажи 21+147 до завршног чвора број 0617
(Драгчићи) на стационажи 52+183, а у оквиру
ГУП-а од Км 21+147 до Км 27+737 и то улицама:
Славка Крупежа, Миленка Никшића (са мостом на
реци Западној Морави), Бате Јанковића до Ул.
Љубићске, Љубићска, Први октобар, Мутапова (од
Ул. Први октобар до Ул. Ломине), Ломина,
Железничка (од Ул. Ломине до Ул. 9 Југовића), 9
Југовића и Др. Драгише Мишовића са мостом на
Атеничкој реци („Службени лист општине Чачак“
бр. 2 од 29. фебруара 1996. год.). По реализацији
планиране Ул. »10«, потребно је покренути
иницијативу, по Законом предвиђеној процедури,
да правац Државног пута II реда бр. 157 кроз Град
Чачак буде улицама: Славка Крупежа, Ул. »10«,
Бул. Ослобођења (од Ул. »10« до Ул. Немањине)
Ул. Немањина (од Бул. Ослобођења до Ул. Др.
Драгише Мишовића), Др. Драгише Мишовића (од
Ул. Немањине до моста на Атеничкој реци,
укључујући и мост) и Ђакона Авакума.
- Државним путем II реда бр. 151 (бивши Р – 117)
- Бељина (Чачак) – Гуча - Ивањица, деоница број
0480 од почетног чвора број 0170 (Бељина
"Црногорац") на стационажи 0+000 до завршног
чвора број 1053 (Гуча) на стационажи 18+224, а у
оквиру ГУП-а од Км 0+000 до Км 2+300.
Деоницом Државног пута IА реда бр. 4,
Чачак је повезан са значајним Државним путем IА
реда бр. 2, према Г. Милановцу и Београду (тзв.
Ибарска магистрала)
Саобраћајну мрежу града Чачка чине
следеће категорије саобраћајница:
- главне градске магистрале - (ГГМ),
- градске магистрале - (ГМ),
- градске саобраћајнице I - (ГС- I),
- градске саобраћајнице II - (ГС- II),
- сабирне улице I - (СУ- I),
- сабирне улице II - (СУ- II),
- приступне улице - (ПУ).
Категоризација уличне мреже извршена је
функционално, при чему је за сваки ранг
предвиђен одговарајући техно-експлоатациони
стандард.
А.- ПРИМАРНА (ГРАДСКА) ПУТНА МРЕЖА
Окосницу концепта примарне градске
мреже у функционалној организацији саобраћаја
на простору града Чачка, чине два подужно
оријентисана магистрална правца и то:
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- Булевар ослободилаца Чачка (садашњи обилазни
пут) или »Јужна магистрала«, и
- »Северна магистрала«, коју чине Ул. Ђорђа
Томшевића, Ул. Славка Крупежа, Ул. Радована
Јовановића и Бул. Танаска Рајића, као и једна
попречна (трансферзална) магистрална веза и то:
- Ул. бр. »10« (»Источна магистрала«), која
тангира подручје центра града са источне стране.
Категорију улица највишег функционалног
ранга у граду, чине ГЛАВНЕ
ГРАДСКЕ МАГИСТРАЛЕ (ГГМ)
У границама
магистрале су:

ГУП-а

главне

градске

1. Булевар ослободилаца Чачка (садашњи
обилазни пут), односно, »Јужна магистрала«, који
се поклапа са Државним путем IА реда бр. 4, са
улазно-излазним правцима ка Краљеву и Горњем
Милановцу, са једне стране и Пожеги, са друге
стране.
2. Ђорђа Томашевића од денивелисане кружне
раскрснице са Булеваром Ослободилаца Чачка
(раскрсница »Коњевићи«) до денивелисане
раскрснице са ауто-путем Појате - Прељина.
ГРАДСКЕ МАГИСТРАЛЕ (ГМ)
У ову категорију сврстане су следеће
саобраћајнице:
1. »Северна магистрала«, коју чине Ул. Ђорђа
Томшевића, Ул. Славка Крупежа, Ул. Радована
Јовановића са новопланираним наставком поред
пруге Чачак - Пожега, раскрсницом са кружним
током кретања са Бул. Танаска Рајића (радни
назив) и заједничким изласком на Државни пут IА
реда бр. 4 у реону Парменца.
2. Ул. бр. »10« (»Источна магистрала«), која
тангира подручје центра града са источне стране и
новосаграђеним мостом преко р. Западне Мораве,
повезује »Северну магистралу« (раскр. »Рампа«) и
»Јужну магистралу«, преко Бул. Ослобођења
(раскрсница »Нискоградња«), а преко раскрснице
са кружним током саобраћаја код бензиске пумпе
»Лукоил«, Ул. Др. Драгише Мишовића као улазноизлазни правац према Краљеву.
3. Булевар ослобођења је један од важних
улазних/излазних праваца у град са Булевара
ослободилаца Чачка (Кружног пута);
4. Ул. Др. Драгише Мишовића од бензиске пумпе
»Лукоил«, као важан улазно/излазни правац за/из
Краљева.
5. Магистрални правац Бул. Вука Караџића и Ул.
Немањине, који, такође, повезује "Јужну
магистралу" и "Северну магистралу" кроз
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индустријску зону и преко новопланираног моста
преко р. Западне Мораве, кроз Љубић поље, преко
Ул. Ђорђа Томашевића, па приближно средином
љубићске падине, под радним називом Бул.
Танаска Рајића, до тзв. »Северне магистрале« и
даље преко кружног тока у реону Трбушана и
новим мостом преко реке З.Мораве до Државног
пута IА реда број 4 у реону Парменца.
Сва
укрштања
саобраћајница
са
железничким пругама планирана су као
денивелисана, осим четири укрштаја са
планираном железничком пругом нормалног
колосека : Чачак – Горњи Милановац – Топола –
Младеновац, по траси бивше пруге узаног
колосека Чачак – Горњи Милановац на деоници
кроз Љубић поље, као и са индустријским
колосецима, који се морају максимално
обезбедити савременом сигнално-сигурносном
опремом.
2.4. ОПШТИ УСЛОВИ ГРАЂЕЊА И ОБНОВЕ
2.4.1. У ЗОНАМА ПОЉОПРИВРЕДНОГ
ШУМСКОГ ЗЕМЉИШТА

И

Зоном продуктивног земљишта (између
границе грађевинског подручја, и границе ГУП-а),
обухваћено је
пољопривредно земљиште,
постојеће и планиране шуме. Уређивање овог
земљишта вршити у складу са смерницама из ППГ
Чачка („Сл. лист града Чачка“ 17/2010) за
пољопривредно односно шумско земљиште.
Ван грађевинског подручја, постојеће
шуме штитити од неконтролисане сече, а на
површинама планираним за пошумљавање
применити претежно аутохтоне врсте.
2.4.2. У ЗОНАМА ГРАЂЕВИНСКОГ ПОДРУЧЈА
Грађевинско подручје плански ће се даље
разрађивати кроз Планове генералне регулације уз
поштовање стратешких циљева дефинисаних кроз
претходна поглавља. Општи услови грађења дати
овим планом имају усмеравајући карактер.
Овим планом предложене су вредности за
оба урбанистичка параметра : индекс изграђености
и индекс заузетости, али се у разради Плановима
генералне регулације треба определити за један од
датих параметара.
2.4.2.1. А - СТАНОВАЊЕ ВИСОКИХ ГУСТИНА
(Гн= 150-350 становника/ха)
- просечна густина
становника/ха.

насељености

150-350

- просечна густина становања од 50 до 100 станова/
ха;
- у појединим деловима ове зоне зависно од даље
планске разраде, густине могу бити веће или мање
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од задатих, али се за целу зону не сме прекорачити,
у претходном ставу дефинисана, просечна
густина;
- максимална спратност објеката П+6 са
могућношћу изградње више подземних етажа,
минимална П+3, такође са могућношћу изградње
више подземних етажа.
- подземне етаже се могу користити за уређење
двонаменских склоништа, за организовање
гаражирања путничких аутомобила, подрумских
остава или пословног простора;
- индекс заузетости зоне је 35-50% под објектима,
15-20% под саобраћајницама и паркинг
просторима, са 1,2 паркинг места по стану, 50-30%
под слободним јавним површинама (тргови,
пешачке стазе, дечја игралишта, отворени терени,
зеленило);
- индекс изграђености 1,4-2,8
- у приземљима објеката, на главним правцима
повезивања са градским центром, планирати
пословни простор, под условом да не угрожава
функцију становња и животну средину, као и део
јавних функција у складу са планираним
капацитетима.
- могућа је надградња и доградња постојећих
објеката, уз обавезу њиховог уклапања у
планирани систем уређења шире локације.
- обезбедити прилазе за инвалидна лица у складу
са Правилником о техничким стандардима
приступачности („Сл. гласник РС“ бр. 46/2013).
2.4.2.2. Б - СТАНОВАЊЕ СРЕДЊИХ ГУСТИНА
Гн =50-150 становника/ха
- планирана густина насељености од 51-150
становника/ха, а просечна густина становања 2050 станова/ха;
- у овој зони градити тип индивидуалних
стамбених објеката у варијантама слободностојећих, 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 изграђености 0,3-1,5
- 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 површина парцеле може бити 8,00 ари;
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- мах спратност стамбених објеката је три
надземне етаже.
- на парцелама до 5,00 ари пословни простор се
може организовати у саставу стамбеног објекта, уз
обавезну еколошку и урбанистичку анализу.
- на парцелама од 5,00-8,00 ари, могућа је изградња
и другог објекта на парцели за потребе становања
или за поребе 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 од 5-8ари уколико се планира
изградња другог стамбеног или пословног објекта,
помоћни објекти се не могу градити као независни
објекти.
2.4.2.3. Ц - СТАНОВАЊЕ НИСКИХ ГУСТИНА
Гн=до 50 становника/ха
Обухвата зоне махом у руралног типа
становања. Планирано је њихово заокружење ради
очувања пољопривредног и шумског земљишта,
кроз искључиву изградњу објеката у оквиру
постојећих формираних грађевинских парцела, без
нове препарцелације, са могућношћу бављења
пољопривредном производњом у оквиру парцеле
или на околном пољопривредном земљишту.
- густина насељености - до 50 становника/ха; а
густина становања до 20 станова/ха;
- неопходна је контрола изградње због већих
нагиба и могуће појаве клизишта због
неодговарајуће изградње;
- у овим зонама мах спратност је две етаже;
- тежити ка опремању ових зона целокупном
насељском инфраструктуром.
- индекс изграђености 0,3-0,6
- индекс заузетости 30-35%
2.4.2.6. ЗОНЕ ИНДУСТРИЈЕ И ПОСЛОВАЊА,
ПОСЛОВАЊА, ПОСЛОВАЊА И ИНДУСТРИЈЕ
И СПЕЦИФИЧНЕ ПРИВРЕДЕ
Општи услови за ове зоне:
- густине запослености морају бити прилагођене
нормативу за одређену врсту привређивања;
- изграђеност под објектима - мах 40%; радне и
технолошке површине (отворене) мах 20%;
зеленило -мин 20%, саобраћајне површине 1015%; заштитно зеленило -10%;
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- максимална спратност објеката је П+2.
У ЗОНАМА ИНДУСТРИЈЕ И ПОСЛОВАЊА
- Примарна намена је индустријска производња.
Поред производних, могу се изграђивати објекти
за побољшање услова рада, безбедности, објекти
потребне недостајуће инфраструктуре, уређивати
слободне зелене површине и подизати заштитно
зеленило.
Могуће је формирање и чисто пословних
локација, поред оних опредељених производњи,
као и формирање технолошких паркова. Треба
настојати да се већи део зоне ангажује за
индустријске погоне (око 70%), а мањи део (око
30%) за пословање. Врста пословања у овој зони
мора бити компатибилна и у функцији
индустријске производње.
У
ЗОНАМА
ПОСЛОВАЊА
И
ИНДУСТРИЈЕ могуће је формирање и чисто
индустријских погона, али је примарна намена
пословање. Треба настојати да се већи део зоне
ангажује за пословање (око 70%), а мањи део (око
30%) за индустрију. И у овој зони је могуће
организовање технолошких паркова.
У ЗОНАМА ПОСЛОВАЊА планирано је
формирањи пословних комплекса различите
намене: трговина на велико и мало, тржни центри,
магацински и складишни простори, стоваришта
грађевинског материјала и огрева, услуге и сл.
ЗОНЕ СПЕЦИФИЧНЕ ПРИВРЕДЕ обухватају
локације намењене развоју мале привреде.
Бесправно изграђене зоне становања у
оквиру компактне радне зоне 1. и поред
обилазнице, припадају категорији појединачног
интереса, али кроз перманентну реконструкцију
морају променити намену (из становања у зону
рада). Планирано је:
- постепена, дугорочна промена намене, заменом
постојећих стамбених објеката новим пословним
објектима, или њиховом адаптацијом;
- надоградња постојећег система саобраћајница,
новим, неопходним за функционисање ових зона
рада;
- изузетно, на парцелама са квалитетним
стамбеним фондом могуће је комбиновати
стамбени простор са производним; у принципу
треба тежити укидању функције становања;
- парцеле уређивати тако да задовоље захтеве
очувања животне средине уз израду Процене
утицаја објеката и радова на животну средину
према релевантном Правилнику .
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2.4.2.7. ЗОНЕ ОБЈЕКАТА И ПОВРШИНА ЗА
ЈАВНЕ ФУНКЦИЈЕ

грађана) и отворене терене према могућностима
сваке локације:

У складу са планираном наменом простора
ови простори ће се градити у центрима свих нивоа
према условима из претходног поглавља, али и на
појединачним локацијама, које задовољавају све
услове у складу са функцијом, непосредним
окружењем и планираном наменом простора.
Објекти јавних функција градиће се према датим
нормативима и следећим условима:

ЛОКАЛНИ СПОРТСКИ ЦЕНТРИ садржаће само отворене терене са пратећим
објектима и уређене зелене површине.

- спратност и тип објеката зависи од његове
функције, а мора бити прилагођен условима
локације, и не виши од П+3 у зависности од
функције;

Простор у обухвату Плана чини
приградско насеље које је делимично изграђено.
Највећу концентрацију изграђених структура чине
делови простора у непосредном контакту са
централним градским подручјем које као простор
са друге стране реке Западне Мораве у оквиру
границе Плана представља стамбено насеље
претежно породичног становања, становања са
делатностима, објектима пословања, комерцијал–
ним садржајима, као и централним и комуналним
делатностима потребним за функционисање
насеља. У овом делу насеља смештена је између
осталог и кванташка и сточна пијаца која је у
функцији и за потребе читавог града.

- двориште - комплекс мора бити уређен тако да
задовољи потребне функције објекта;
- објекти регионалног значаја (библиотека,
позориште, дом омладине, обј.науке и сл.) морају
се уређивати у складу са посебним програмима и
захтевима;
- поједине функције из ових делатности, смештене
у
објектима
градитељског
наслеђа
или
амбијенталних целина, морају задовољити услове
надлежних институција;
2.4.2.8. ЗЕЛЕНИЛО, СПОРТ И РЕКРЕАЦИЈА
ЗЕЛЕНИЛО:
2. ЗОНСКИ ПАРКОВИ - треба да садрже објекте
за игру деце и активну и пасивну рекреацију
одраслих (могући мањи угоститељски објекти са
отвореним баштама),
- у свим парковима, што је могуће више,
примењивати аутохтоне засаде и врсте отпорне на
градске услове.
3. РЕОНСКИ ПАРКОВИ - при уређењу ових
површина поштовати следеће услове:
- постојеће квалитетно растиње сачувати и
уклопити га у новопројектовану матрицу парка
- основ зеленила представљаће аутохтона
вегетација са декоративним карактеристикама,
- према локацијским условима и станишту
саставни део могу чинити и декоративне егзоте,
- уређење и организацију површина прилагодити
функцији пасивне рекреације.
СПОРТ И РЕКРЕАЦИЈА:
- планирати изградњу и уређење ових простора у
складу са степеном у систему спортских центара.
РЕОНСКИ СПОРТСКИ ЦЕНТРИ - могу
садржати затворене објекте (дворане за
такмичења, објекте за тренинге и рекреацију

1.5. Опис постојећег стања
1.5.1. Грађевинско
површина

подручје

и

намена

1.5.1.1. Грађевинско подручје

Већа концентрација изграђених стамбених,
пословних и објеката у функцији комерцијалних
делатности смештена је такође и уз главне
саобраћајне правце који доминантно пресецају
предметни простор и то уз Булевар Танаска Рајића
и Булевар ослободилаца Чачка. Уз Булевар
ослободилаца Чачка који представља главну
саобраћајну везу града са ширим подручјем у
већем обиму су заступљени пословни, производни
и комерцијални објекти, док се објекти
породичног као и породичног становања у
пољопривреди јављају у залеђу, а према источној
граници плана уз реку Чемерницу и
пољопривредне површине. Остали део подручја у
јужном делу простора испод Булевара Танаска
Рајића
представљају
пољопривредне
и
неизграђене површине.
У северном делу плана уз северну границу
делови који су изван грађевинског подручја
представљени су кроз шумско и пољопривредно
земљиште.
У оквиру простора који се нашао између
насељеног дела уз Булевар Танаска Рајића и
шумског и пољопривредног земљишта у залеђу
тачкасто су издвојени објекти породичног
становања и становања у оквиру пољопривредних
површина, и то као издвојена домаћинства, до
којих воде асфалтирани путеви малог профила или
неасфалтирани прилази. Поред њих, присутно је и
неколико објеката у функцији комерцијалних
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делатности, као и меморијални комплекс „Танаско
Рајић“ и црква.
1.5.1.2. Намена површина
Становање је присутно на читавом
предметном простору, осим у делу плана где су
заступљене пољопривредне површине у виду
ливада, њива и воћњака, шуме као и неизграђене
слободне површине. Становање се јавља као
породично становање или породично становање са
делатностима, и у мањем обиму становање у
пољопривреди са помоћним објектима и
повртарским баштама и воћњацима у оквиру
намене и пољопривредним површинама у залеђу.
Пословно комерцијалне делатности су
заступљене као друга доминантна намена у оквиру
изграђених структура и то као основна намена
углавном производних и пословно-комерцијалних
комплекса у појединим зонама, или као пратећа
намена становању, и то као локали, сервиси,
радионице, трговине и слично.
Пољопривредне и шумске површине
заузимају значајну површину у плану.
У оквиру предметног простора у мањем
обиму заступљени су и административни, обра–
зовни, верски, спортско-рекретавни и садржаји
комуналних делатности.
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.
1.5.2.
Трасе,
саобраћајница

коридори

и

регулација

1.5.2.1. Друмски саобраћај
Саобраћајно-географски положај
Саобраћајно-географски положај простора
у обухвату Плана је веома повољан с обзиром да
се цео простор са обе стране ослања на везу са
Булеваром ослободилаца Чачка (садашњи
обилазни пут), као главну градску магистралу
(ГГМ),
тзв.
»Јужну
магистралу«.
Ова
саобраћајница се поклапа са ДП IБ-23 и његовом
деоницом број 02313 од чвора Прељина км 83+118
до чвора Коњевићи км 84+878 - према
референтном систему мреже државних путева
Републике Србије – Уредба о категоризацији
државних путева, „Сл. гл. РС“ број 105/2013,
119/2013 и 93/2015).
Простор је веома атрактиван, због проласка
Државног пута IБ реда бр. 23 и одличне
саобраћајне повезаности у планском периоду са
изградњом саобраћајне мреже планиране, како
овим, тако и контактним плановима.
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Обухват Плана доминира на потезу са
северо-источне стране простора обухваћеног
ГУП-ом. Веза са државним правцем остварује се са
десне стране - преко Булевара Танаска Рајића, а са
леве стране преко Живанића пута (путна
стационажа км 84+878), као и преко
некатегорисаног пута на кп. бр. 1369/1 КО
Коњевићи који води кроз Коњевиће.
Некатегорисани пут на кп. бр. 1369/1 КО
Коњевићи који води кроз Коњевиће је неадекватно
прикључен на државни пут, у смислу недовољне
ширине коловоза, недовољне прегледности , нема
посебних трака за лева или десна скретања, нити
острва за каналисање саобраћајних токова.
Основу саобраћајне матрице подручја
Љубић-Коњевићи чине Булевар ослободилаца
Чачка (Државни пут IА реда бр. 23 од путне
стационаже км 83+479 до км 86+957) и Булевар
Танаска Рајића (Државни пут IIА реда бр. 179 од
путне стационаже км 21+721 до км 24+935)
На Раскрсници у Коњевићима (км 84+878)
изведена кружна раскрсница, је разрешила
некадашње проблеме - унутрашњу прегледност и
знатан број укрсних праваца у нивоу, док се у
другој фази планира изградња денивелисаног
укрштаја ова два правца, као и планиране пруге
Чачак - Горњи Милановац.
Раскрсница са кружним током „Рампа“
(ДП IIА 179 км 21+721) тренутно егзистира са
добрим нивоом услуге, али са изградњом Улице
бр. 10, њена пропусна моћ постаће недовољна.
Саобраћајнице на северном делу плана од ул.
Булевар Танаска Рајића имају управну мрежу
улица у нагибу док хоризонтално нису повезане.
Код постојећег саобраћајног система,
евидентно је доминантна секундарна мрежа, која
се директно прикључује на саобраћајнице
највишег ранга, као и постојање сегманата
примарне мреже који су или неизведени, или су у
суженом профилу.
Генерално, карактеристике саобраћајне
мреже подручја Плана: су недовољна ширина
попречних профила улица, улице са великим
подужним нагибима, делимично или потпуно
одсуство пратећих елемената попречних профила
(пешачке стазе, бициклистичке траке и стазе,
ивичне траке за паркирање, разделне средње и
ивичне траке са зеленилом, саобраћајно
неадекватно решени укрштаји секундарне мреже
са водопривредним каналом и сл.
Раскрснице су углавном неадекватне
пропусне моћи, радијуса мањих од потребних за
проходност меродавних возила и недововољног
броја трака за престројавање саобраћајних токова,
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што врло често доводи до потпуног загушења
саобраћаја, нарочито у вршним часовима.
Остале, веома оскудне саобраћајне
површине су са асфалтним застором у веома
лошем стању или од макадама.
Основно обележје простора у обухвату
Плана представља спонтана градња. Подручје
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.
Техничко-експлоатациони
недостаци
секундарних саобраћајница онемогућавају да
саобраћајнице вишег ранга остварују улогу, коју
према положају и функцију у уличној мрежи треба
да имају.
Када је у питању пешачки саобраћај на
већини секундарних саобраћајница се уочава
потпуно одсуство тротоара и бициклистичких
стаза.
Бициклистички саобраћај се одвија у
оквиру коловоза саобраћајница, без посебно
обележених бициклистичких стаза или трака.
У изграђеним деловима секундарне
саобраћајне мреже нису присутне линије ЈГП-а, а
најближа аутобуска стајалишта су на Булевару
Танаска Рајића и Државном путу IБ-23.
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.
Све ово указује на неопходност
реконструкције улица у складу са планираном
наменом,
просторним
могућностима
и
нормативима који се примењују у процесу
планирања.
Предметно подручје тангира железничка
пруга бр. 55: Сталаћ – Краљево -Пожега. У оквиру
подручја се налази део већином очуваног коридора
Старе железничке пруге Чачак – Горњи
Милановац.
Простор је веома атрактиван због близине
важних градских саобраћајница првенствено
Улице Булевар Танаска Рајића и Булевара
ослободилаца Чачка - Државног пута IБ реда бр. 23
и одличне саобраћајне повезаности у планском
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периоду са изградњом планиране саобраћајне
мреже.
1.5.2.2. Оцена постојећег стања
- Саобраћајна мрежа ван појаса Булевара Танаска
Рајића и Булевара ослободилаца Чачка - Државног
пута IБ реда бр. 23, веома је оскудна.


Постојеће саобраћајне површине секундарне
мреже су са асфалтним застором у веома
лошем стању или без њега са уским попречним
профилима, без тротоара.

Може се закључити да је потребно
реконструисати и допунити постојећу и изградити
нову мрежу саобраћајница како би се саобраћајно
повезале све будуће функционалне целине на
простору у складу са планираном наменом, а
превасходно остварила адекватна и безбедна веза
овог
простора
са
главним
градским
саобраћајницама, као и Државним путевима I и II
реда.
1.5.3. Мреже и капацитети јавне комуналне
инфраструктуре
1.5.3.1. Хидротехничка инфраструктура
Водоводна мрежа
Водоснабдевање је значајно заступљено у
оквиру подручја обухваћеног овим Планом. Осим
магистралног цевовода водосистема "Рзав" Ø 650
који је трасиран на северној падини и наставља
према Горњем Милановцу, као и магистралног
цевовода Ø 400 уз Булевар ослободилаца Чачка,
изграђена је и дистрибутивна мрежа у већини
саобраћајница.
Резервоарски
простор
је
реализован у складу са пројектом "Генерално
решење водоводног дистрибуционог система
Чачка" (Водопројект, 1998. год.), па су у
непосредној близини западне границе Плана
изграђени резервоари "Љубић 1" - запремине 8000
м3, "Љубић 2" - запремине 400 м3 и "Љубић 3" запремине 150 м3, а у оквиру овог Плана је
изграђен резервоар "Шебеци" - запремине 25 м3.
Постојећа дистрибутивна мрежа је
изграђена углавном у прстенастом систему, али је
због слепих кракова, неквалитетног цевног
материјала и губитака у мрежи, квалитет воде у
мрежи неуједначен. Захваљујући изграђеном
резервоарском
простору
и
изградњом
дистрибутивне мреже у новим саобраћајницама;
спајањем цевовода у прстенасту мрежу и заменом
цеви у улицама у којима су пречници цеви мањи
од 100 мм биће обезбеђена довољна количина воде
за нове кориснике и за противпожарну заштиту.
Фекална канализација
Колектори фекалне канализације Ø500 –
Ø600 мм су изграђени уз одбрамбени насип и уз
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Булевар ослободилаца Чачка, а у већини
саобраћајница су цеви мањих пречника. На
подручју овог Плана је изграђено 10 црпних
станица у зони Булевара ослободилаца Чачка (9 на
колектору из смера Прељине, а 1 уз одбрамбени
насип код моста – која препумпава све
употребљене воде са леве на десну обалу Западне
Мораве).
Канализациона мрежа на подручју овог
Плана је изведена по сепарационом систему, па се
мреже фекалне и атмосферске канализације могу
независно проширивати.
Атмосферска канализација
У оквиру овог подручја, осим у зони улица
10 (Ø1000-Ø1600), Булевару Танаска Рајића
(Ø1000 и Ø400-Ø600) и у близини бензинске
станице "Лаки аутотраде" (Ø1400), атмосферска
канализација је недовољно заступљена. Многе
асфалтиране саобраћајнице су без ивичњака, а
нема ни довољно изграђених отворених канала, па
се атмосферске воде разливају у суседна
дворишта.
Објекти на Водотоковима
Западна Морава са југозападне и
Чемерница са источне стране су "природне
границе" овог Плана. Изградњом одбрамбених
насипа уз Западну Мораву и Чемерницу, смањен је
ризик од поплава на територији обухваћеној овим
Планом. Планира се наставак изградње десног
одбрамбеног насипа на Чемерници. Евентуална
укрштања
планиране
инфраструктуре
са
водотоцима је потребно извести у заштитним
цевима испод дна корита, не угрожавајући
стабилност корита.
Мелиорациони систем
Мелиорациони систем Града Чачка је
изграђен од бране Парменац до села Катрга, али се
у обухвату овог Плана налази само као примарни
канал и због урбанизације подручја има
искључиво транзитну функцију. Канал је
отвореног типа, трапезног облика, обложен
бетонским плочама, али чишћење и одржавање
канала (и улазне грађевине у Парменцу) није
перманентно, па се дешава да је пропусна моћ
канала минимална.
Између овог "бетонског" канала и
Булевара Танаска Рајића, све до реке Чемернице
постоји „природни“ нерегулисани канал - настао
углавном одводњавањем извора Бунковац, као и
испуштањем у канал неколико пропуста за
атмосферске воде са подручја северно од Булевара
Танаска Рајића.

Страна 2243 – Број 29

1.5.3.2. Електроенергетска мрежа
На подручју које је предмет овог Плана
постоји изграђена електроенергетска мрежа и
објекти. Водови 35 kV који су обухваћени планом
су:
- део вода 35 kV од ТС 35/10 kV/kV "Казаница" до
ТС 35/10 kV/kV "Љубић" и
- део вода 35 kV од ТС 35/10 kV/kV "Казаница" до
ТС 35/10 kV/kV "Чачак 4".
У обухвату плана се налази трансфор–
маторска станица (ТС) 35/10 kV/kV "Чачак 4" и 49
ТС 10/0.4 kV/kV.
Трафо-станице су повезане средњенапонс–
ким 10 kV водовима, а од ових ТС полази мрежа
јавног осветљења и надземна и подземна
нисконапонска 0,4 kV мрежа. Од нисконапонске
мреже се воде прикључци до објеката. Постојећи
електроенергетски
капацитети
задовољавају
потребе тог конзума за електричном енергијом.
Постојећа мрежа средњег напона и
постојеће ТС су уцртане на графичком приказу
„Анализа постојећег стања-Иинфраструктура“. За
мрежу ниског напона не постоје тачни подаци, те
она није уцртана. За тачно позиционирање ове
мреже потребно је извршити геодетско снимање
на терену.
У обухвату плана не постоји преносна
електроенергетска мрежа која је у власништву
„Електромрежа Србије“ А.Д.
1.5.3.3. Телекомуникациона инфраструктура
На подручју Плана постојe изграђени
телекомуникациони објекти и инсталације.
Примарна телекомуникациониа (ТК) мрежа је у
целини изграђена подземно и реализована
бакарним кабловима типа TK59GM, TK59M,
TK10, TK00V и TKDSL(30)-59, док је секундарна
мрежа реализована подземним и надземним ТК
кабловима типа TK59M, TK 33U и TKDSL(30)59UM. Подземна мрежа се налази на дубини 0,601,20 m. Мрежа има довољно капацитета да
задовољи потребе корисника у обухвату Плана и у
околном подручју.
Претплатници у обухвату Плана и
околном подручју су обухваћени кабловским
подручјима следећих телефонских централа:
RDLU Љубић, mIPAN Гвоздена Пауновића,
mIPAN Сајмиште 1, mIPAN Сајмиште 2, mDSLAM
Живана Богићевића, mDSLAM Љубић Поље,
МSAN Љубић брдо, МSAN Два јелена, МSAN
Коњевићи брдо, МSAN Први мај, МSAN Војска
Љубић, МSAN Коњевићи школа, МSAN
Коњевићи центар и МSAN Коњевићи пумпа.
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Кроз предметно подручје пролази 15
оптичких каблова у ПЕ цевима 1х2 Ф 40мм.

комбиновањем травњака са биљним врстама
декоративног карактера.

Простор који је предмет овог Плана
покривен је сигналом мобилне телефоније сва три
оператера који послују на територији Републике
Србије и то VIP mobile, Теленор и Телеком Србија.
На подручју постоје изграђене 2 радио-базне
станице (РБС) мобилне телефоније и 4 радиорелејна линка који припадају Телеком Србија АД,
као и 3 РБС у власништву VIP mobile.

1.5.5. Оцена расположивих података за израду
плана

1.5.3.4. Термотехничка инфраструктура
Према подацима добијеним од надлежног
предузећа, „Србијагас“, у обухвату предметног
Плана изграђени су и у функцији следећи гасни
објекти:






Дистрибутивна гасоводна мрежа од
челичних цеви максималног радног
притиска (МОП) 16 бара, пречника
Ø355,6мм
МРС „Коњевићи“
МРС „Ал метал“
Дистрибутивна гасоводна мрежа од
полиетиленских цеви МОР 4 бара

1.5.4. Зеленило
Имајући у виду да највећи проценат
земљишта у оквиру предметнoг плана заузимају
пољопривредне површине (ливаде, њиве) највећи
проценат учешћа у зеленилу заузима култивисана
вегетација.
Шумска вегетација заступљена је на
неколико локација у северном делу обухвата.
Шумске површине су најчешће окружене
пољопривредним.
Високо лишћарско дрвеће, линеарног
распореда, заступљено је још и на међама, између
пољопривредних површина где је често у
комбинацији са жбунастом вегетацијом, као и уз
саобраћајне површине.
У оквиру објеката становања заступљено је
зеленило окућница најчешће у комбинацији или
без мањих повртарских башти у залеђини објеката.
Степен уређености ових површина је различит,
најчешће у зависности од површине окућнице,
распореда објеката за становање, као и од
распореда помоћних објеката. Може се наићи и на
изузетно декоративно уређене површине.
Пословно комерцијални објекти, који се
налазе уз Булевар Танаска Рајића, различито су и
уређени.
Слободне
површине
објеката
комерцијалних делатности, углавном, поред
манипулативних површина и паркинга, садрже и
репрезентативне партерно уређене зелене
површине. Ове површине најчешће су формиране

За израду плана коришћене су подлоге и
подаци који су добијени од надлежних јавних
предузећа и институција.
Добијене катастарске подлоге су при
изради плана коришћене комбиновано са ортофото приказом подручја и ажурираном висинском
представом.
Остали подаци и услови уграђени су у
План, а услови Јавних предузећа везани за
инфраструктурно напајање предметног простора
коментарисани су у оквиру поглавља која се баве
инфраструктуром.
У поступку прибављања података за
израду плана обрађивач је извршио евидентирање
постојећег стања и при томе препознао објекте по
намени, квалитету, начину коришћења и др.
Списак јавних педузећа од којих су
добијени услови за израду Плана
1.

ЗАВОД ЗА ЗАШТИТУ СПОМЕНИКА
КУЛТУРЕ
Ул. Цара Лазара бр. 24, 36 000 Краљево

2.

ЗАВОД ЗА ЗАШТИТУ ПРИРОДЕ СРБИЈЕ
Ул. др Ивана Рибара бр. 91, 11070 Нови
Београд

3.

МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ - Управа за
инфраструктуру одбране
Ул. Балканска бр. 53, 11000 Београд

4.

JАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ВОДОВОД“ Техничка служба
Ул. краља Петра I бр 8, 32000 Чачак

5.

ЈВП „СРБИЈАВОДЕ“ Београд , ВПЦ
„МОРАВА“ Ниш, РЈ „ЗАПАДНА МОРАВА“
Чачак
Ул. Страјина Лапчевића бр. 3/2, 32000 Чачак

6.

„ТЕЛЕКОМ СРБИЈА“ а.д., ИЗВРШНА
ДИРЕКЦИЈА РЕГИЈЕ – ЦЕНТАР, Извршна
jединица Чачак
Ул. госпoдар Јованова бр.15, 32000 Чачак

7.

ЈП „ЕЛЕКТРОСРБИЈА“ Краљево,
„ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА“ Чачак
Ул. Кренов пролаз бб, 32 000 Чачак

8.

ЈП „ГРАДАЦ“
Ул. Цара Лазара бр. 51, 32 000 Чачак
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РЕПУБЛИЧКИ СЕИЗМОЛОШКИ ЗАВОД

4.

Парк Ташмајдан б.б. ПФ16, 11 000 Београд
10. „СРБИЈАГАС“, ОДЦ Чачак
Косовски венац бр.12, 32000 Чачак
11. ВИП МОБИЛЕ д.о.о.
Ул. Омладинских бригада бр. 21, 11070 Нови
Београд
12. ЈКП "ЧАЧАК"- Техничка служба
Ул. Скадарска бр. 17, 32000 Чачак
13. ЈП "РЗАВ"
Ул. Чачанска бб, 31230 Ариље
14. МУП РС, Одељење за ванредне ситуације
Чачак
Булевар ослобођења бр. 5, 32 000 Чачак
15. МИНИСТАРСТВО ЗДРАВЉА – ОДЕЉЕЊЕ
ЗА САНИТАРНУ ИНСПЕКЦИЈУ
Одсек за санитарни надзор Чачак
Ул. Жупана Страцимира бр. 2, 32000 Чачак
16. ЈП ПУТЕВИ СРБИЈЕ
Булевар краља Александра, бр. 282,
11000 Београд
17. ЈП ПТТ САОБРАЋАЈА "СРБИЈА", РЈ
Поштанског саобраћаја "ЧАЧАК"
Ул. кнеза Милоша бр. 6, 32000 Чачак
18. ГРАДСКА УПРАВА ЗА УРБАНИЗАМ
ГРАДА ЧАЧКА – Група за заштиту животне
средине
Ул. Жупана Страцимира, бр. 2, 32 000 Чачак
19. МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ,
ШУМАРСТВА И ВОДОПРИВРЕДЕ
Ул. Немањина, бр. 22-26, 11 000 Београд
20. ИНФРАСТРУКТУРА ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ
АД
Ул. Немањина, бр. 6, 11 000 Београд
Списак јавних педузећа од којих су затражени,
а нису добијени услови за израду Плана
1. ЈП „ЕЛЕКТРОМРЕЖА СРБИЈА“
Ул. кнеза Милоша бр. 11, 11000 Београд
2.

РАТЕЛ – Регулаторна агенција за
електронске комуникације и поштанске
услуге
Ул. Палмотићева бр. 2, 11103 Београд

3.

ТЕЛЕНОР д.о.о.
Ул. Омладинских бригада бр. 90, 11070 Нови
Београд
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МОБИЛНА ТЕЛЕФОНИЈА СРБИЈЕ
Ул. цара Душана бр. 58, 11000 Београд

5.

ЈКП „КОМУНАЛАЦ“ - Техничка служба
Ул. цара Лазара бр.33, 32000 Чачак

1.5.6. Биланс површина - постојећи начин
коришћења земљишта у оквиру анализираног
просторa
УКУПНА
ПОВРШИНА
НАМЕНА
КОРИШЋЕЊА
(ха)
СТАНОВАЊЕ
Породично становање
Породично становање са
делатностима
Становање у пољопривреди
ПОСЛОВНО КОМЕРЦИЈАЛНЕ
ДЕЛАТНОСТИ
ВЕРСКИ САДРЖАЈИ
Црква
ШКОЛСТВО
Основно образовање
АДМИНИСТРАТИВНИ
САДРЖАЈИ
Дом културе
ОСТАЛИ ЈАВНИ САДРЖАЈИ
Меморијални комплекс
Танаско Рајић
КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ
Пијац
Гробље
Трафо станице
Црпне станице
Објекти телекомуникационе
инфраструктуре
ЗЕЛЕНЕ ПОВРШИНЕ
Одбрамбени насип
Зеленило у форланду реке
Зеленило уз саобраћајнице
ПОЉОПРИВРЕДНЕ ПОВРШИНЕ
ШУМСКЕ ПОВРШИНЕ
НЕИЗГРАЂЕНЕ ПОВРШИНЕ
СПОРТСКО-РЕКРЕАТИВНЕ
ПОВРШИНЕ
РЕКЕ ЗАПАДНА МОРАВА И
ЧЕМЕРНИЦА
КАНАЛИ
САОБРАЋАЈНЕ ПОВРШИНЕ
УКУПНО

201,87
14,34
35,77
103,13
0,62
0,75

0,70

0,38
4,15
2,62
0,13
0,10
0,02
9,18
31,61
4,67
397,24
35,82
28,63
3,47
8,70
6,59
66,79
957,29
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Површина грађевинског подручја износи
871,06 ha.

2. ПЛАНСКИ ДЕО
2.1. Правила уређења
2.1.1. Подела на целине и зоне унутар
захвата Плана
На основу утврђене планске концепције
уређења и изградње простора базиране на ГУП
Чачка, дефинисана је намена простора према
начину коришћења простора и подела земљишта
на површине за јавне и остале намене.
У складу са наменом површина ГУП
Чачка („Сл. лист града Чачка“, број 25/2013) и
постојећим стањем (конфигурација терена,
инжењерско-геолошке карактеристике земљишта,
наслеђена планирана и стихијска изграђеност,
планирани развој насеља и положај примарне
саобраћајне мреже у насељу), а у циљу бољег
сагледавања Плана и његовог спровођења,
третирано подручје подељено је на пет зона у
оквиру којих се издвајају урбанистичке целине
према својим специфичностима (као основне
јединице за које су дефинисани параметри и
правила уређења и грађења). Подручје Плана
обухвата изграђене и неизграђене површине у
оквиру урбанистичких зона и целина за које се
утврђују правила регулације и дефинишу
урбанистички параметри. Подручје урбанистичке
зоне чини просторну целину према природним
условима и планираним преовладавајућим
наменама. Принцип поделе подручја остварен је
идентификовањем
зона
као
компактних
просторних
целина,
а
дефинисане
су
саобраћајницама и природним елементима.
Основна концепција Плана сагледава се
кроз претежну намену површина, а организација
простора кроз његове карактеристике по
функцији, карактеру потребних интервенција и по
физичким критеријумима.
На основу смерница које даје ГУП Чачка
(„Сл. лист града Чачка“, број 25/2013) предметно
подручје опредељено је за вишенаменско
коришћење и дефинисано је поделом на зоне.
У оквиру обухвата плана простор је
подељен на 5 (пет) зона.
2.1.2. Подела на грађевинско
грађевинско подручје
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Границе грађевинског подручја су
приказана на графичким прилозима План намене
површина са поделом на зоне и целине, План
урбанистичке регулације са прказом површина
јавне намене и Спровођење плана.
Земљиште у оквиру грађевинског подручја
је подељено на површине јавне и остале намене.
- површине јавне намене обухватају 280,90 ha
- површине остале намене обухватају 590,16 ha
Површине јавне намене
У оквиру површина јавне намене планирани су:































Грађевинско подручје
Основна граница грађевинског подручја се
поклапа са границом плана. У оквиру ње се налази
других 35 граница, које обухватају површине које
нису грађевинско подручје, а на којима се
задржавају шумско и пољопривредно земљиште.
Енклаве које не припадају грађевинском подручју
се налазе у оквиру зоне 2 и зоне 3.

Реонски центар
Центри – централне функције
Дечји вртић
Основно образовање
Средње образовање
Реонски спортски центар
Локални спортски центар
Меморијални комплекс „Танаско Рајић“
Канал за наводњавање
Зеленило
Реонски парк
Зонски парк
Парк шума
Уређене зелене површине
Зеленило заштитног карактера
Комуналне функције
Гробље
Пијаца
Црпне станице
Трафо станице
Саобраћајна инфраструктура
Градске саобраћајнице
Планирани коридор и површина за
планирани коридор ауто пута
Бициклистичке стазе
Железничка пруга и пружни појас
Водно земљиште
Регулисано речно корито Западне Мораве
Регулисано речно корито Чемернице
Одбрамбени насип
Зеленило уз обалу реке
Површине остале намене

У оквиру површина остале намене планирани су:




Становање
Становање малих густина – 50 ст/ха
Становање средњих густина – 50 – 150
ст/ха
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Становање високих густина – 150 – 350
ст/ха
Привредне делатности
Пословање
Индустрија и пословање
Привреда
Специфична мала привреда
Верски објекти
Црква
Паркирање теретних возила

Земљиште изван грађевинског подручја
Из грађевинског подручја су изузете површине
у функцији шумског и пољопривредног
земљишта. Налазе се у северном делу обухвата
плана, у оквиру Зоне 2 и Зоне 3 у површини од
86,22 ha.


Шумско земљиште

Шумског земљишта се задржава на
површинама на којима и тренутно егзистира.
Постојећу шумску вегетацију штитити од
неконтролисане сече.
Уређивање земљишта у оквиру ове зоне
вршити у складу са одредбама Закона о шумама.
Приликом градње на шумском земљишту
важе следећа правила:
Објекти који се могу градити:
- објекти у функцији шумске привреде и ловства
и објекти за одржавање и експлоатацију шума,
- објекти за туристичко-рекреативне сврхе до 0.5
ха површине комплекса,
- пратећи објекти (шанк-барови, настрешнице,
одморишта, просторије за опрему и сл.)
- партерно
уређење
(спортски
терени,
мобилијар, одморишта, стазе и сл.),
- објекти у функцији ловства и узгоја ловне
дивљачи,
- рибњаци,
- услужни инфраструктрни објекти (базне
станице мобилне телефоније, предајници
радио и ТВ сигнала и сл.)
Објекти који се могу градити уз одобрење
урбанистичког пројекта:
- туристички комплекс на више од 0.5 ха,
- системи за наводњавање и одводњавање,
- објекти који служе за одбрану од поплава,
- објекти за експлоатацију подземних вода и
извора,
- мини акумулације и електране.
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сагласност власника суседних парцела, али се
дворишном делу плаца мора обезбедити колски
пролаз у ширини од 2.5 м.
Пратећи објекти (шанк-барови, одморишта,
просторије за опрему и сл) могу бити површине
до 40 м2, спратности од П+О до П+Пот.
Највеће дозвољене висине настрешница су 5.0
м. Објекти за туристичко-рекреативне сврхе могу
бити површине до 100 м2, спратности до П+Пк.
Објекти се не смеју градити од бетона, већ се
препоручује употреба природних материјала
(дрвао, камен, шиндса) и традиционалних форми.
Највећи дозвољени индекс изграђености је 0.5.
Највећи дозвољени индекс заузетости је 30%.
Највећа спратност је П+Пк.
Објекти чија је градња забрањена:
- депоније одпада,
- економски објекти за смештај стоке, готових
пољопривредних производа, пољопривредне
механизације и репроматеријала,
- пословни објекти,
- индустријски и занатски објекти,
- стамбени објекти.
 Пољопривредно земљиште
Пољопривредно земљиште се задржава на
површинама на којима се и сада налазе обрадиве
површине и које се интезивније обрађују.
Ове површине су опредељене за бављење
пољопривредом, уз могућност изградње објеката у
функцији пољопривреде, а у складу са „Законом о
пољопривредном земљишту“.
На пољопривредним површинама је
могућа изградња мини фарми, мини млекара или
других садржаја у функцији пољопривреде.
Приликом градње на пољопривредном
земљишту важе следећа правила:
Општа правила
Пољопривредним објектима сматрају се
објекти
намењени
ратарској,
сточарској,
повртарској, воћарско-виноградарској, рибњач–
кој и осталим видовима пољопривредне
производње.

Грађевинска линија је 5 м од спољне ивице
путног појаса.

Они обухватају објекте за смештај
пољопривредне
механизације,
објекте
за
складиштење, сушење и чување пољопривредних
производа, ђубрива и др, репроматеријала, као и
други слични објекти у функцији пољопривредне
производње
(пољопривредне
економије,
машнски парк и сл.).

Минимално одстојање објеката од међе износи
5 м. Ово одстојање може бити мање уз писмену

Објекти за складиштење пољопривредних
производа и репроматеријала сматрају се све

Страна 2250 – Број 29

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ЧАЧКА

врсте складишта било отворених или затворених–
надстрешнице,
силоси,
трапови,
подна
складишта, хладњаче и др.
Дозвољена је изградња наведених објеката
уз примену хигијенско техничких, еколошких,
противпожарних и других услова и уз потребну
инфраструктурну опремљеност: пожарни пут,
електроинсталације, санитарна вода, водоне–
пропустиве септичке јаме и др.
Минимална парцела на којој се могу
организовати објекти је 50 ари, осим за
пољопривредно земљиште уређено комасацијом
који се може уситњавати на парцеле површине
минимум 1,0ха.
Максимална спратност објеката је П+Пк.
Дозвољава се изградња и подрумске етаже,
при чему је кота приземља максимум 1,20м од
коте терена.
Дозвољени степен заузетости је максимум
30%, а највећи степен изграђености је 0,40.
Минимална удаљеност ових објеката од
границе суседне парцеле је 5,0м.
Правила изградње објеката –мини фарме
Термин мини фарме односи се на објекте
који су мањи од минималног капацитета објеката
наведених у тачкама 6-10 у листи два Уредбе о
утврђивањју пројеката за које је обавезна израда
процене утицаја и Листа пројеката за које се може
захтевати процена утицаја на животну средину
(„Сл. гласник РС“ број 84/2005).
За формирање нових комплекса и изградњу
објеката неопходно је урадити ситуационо
решење локације као и идејна решења објекта, и
приложити их уз захтев за добијање Информације
о локацији.
За фарме већег капацитета обавезна је израда
Студије о процени утицаја на животну средину
(„Сл. гласник РС“ број 135/2004).
Дозвољене врсте објеката у оквиру мини
фарми су: основни објекат за одређену
производњу сточарских производа, објекти за
смештај, чување и дораду сточне хране, објекти
за прикупљање и ускладиштење отпадних
материја, објекти или уређаји за утовар и истовар
живе стоке.
У случају када се не предвиђа стални
боравак власника и породице на фарми, стамбени
објекат се може заменити одговарајућом
просторијом за привремени боравак.
Објекте изводити у свему према прописима
за ту врсту и технологију објекта.
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Правила грађења за стамбене објекте у
оквиру мини фарми иста су са правилима датим
за стамбене објекте у оквиру сеоских
домаћинстава.
Удаљеност
од
грађевинског
рејона,
спортско-рекреативних терена и других јавних
комлекса фарме је 1км.
Фарма мора бити снабдевена довољном
количином воде за пиће из јавног водовода или
сопственог бунара, која мора бити контролисана
и мора да испуњава стандардне прописе за пијаћу
воду.
За прање објекта и путева може се
користити и вода која не испуњава прописане
стандарде за пијаћу воду.
Одвођење отпадних вода вршиће се тако што
ће се атмосферске воде уливати у канализацију
или природни реципијент без пречишћавања;
отпадне воде које настају током производног
процеса или прања објеката и опреме, обавезно
сакупљати у водонепропусне испусте и
пречишћавати их пре испуштања у реципијент.
Одвод отпадне воде на обрадиве површине
мора бити у складу са прописима којима се
уређује заштита животне средине.
Фекалне воде скупљати у одвојене септичке
јаме или испуштати у канализацију.
Простор за одлагање и збрињавање стајског
ђубрива из објеката мора бити смештен, односно
изграђен тако да се спречи загађење околине и
ширење узрочника заразних болести животиња и
људи, насупрот правцу главних ветрова и мора да
буде удаљен најмање 50м од објекта за узгој
животиња.
Рибњаци
Рибњаци треба да буду ограђени и видно
обележени.
Мора да располаже уређајима за упуштање
и испуштање воде, уређајима за регулисање
нивоа воде, као и уређајима који спречавају
пролаз риба, рибне млађи и икре у или из
рибњака. Он мора бити заштићен од поплава.
За отклањање смеша и штетних одпадака из
рибњака мора постојати уређено место или
изграђен технички уређај, који онемогућава
загађење рибњака и његове околине.
Објекти за гајење печурака, пужева,
аутотхоних сорти биљних култура и раса домаћих
животиња.
Минимална парцела на којој се могу
организовати објекти је 50 ари, осим за
пољопривредно земљиште уређено комасацијом
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који се може уситњавати на парцеле површине
минимум 1,0ха.
Максимална спратност објеката је П+Пк.
Дозвољава се изградња и подрумске етаже,
при чему је кота приземља максимум 1,20м од
коте терена.
Дозвољени степен заузетости је максимум
30%, а највећи степен изграђености је 0,40.
Минимална удаљеност ових објеката од
границе суседне парцеле је 5,0м.
Стакленици и пластеници
Објекте постављати на 5м од суседа,
максимална спратност П.

2.1.3. Намена простора и биланс површина
2.1.3.1. Намена простора
ЗОНА 1:
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У складу са наменом и специфичностима у
оквиру предметне зоне издвајају се Урбанистичке
целине:
Урбанистичка целина 1.1
Ова урбанистичка целина заузима простор
постојећег Дома у Љубићу и његовог непосредног
окружења. Наслања се на улице Гвоздена
Пауновића и Љубић – Коњевићи 2.
Намена Урбанистичке целине је Центар централне функције.
У
функционалном
смислу
центар
карактерише концетрисање јавних терцијарних
делатности без становања, које су везане за
задовољење свакодневних и повремених потреба
гравитирајућег становништва.
Категорија Центра планирана је са следећом
структуром:
- трговина

45%

Зона 1 обухвата простор у западном делу
захвата Плана који је одређен западном границом
Плана, новопланираним Булеваром Љубић –
Коњевићи 1 и Булеваром Танаска Рајића. Граница
зоне приказана је у графичком прилогу „Намена
површина са поделом на зоне и целине“.

- угоститељство

15%

- занатство

20%

Плански ову зону, која је са зоном 4
просторно најближа централним градским
садржајима, карактерише попуњавање у оквиру
већ започетих целина у функцији становања,
пословања, центра, спорта и рекреације а
планиране су нове површине за дечији вртић и
реонски парк.

- администрација и управа

Део предметног простора разрађен је ПДР
„Љубућ 2“ чија планска решења су у потпуности
уграђена у овај план.
У оквиру овако дефинисаног простора у
Зони 1 планиране су следеће намене:
У оквиру површина јавне намене:






Центар – централне функције у оквиру кога се
могу организовати: трговина, угоститељство,
занатство,
финансијско-техничке
услуге,
култура, здравство, администрација и управа,
дечји вртић и сл.;
Локални спортски центар
Дечији вртић
Реонски парк
У оквиру површина остале намене:




Становање средњих густина
Пословање

Планиране намене прате површине у
функцији саобраћаја и објеката у функцији
инфраструктуре.

- финансијско-техничке услуге
- култура и здравство

3%
12%

5%.

Могућа је организација и дечијег вртића.
За простор Центра обавезна је израда
Урбанистичког пројекта.
Урбанистичка целина 1.2
Ова Урбанистичка целина заузима
простор постојећег игралишта ФК „Полет“ из
Љубића и опредељена је за локални спортски
центар тј. за јавне намене – спорт и рекреацију.
Комплекс је пре свега намењен за
организацију и уређење отвореног спортског
терена са пратећим садржајима.
Овим планом, задржава се постојећи
спортски терен уз могућност изградње објекта у
функцији пратећих садржаја (свлачионица,
простор за реквизите и сл.), као и мањег услужноугоститељског објекта.
Урбанистичка целина 1.3
Ова урбанистичка целина заузима простор
постојећих пословних целина које се наслањају на
Булевар Танаска Рајића као и неизграђен простор
у њиховом залеђу а који пружа могућност за
организацију пословања.
У урбанистичкој целини 1.3 налази се
постојећа бензинска станица чија функција се
може задржати.
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Постојећи пословни комплекси се могу
задржати или у оквиру опредељене намене
формирати нови са различитим делатностима које
не угрожавају становање у контакту.
Урбанистичке целине 1.4 и 1.6
У оквиру предметних урбанистичких
целина планирана је намена становања средњих
густина од 50-150 ст/ха.
Западни део Урбанистичке целине 1.4 и
део ближи Булевару Танаска Рајића одликују се
плански успостављеном саобраћајном матрицом,
објектима уједначене спратности постављеним на
грађевинској линији која се поклапа са
регулационом линијом и варира до удаљености
најчешће до 5,0 м. Источни део Урбанистичке
целине 1.4 идући од југа ка северу одликује се
мањом насељеношћу.
У овим целинама су заступљени изграђени
објекти где је углавном успостављена чврста
грађевинска линија и саобраћајнице делом
задовољавајућих попречних профила,
У оквиру ових Урбанистичких целина
предвиђен је даљи развој становања средње
густине које карактерише изградња породичних
стамбених објеката са могућношћу пословног
простора у оквиру објеката или као посебних
објеката на парцели. Ова густина постићи ће се
погушћавањем на постојећим парцелама, кроз
доградњу и надградњу, као и изградњом нових
објеката.
Планирано је погушћавање реконструк–
цијом постојећих објеката, повећањем спратности,
изградњом другог објекта на парцели, евентуално
спајањем објеката у двојне објекте, као и
изградњом нових објеката на неизграђеним
парцелама и изградњом пословног простора који
не угрожава функцију становања и животну
средину и који се могу јавити као самостални или
у склопу стамбеног објекта..
Погушћавање
је
могуће
постићи
организовањем две стамбене јединице у склопу
једног објекта, и повећањем спратности до
максимално По+Пр+2 (три надземне етаже у свим
могућим комбинацијама).
Могућа је изградња пословног простора у
оквиру стамбеног објекта (делатности које су
комплатибилне становању и не угрожавају
животну средину), али не више од 30% бруто
развијене површине. Уколико се ради о пословању
које има карактер услужног занатства онда је та
површина ограничена на 20%. Могућа је изградња
и другог стамбеног или пословног објекта на истој
парцели или изградња само пословног објекта на
парцели.
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Урбанистичка целина 1.5
Ова урбанистичка целина опредељена је за
јавну намену – дечји вртић и лоцирана је уз
Булевар Танаска Рајића.
У оквиру ове намене планиран је нови
комплекс дечијег вртића у оквиру кога ће се наћи
објекат дечијег вртића са пратећим садржајима и
слободне површине које треба организовати за
игру деце комбинацијом зелених површина и
поплочаних игралишта.
Урбанистичка целина 1.7
Целина 1.7. опредељена је за организацију
реонског парка у оквиру кога се могу наћи стазе,
парковски мобилијар, простори за игру деце са
адекватним мобилијаром, површине са справама
за гимнастику и теретане на отвореном, а све је
могуће употпунити скулптурама, перголама,
елементима водених и пополочаних површина и
сл.
У оквиру површине опредељене за реонски
парк могу се градити монтажни објекти од
природних материјала и то: изложбени павиљон,
уметничка радионица, ботаничка башта, и сл. са
пратећим садржајима.
ЗОНА 2:
Зона 2 обухвата простор у северо западном делу захвата Плана који је одређен
западном
и
северном
границом
Плана,
новопланираном улицом Љубић – Коњевићи 58,
Булеваром Танаска Рајића и новопланираним
Булеваром Љубић – Коњевићи 1. Граница зоне
приказана је у графичком прилогу „Намена
површина са поделом на зоне и целине“.
Плански
ову
зону
карактерише
попуњавање у оквиру већ започетих целина у
функцији становања које се као становање
средњих густина планира уз Булевар Танаска
Рајића и новопланираним Булеваром Љубић –
Коњевићи 1, а у залеђу и на нешто вишим котама,
где је становање са пољопривредом у разуђеном
облику тренутно присутно, планирано је
становање малих густина.
Постојеће пољопривредно и шумско
земљиште се максимално задржава а пресецају га
саобраћајнице које су неопходне за успостављање
саобраћајног континуитета између површина
планираних за градњу.
У оквиру предметне зоне налази се
заштићено подручје Меморијални природни
споменик „Љубић“ у оквиру кога је непокретно
културно добро знаменитог места од изузетног
значаја и то Споменик Танаску Рајићу на брду
Љубићу – меморијални комплекс које са црквом
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посвећеном Св.кнезу Лазару заузима посебно
место у оквиру предметног простора.
За нову градњу у оквиру ове зоне
планиране су површине за Центар-централне
функције и Основну школу.
У оквиру овако дефинисаног простора у
Зони 2 планиране су следеће намене:
У оквиру грађевинског подручја – површине
јавне намене:


Центар – централне функције у оквиру
кога се могу организовати: трговина,
угоститељство, занатство, финансијскотехничке услуге, култура, здравство,
администрација и управа;



Основно образовање



Меморијални комплекс „Танаско Рајић“

У оквиру грађевинског подручја – површине
остале намене:


Становање малих густина



Становање средњих густина

За простор Центра обавезна је израда
Урбанистичког пројекта
Урбанистичка целина 2.2
У складу са ГУП-ом Чачка Целина 2.2.
намењена је основном образовању. У оквиру
предметног простора нема изграђених објеката.
Простор је раван и погодан за градњу.
Садржаје у функцији основне школе
димензионисати према нормативу
- учионички простор - 2,0 м2/ученику
- објекат школе - 8,0 м2/ученику
- школско двориште - 20-25 м2/ученику
а за максималан број од 750 ученика. У оквиру
школског комплекса поред основног објекта
организовати фискултурну салу, пратеће садржаје
као и терене на отвореном.
Слободне површине уредити комбинаци–
јом поплочаних и зелених површина.

 Верски објекат - црква
Ван грађевинског подручја:

Урбанистичка целина 2.3



Пољопривредна земљишта



Шумско земљиште

Планиране намене прате површине у
функцији саобраћаја и објеката у функцији
инфраструктуре.
У складу са наменом и специфичностима у
оквиру предметне зоне издвајају се Урбанистичке
целине:
Урбанистичка целина 2.1
Намена ове целине је новопланирани
Центар-централне функције.
Простор опредељен
центра није изграђен.
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за

организацију

У
функционалном
смислу
центар
карактерише концетрисање јавних терцијарних
делатности без становања, које су везане за
задовољење свакодневних и повремених потреба
гравитирајућег становништва.
Предлог организације намене
планирана је са следећом структуром:

Центра

- трговина

45%

- угоститељство

15%

- занатство

20%

- финансијско-техничке услуге
- култура и здравство
- администрација и управа

3%
12%
5%.

У оквиру ове Урбанистичке целине
планиран је даљи развој становања средње густине
које чини континуитет са истом наменом
планираном у оквиру Зоне 1. Становање средњих
густина од 50-150 ст/ха карактерише изградња
породичних стамбених објеката са могућношћу
пословног простора у оквиру објеката или као
посебних објеката на парцели. Ова густина
постићи ће се погушћавањем на постојећим
парцелама, кроз доградњу и надградњу, као и
изградњом нових објеката.
Планирано је погушћавање реконструк–
цијом постојећих објеката, повећањем спратности,
изградњом другог објекта на парцели, евентуално
спајањем објеката у двојне објекте, као и
изградњом нових објеката на неизграђеним
парцелама и изградњом пословног простора који
не угрожава функцију становања и животну
средину и који се могу јавити као самостални или
у склопу стамбеног објекта.
Погушћавање
је
могуће
постићи
организовањем две стамбене јединице у склопу
једног објекта, и повећањем спратности до
максимално По+Пр+2 (три надземне етаже у свим
могућим комбинацијама).
Могућа је изградња пословног простора у
оквиру стамбеног објекта (делатности које су
комплатибилне становању и не угрожавају
животну средину), али не више од 30% бруто
развијене површине. Уколико се ради о пословању
које има карактер услужног занатства онда је та
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површина ограничена на 20%. Могућа је изградња
и другог стамбеног или пословног објекта на истој
парцели или изградња само пословног објекта на
парцели.
Урбанистичка целина 2.4
У оквиру ове Урбанистичке целине налазе
се Меморијални комплекс „Танаско Рајић” и
комплекс цркве посвећене Св. кнезу Лазару који
просторно треба да егзистирају као целина.
Меморијални комплекс – „Танаско Рајић”
према подацима Завода за заштиту природе је
заштићено подручје Меморијални природни
споменик „Љубић“ у оквиру кога се према
подацима Завода за заштиту споменика културе
налази непокретно културно добро знаменитог
места од изузетног значаја и то Споменик Танаску
Рајићу на брду Љубићу – меморијални комплекс.
Део комплекса је разрађен Урбанистичким
пројектом а за сваку даљу градњу, на осталом делу
комплекса, потребно је такође урадити
Урбанистички пројекат целог комплекса или
функционалне целине у оквиру комплекса а у
свему према условима Завода за заштиту природе
и Завода за заштиту споменика културе.
Дозвољава се градња нових објеката од
природних материјала архитектонски уклопљених
у амбијент. Препоручује се нова изградња у
функцији меморијалног комплекса и туризма уз
поштовање правила градње.
Постојећи стамбени објекти, који се налазе
у оквиру планом опредељене површине за
комплекс, се задржавају са могућношћу
прерастања у намене за потребе природно
меморијалниг комплеса.
Приликом организације и уређења
кломплекса максимално задржати постојеће
зеленило и поштовати визуре које се са овог
локалитета
пружају
на
велики
део
западноморавске котлине.
Комплекс цркве посвећене Св. кнезу Лазару
У оквиру овог комплекса налази се црква
посвећена Св.кнезу Лазару и парохијски дом.
Даљу градњу у оквиру комплекса вршити према
потребама цркве а цео комплекс партерно уредити
и употпунити адекватним зеленилом, стазама и
мобилијаром при чему тежити просторном
јединству са меморијалним комплексом у
контакту и поштовати квалитетне визуре.
Урбанистичке целине 2.5 ,2.6, 2.7, 2.8, 2.9,
2.10, 2.11, 2.12
У оквиру ових Урбанистичких целина
планирано је становање малих густина до 50 ст/ха.
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Предметни простор тренутно је разуђено
изграђен објектима породичног становања са
пољопривредом организованом у виду окућнице и
уз делимичну опремљеност инфраструктуром.
Планирана
густина
насељености
омогућава формирање већих парцела са
домаћинствима која могу да се баве између
осталог
и
пољопривредном
производњом
(воћарство, ратарство, а у оквиру урбанистичких
целина 2.7, 2.8, 2.9, 2.10, 2.11, 2.12 и сточарством).
Део Урбанистичке целине 2.7. који
уоквирује меморијални комплекс „Танаско Рајић“
издваја се својим природно географским
положајем (осунчаност, атрактиван видик...). У
оквиру овог простора тежити формирању етно
локације (национална кућа, етно ресторан, етно
село
са
презентацијом
пољопривредне
производње и сл...) са објектима традиционалне
архитектуре
где
преовлађују
природни
материјали.
ЗОНА 3:
Зона 3 обухвата простор у северо источном делу захвата плана који је одређен
новопланираном улицом Љубић – Коњевићи 58,
северном границом плана, државним путем IБ
реда 23 и Булеваром Танаска Рајића. Граница зоне
приказана је у графичком прилогу „Намена
површина са поделом на зоне и целине“.
Плански
ову
зону
карактерише
попуњавање у оквиру становања и индустрије као
две најзаступљеније намене и организација нових
садржаја који их подржавају.
Уз индустрију је планиран паркинг за
теретна возила и адекватна саобраћајна мрежа а
становање прате основно образовање, спорт и
рекреација уређене парковске површине, верски
објекат.
Постојеће гробље „Шебеци“ планирано је
за значајно проширење и са функцијом другог
градског гробља.
Постојеће пољопривредно земљиште у
непосредном контакту са реком Чемерницом као и
шумске површине које га одређују овим планом се
задржавају.
Северни део пресеца планирани коридор
ауто пута Прељина – Појате у складу са којим је у
овом делу планирана и регулација реке
Чемернице.
Источним делом зоне делимично уз
Државни пут IБ реда 23 је коридор планиране
пруге Чачак - Горњи Милановац (поклапа се са
укинутим коридором) који је у крајњем северном
делу укршта са коридором пруге Сталаћ –
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Краљево – Чачак – Пожега – нови крак за Горњи
Милановац.
Део предметне зоне разрађен је ПДР-е „
Прељина – Коњевићи“ чија су планска решења у
потпуности уграђена у овај план.
У оквиру овако дефинисаног простора у
Зони 3 планиране су следеће намене:
У оквиру грађевинског подручја – површине
јавне намене:











Основно образовање
Локални спортски центар
Реонски парк
Гробље
Зеленило заштитног карактера
Зеленило уз обалу реке
Уређене зелене површине
Регулисано речно корито Чемернице
Парк шуме
Површина за планирани коридор ауто пута

У оквиру грађевинског подручја – површине
остале намене:






Становање малих густина
Становање средњих густина
Индустрија и пословање
Верски објекат
Паркирање теретних возила
Ван грађевинског подручја:




Пољопривредно земљишта
Шумско земљиште

Планиране намене прате површине у
функцији саобраћаја и објеката у функцији
инфраструктуре.
У складу са наменом и специфичностима у
оквиру предметне зоне издвајају се Урбанистичке
целине:
Урбанистичка целина 3.1
Ова целина опредељена је за јавне намене –
спорт и рекреацију односно организацију локалног
спортског центра Евидентно је да на овом
подручју недостају садржаји спорта и рекреације
па се овим планом, поред осталих локалних
спортских центра, планира и ова спортскорекреативна целина. Комплекс није изграђен и пре
свега je намењен за формирање отворених или
затворених терена (могућа је и реализација
затвореног објекта, као што је затворени базен), уз
могућност
изградње
пратећих
објеката
(свлачионица, простор за реквизите и сл.), као и
мањег услужно-угоститељског садржаја.
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За простор локалног спортског центара
обавезна је израда Урбанистичог пројекта.
Урбанистичка целина 3.2
Ова Урбанистчка целина заузима комплекс
постојеће четворогодишње основне школе
„Танаско Рајић“ који се може сматрати релативно
уређеним са школским објектима, отвореним
спортским теренима и уређеним зеленим
површинама.
У оквиру комплекса је градитељски
објекат Стара школа у Љубићу који према
подацима Завода за заштиту споменика културе
ужива претходну заштиту, ради предлагања пред–
метне непокретности за културно добро.
У оквиру површине опредељене за
основно образовање могуће је вршити уређење
комплекса и одређене интрвенције у смислу
реконструкције, доградње и надрградње у складу
са правилима грађења која су дата за изградњу
нових објеката основног образовања а уз
поштовање услова Завода за заштиту споменика
културе и норматива:
- учионички простор - 2,0 м2/ученику
- објекат школе - 8,0 м2/ученику
- школско двориште - 20-25 м2/ученику
Урбанистичка целина 3.3
Урбанистичка целина 3.3. обухвата
простор уз постојећи верски објекат, цркву Св.
цара Константина и царице Јелене. Црква је
саграђена 1935. год. и припада Љубићком
намесништву а Жичкој Епархији.
У оквиру површине опредељене за ову
намену поред постојећег објекта цркве могућа је
изградња и других верских и пратећих објеката у
функцији цркве уз уређење парковских површина
у комплексу.
Урбанистичка целина 3.4
Мањим делом зоне 3 предвиђен је развој
становања средњих густина 50-150ст/ха, које
карактерише изградња породичних објеката са
могућношћу организације пословања.
Планирано је погушћавање реконструк–
цијом постојећих објеката, повећањем спратности,
изградњом другог објекта на парцели, евентуално
спајањем објеката у двојне објекте, као и
изградњом нових објеката на неизграђеним
парцелама и изградњом пословног простора који
не угрожава функцију становања и животну
средину и који се могу јавити као самостални или
у склопу стамбеног објекта.
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Погушћавање
је
могуће
постићи
организовањем две стамбене јединице у склопу
једног објекта, и повећањем спратности до
максимално По+Пр+2 (три надземне етаже у свим
могућим комбинацијама).
Могућа је изградња пословног простора у
оквиру стамбеног објекта (делатности које су
компатибилне становању и не угрожавају животну
средину), али не више од 30% бруто развијене
површине. Уколико се ради о пословању које има
карактер услужног занатства онда је та површина
ограничена на 20%. Могућа је изградња и другог
стамбеног или пословног објекта на истој парцели
или изградња само пословног објекта на парцели.
Урбанистичка целина 3.5
Целина 3.5. предвиђена је за организацију
реонског парка у оквиру кога се могу наћи стазе,
карактеристичан парковски мобилијар, простори
за игру деце са адекватним мобилијаром,
површине са справама за гимнастику и теретане на
отвореном, а све је могуће употпунити
скулптурама, перголама, елементима водених и
пополочаних површина и сл.
У оквиру површине опредељене за реонски
парк могу се градити монтажни објекти од
природних материјала и то: изложбени павиљон,
уметничка радионица, ботаничка башта, и сл. са
пратећим садржајима.
Урбанистичкe целинe 3.6, 3.7, 3.8, 3.9, 3.10, 3.22
У оквиру ових Урбанистичких целина
планирано је становање малих густина до 50ст/ха.
Предметни простор тренутно је разуђено
изграђен објектима породичног становања са
пољопривредом организованом у виду окућнице и
уз делимичну опремљеност инфраструктуром.
Издвајају се Урбанистичке целине 3.9,3.10 и 3.22
koje се развијају уз Булевар Танаска Рајића и
државни пут IБ реда 23 где је тенутно изграђен
занатан број објеката пословања или објеката
становања у оквиру који су организоване и
делатности.
Планирана густина насељености, посебно
у оквиру Урбанистичких целина 3.6 и 3.7,
омогућава формирање већих парцела са
домаћинствима која могу да се баве између
осталог
и
пољопривредном
производњом
(воћарство, ратарство, сточарство и др.).
У оквиру Урбанистичких целина 3.9, 3.10
и 3.22 у оквиру становања као претежне намене
тежити организацији пословања као компатибилне
намене, по већ започетом принципу.
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Урбанистичкe целинe 3.11, 3.12 и 3.19
Ове Урбанистучке целине планом су
опредељене за организацију зеленила заштитног
карактера. Обзиром на локалитете које заузимају
одређем је и карактер заштите.
Заштитно
зеленило
у
оквиру
Урбанистичких целина 3.11 и 3.12 намењено је
заштити планираног гробља „Шебеци“ где
адекватним одабиром биљних врста треба
обезбедити раздвајање намена, становање и
гробље, и визуелну баријеру између гробља и
других намена.
Заштитно зеленило у оквиру Урбанистичке
целине 3.19 има улогу да смањи негативне утицаје
саобраћајног чворишта на околне намене.
Урбанистичкa целинa 3.13
Намена целине 3.13 је парк шума
заштитног карактера. Планирано је очување овог
постојећег шумског простора са могућношћу
уређења увођењем парковског мобилијара.
Урбанистичкa целинa 3.14
Ова Урбанистичка целина планом је
опредељена за проширење постојећег гробља
„Шебеци“.
Новопланираним
саобраћајницама
и
зеленилом у контакту опредељена површина
одвојена је од других намена.
Планирано је даље уређење комплекса
гробља
реконструкцијом
постојећег
и
формирањем новог са поделом површине
намењене сахрањивању на гробна поља,
уоквирена пешачким комуникацијама, у оквиру
којих се формирају гробна места.
Површине за сахрањивање треба да прате
неопходни садржаји (капела, санитарни чворови,
чуварска кућица и сл.) уз адекватну организацију
саобраћајно
манипулативних
површина,
озелењавање и опремање урбаним мобилијатом
(клупе, чесме, корпе за отпатке и др.).
За простор намењен гробљу обавезна је
израда Урбанистичог пројекта.
Урбанистичкe целинe 3.15 i 3.16
Ове Урбанистичке целине планом су
опредељене за организацију индустије и
пословаља и то кроз реконструкцију и доградњу у
оквиру постојећих комплекса и нову градњу на
неизграђеним просторима са циљем дефинисања
јединствене пословно производне зоне.
Овде се могу наћи административне
функције, мале и средње фирме, различити облици
услуга, робно-дистрибутивни центри, сервисне
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зоне,
радионице,
производно
занатство,
производња хране и слично. Поред производних и
пословних објеката, могу се градити и објекти за
побољшање услова рада и безбедности, објекти
потребне недостајуће инфраструктуре, а такође,
овде се могу наћи и уређене зелене површине. На
површинама на којима буде организована
производња, заштитно зеленило постављати у
складу са технолошким процесом.
У оквиру ове намене није дозвољена
изградња стамбених објеката.
Урбанистичкa целинa 3.17
У оквиру ове урбанистичке целине налази
се постојећи комунални објекат из области
електроенергетике - трафостаница ТС 35/10 кВ
„Чачак 4“, на истој локацији је планирана
трафостаница ТС 110/10 кВ „Чачак 4“. Постојећи
инфраструктурни објекат се задржава уз редовно
одржавање и могућност реконструкције без веће
измене габарита али уз могућност оптимизације
опреме. Планирани објекат градити према
нормативима из електроенергетске области.
Урбанистичкa целинa 3.18
У оквиру ове Урбанистичке
планиран је терминал за теретна возила.

целине

Осим паркинга, овде се могу наћи и
објекати у којима ће бити смештене службене
просторије особља: контролне и благајничке
просторије, просторије за обезбеђење, санитарне
просторије и техничке просторије за инсталациону
опрему, као и други пратећи садржаји. Објекте на
парцели организовати у виду комплекса са
потребним саобраћајно-манипулативним површи–
нама.
Као део комплекса могу се градити и
интерне станице за снабдевање течним горивом,
односно као допунски садржај у оквиру основне
намене. Прилаз станици за снабдевање горивом је
са манипулативних површина у оквиру
грађевинске парцеле. Осим поменутих, овде се
могу градити и перионице возила, као и други
објекти у функцији комерцијалних и услужних
садржаја, а који подржавају основну намену.
Урбанистичкe целинe 3.20 i 3.21
Ове Урбанистичке целине обухватају
водно земљишта реке Чемернице у оквиру кога је
део планираног регулисаног корита реке и
зеленило уз обалу реке у зони одбране од великих
вода.
Регулација реке и водно земљиште
преузети су из техничке документације рађене за
ауто пут Прељина појате.
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ЗОНА 4:
Зона 4 обухвата простор у јужном делу
захвата плана, који је одређен Ул. бр. 10,
Булеваром
Танаска
Рајића,
Булеваром
ослободилаца Чачка и реком Западном Моравом.
Граница зоне приказана је у графичком прилогу
„Намена површина са поделом на зоне и целине“.
Плански ову зону карактерише попуња–
вање у оквиру површина где су већ значајно
изграђени објекти породичног становања и
пословања као и формирање новог реонског
центра, на неизграђеном простору уз реку Мораву,
са садржајима јавног карактера (дечија заштита,
образовање, спорт и рекреација и др.) и
становањем високих густина.
Поред значајних саобраћајница из градске
мреже које одређују Зону 4, кроз зону се развијају
саобраћајнице којима се успоставља саобраћајни
континуитет како у оквиру зоне тако и на ширем
граском подручју.
Овом зоном пролази постојећа пруга
Сталаћ – Пожега која прелази мост на реци
Западној Морави и убрзо напушта подручје
западним делом зоне и планирана железничка
пруга Чачак-Г. Милановац, чији коридор пролази
северним делом зоне.
Средиштем читаве зоне, правцем запад исток пролази главни канал хидромелирационог
система.
У оквиру овако дефинисаног простора у
Зони 4 планиране су следеће намене:
У оквиру површина јавне намене:


Реонски центар



Центар – централне функције у оквиру
кога се могу организовати: трговина,
угоститељство, занатство, финансијскотехничке услуге, култура, здравство,
администрација и управа



Дечији вртић



Основно образовање



Средњошколско образовање



Реонски спортски центар



Локални спортски центар



Реонски парк



Зонски парк



Уређене зелене површине



Регулисано речно корито реке Мораве



Одбрамбени насип



Зеленило уз обалу реке
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Гробље



Пијаца



Канал за наводњавање
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У оквиру површина остале намене:


Становање средњих густина



Становање високих густина



Привреда



Специфичка привреда

Планиране намене прате површине у
функцији саобраћаја и објеката у функцији
инфраструктуре.
У складу са наменом и специфичностима у
оквиру предметне зоне издвајају се Урбанистичке
целине:
Урбанистичкa целинa 4.1
Урбанистичка целина 4.1 планирана је за
организацију Реонског центра лоцираног у
централном делу Зоне 4 на тренутно неизграђеном
простору између одбрамбеног насипа и канала за
наводњавање а коме ће гравитирати Месне
заједнице са леве стране реке Западне Мораве.
Са својим гравитационим подручјем и
градским центром овај реонски центар био би
повезан са ново планираним саобраћајницама (пре
свега, Ул. Немањином) и новим мостом.
Уз реонски центар планирани су и
образовање, дечија заштита, спорт и рекреација,
становање високих густина који су преко зонског
парка оријентисани и упућени на реку Западну
Мораву и који заједно читавом простору дају
реонски карактер.
У оквиру површине опредељене за
реонски центар организовати објекте јавних
служби и централних функција, према следећој
структури:


трговина 30%



угоститељство и туризам 40%



занатсво и услуге 15%



финансијско-техничке услуге 2,5%



култура и здравство 10%



администрација и управа 2,5%.

Реонски центар у складу са својим местом
у хијерархијском нивоу насеља представља
синтезу јавног и појединачног интереса, односно
скуп друштвених, културних, комерцијалних,
услужних и других делатности и одликује се
полуфункционалним карактером. У свом саставу
треба да има:


објекте
трговине
(специјализоване
продавнице, продавнице мешовите робе,

11. децембар 2020. године

бутике, тржни центар и сл.);


објекте занатства (традицинални занати,
занатске услуге, сервиси, занатски центар
и сл.):



објекте угоститељства и туризма (кафана,
ресторан, посластичарница, бифе, кафић и
сл.);



објекте
културе
и
информисања
(универзална сала, галерија, библиотека и
сл.)



објекти
пословања
(привредна
администрација – банке, пошта, бирои за
пружање финансијско техничких услуга и
други пословни простори);



објекти управе
милиција)



објекти здравства
диспанзер, апотека)

(општинске
(дом

службе,

здравља

и

и друге функције.
Објекти од јавног интереса у оквиру
центра су објекти здравства и управе (општинске
службе, милиција, и сл.). Према ГУП Чачка
објекти основне здравствене заштите размештени
су у мрежи центара, у центрима свих нивоа, па
тако и у оквиру реонског центра је планирана
изградња Дома здравља и диспанзера у складу са
величином гравитационог подручја (гравитацио–
но подручје обухвата приближно 19.000
становника-број становника је добијен на основу
планираних густина становања). Дом здравља и
диспанзер планирати у једном објекту, а
површина објекта износи 0.5-0.7 м2/становнику
(параметри су преузети из ГУП-а Чачка).
Уколико је могуће постојеће објекте
породичног
становања
укључити
у
функционисање реонског центра са постепеном
променом њихове садашње намене (постепено
увођење централних, посебно терцијарних
делатности у оквиру њих).
У оквиру реонског центра на вишим
етажама могућа је изградња стамбеног простора.
Урбана композиција реонског центра
испољавала би се кроз просторне односе-везе
физичких
структура
центра
са
јавним
комуникативним,
пешачким
површинама
диференцираним у хоризонталном и вертикалном
плану према степену јавности; са саобраћајним
повшинама сегрегираним према функцијама
повезујућег,
снабдевајућег,
индивидуалног
путничког саобраћаја и мирујућег саобраћаја; са
зеленим површинама. Између објеката формирати
уређене слободне површине у виду тргова, пјацета
и сл.
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За простор намењен реонском центру
обавезна је израда Урбанистичог пројекта.
Урбанистичкa целинa 4.2
У оквиру ове Урбанистичке целине
планирана је организација Реонског спортског
центра који је пре свега намењен становницима
месних заједница на левој обали Западне Мораве и
који садржајно треба да задовољи њихове потребе.
У оквиру планом опредељене површине
планирана је организација садржаја спорта и
рекреације и то у оквиру спортске дворане и на
отвореном.
Дворана треба да подржи разне врсте
такмичења, тренинге и рекреацију грађана уз
организацију потребних пратећих садржаја и
простора за комерцијалне делатности.
Поред дворане организовати спортске
терене на отвореном као и просторе за игру и
рекреацију деце, а све партерно укомпоновати у
једни целину која ће преко зонског парка бити
упућена на реку.
За простор намењен реонском спортском
центру обавезна је израда Урбанистичог
пројекта.
Урбанистичкa целинa 4.3
Урбанистичка целина 4.3. је намењена
образовању и то:
Основно образовање
Нове основне школе планиране су у МЗ са
највећим очекиваним прираштајем становништва
и тамо где недостају. Једна од њих ГП-ом Чачка
до 2015. год. („Сл. лист града Чачка“ број 8/2003)
предвиђена је и на предметном подручју.
Узимајући у обзир тенденцију сталног
погушћавања у оквиру стамбене изградње и
изградњу нових стамбених зона, овог и околног
простора и очекивани прираштај становништва,
као основна потреба јавља се планирање и
изградња објекта основне школе на овом
подручју. Деца школског узраста са овог подручја
и њему суседне МЗ иду у ОШ “Танаско Рајић”,
“Вук Карађџић” и “Милица Павловић” прелазећи
велику удаљеност од места становања до школе.
Садржаје у функцији основне школе
димензионисати према нормативу
- учионички простор - 2,0 м2/ученику
- објекат школе - 8,0 м2/ученику
- школско двориште - 20-25 м2/ученику
У
оквиру
школског
комплакса
организовати објекте школе, фискултурну салу и
друге пратеће садржаје а све треба да прати
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адекватно партерно уређење са теренима на
отвореном, стазама, платоима, манипулативним
површинама и мобилијаром који подржава
намену.
У оквиру основне школе потребно је
планирати потребне капацитете за предшколски
боравак деце.
Средње образовање
За одговарајуће одвијање средњег
образовања, према очекиваној популацији од 1519 година, ГУП-ом Чачка („Сл. лист града Чачка“
број 25/2013) је предвиђена изградња нове школе
намењене средњем образовању у МЗ Љубић село
поред новог реонског центра на левој обали
Западне Мораве, са подручјем општине као
радијусом опслуживања.
Садржаје у функцији средње
димензионисати према нормативу

школе

- учионички простор - 2,0 м2/ученику
- објекат школе - 8,0 м2/ученику
- школско двориште - 20-25 м2/ученику
У
оквиру
школског
комплакса
организовати објекте школе, фискултурну салу и
друге пратеће садржаје а све треба да прати
адекватно партерно уређење са теренима на
отвореном, стазама, платоима, манипулативним
површинама и мобилијаром који подржава
намену.
За потребе паркирања обе намене планом
је опредељена површина.
За простор намењен образовању обавезна
је израда Урбанистичог пројекта.Урбанистички
пројекат се може радити и за сваку намену
појединачно (основно образовање, средње
образовање)
Урбанистичкa целинa 4.4
ГУП-ом Чачка („Сл. лист града Чачка“
број 25/2013) предвиђено је да свака МЗ има дечју
установу за узраст деце до 6 година. Један од ново
планираних комплекса дечје заштите (комплекс
дечјег вртића) је у оквиру зоне 4. Комплекс
дечијег вртића непосредно се ослања на зону
образовања, реонског центра и зонског парка.
У оквиру комплекса организовати дечји вртић
са потребним пратећим садржајима (простори за
игру деце на отвореном са игралиштима
,пешчаницима, озелењеним површинама и сл.) уз
поштовање следећих норматива:



површина комплекса 30-35м2 по детету
површина објекта 6-8м2 по детету
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Урбанистичкa целинa 4.5
Урбанистичка целина 4.5.планирана је за
организацију локалног спортског центра који ће
послужити за дневну рекреацију становника
гравитационог подручја и тренинге спортских
клубова.
Планиран је на неизграђеном простору
између заштитног бедема и становања високих
густина а у оквиру планом опредељене површине
у виду комплекса, могу се организовати спортско
рекреативни садржаји у објектима (затворен
базен, поставити балон за зимско бављење
спортом) и на отвореном. Као пратећи садржаји у
функцији спорта могу се организовати
административно-пословни
садржаји,
угоститељство, трговина у функцији спорта,
свлачионице трибине и сл.
За простор намењен локалном спортском
центру обавезна је израда Урбанистичог
пројекта.
Урбанистичкa целинa 4.6
Целина 4.6. предвиђена је за организацију
реонског парка намењеног пасивној рекреацији
грађана у оквиру кога се могу наћи стазе,
карактеристичан парковски мобилијар, простори
за игру деце са адекватним мобилијаром,
површине са справама за гимнастику и теретане на
отвореном, а све је могуће употпунити
скулптурама, перголама, елементима водених и
пополочаних површина и сл.
У оквиру површине опредељене за реонски
парк могу се градити монтажни објекти од
природних материјала и то: изложбени павиљон,
уметничка радионица, ботаничка башта, и сл. са
пратећим садржајима а за шта пре свега треба
искористити и прилагодити постојеће објекте
породичног становања.
Урбанистичкa целинa 4.7
Урбанистичка целина 4.7 обухвата простор
постојећег гробља у Коњевићима, простор
намењен његовом проширењу као и јавни паркинг
намењен за потребе гробља.
Постојеће гробље планирано је за
реконструкцију уз формирање нових гробних
поља намењених сахрањивању и опремање
пратећим садржајима уз адекватну организацију
саобраћајно
манипулативних
површина,
озелењавање и опремање урбаним мобилијатом
(клупе, чесме, корпе за отпатке и др.).
У централном делу гробља смештен је
објекат капеле који је потребно реконструисати и
доградити у оквиру планом задатих грађевинских
линија..
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За простор намењен гробљу обавезна је
израда Урбанистичог пројекта.
Урбанистичкa целинa 4.8, 4.9, 4.10
У оквиру ових Урбанистичких целина
планиран је даљи развој становања средњих
густина 50-150 ст/ха, као претежне намене у
оквиру које се може организовати и пословање. У
оквиру Урбанистичке целине 4.10 која је лоцирана
уз Булевар Танаска Рајића тренутно је изграђен
знатан број објеката пословања па овај тренд треба
наставити са циљем формирања линијског центра.
У оквиру ове намене планирано је
погушћавање
реконструкцијом
постојећих
објеката, повећањем спратности, изградњом
другог објекта на парцели, као и изградњом нових
објеката на неизграђеним парцелама и изградњом
пословног простора који не угрожава функцију
становања и животну средину и који се могу јавити
као самостални или у склопу стамбеног објекта.
Погушћавање
је
могуће
постићи
организовањем две стамбене јединице у склопу
једног објекта, и повећањем спратности до
максимално По+Пр+2 (три надземне етаже у свим
могућим комбинацијама).
Могућа је изградња пословног простора у
оквиру стамбеног објекта (делатности које су
компатибилне становању и које не угрожавају
животну средину), али не више од 30% бруто
развијене површине. Уколико се ради о пословању
које има карактер услужног занатства онда је та
површина ограничена на 20%. Могућа је изградња
и другог стамбеног или пословног објекта на истој
парцели или изградња само пословног објекта на
парцели.
Урбанистичкa целинa 4.11, 4.30
Урбанистичка целина 4.11 планирана је за
организацију Центра-централне функције, а
мањим делом уз Ул. Рада Гребића за уређену
зелену површину.
Ова категорија центра планирана је са
следећом структуром:
- трговина

45%

- угоститељство

15%

- занатство

20%

- финансијско-техничке услуге
- култура и здравство
- администрација и управа

3%
12%

5%.

Уређену зелену површину организовати у
комбинацији ниског и високог растиња са
постављањем линеарне форме дрвореда према
комплексу центра месне заједнице.
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У оквиру Урбанистичке целине 4.30
изграђен је центар месне заједнице. Овим планом
он се задржава уз могућност допуне потребним
садржајима а у складу са условима плана.
За простор Центра у оквиру Урбанистичке
целине 4,11 обавезна је израда Урбанистичког
пројекта.
Урбанистичкa целинa 4.12
Урбанистичка целина 4.12 намењена је
организацији комуналних функцијама, које
обухватају комплекс градске пијаце са пратећим
комерцијалним садржајима.
Централна градска пијаца планирана је на
постојећој локацији кванташке пијаце која се
дислоцира на нову локацију. Градска пијаца
подразумева уређење локације са отвореним
простором, градском тржницом и пратећим
комерцијалним простором за планирани ранг.
За простор пијаце обавезна је израда
Урбанистичког пројекта.
Урбанистичкa целинa 4.13, 4.14, 4.15, 4.16,
4.23, 4.24, 4.31
Ове урбанистичке целине опредељене су за
привреду а формиране су уз просторе у оквиру
којих већ постоје изграђени објекти различитих
видова пословања, услуга, производње и сл.
Подела на Урбанистичке цине извршена је према
планираном карактеру привреде.
У оквиру урбанистичких целина 4.13 и 4.14
постоје изграђени објекти привреде који се овим
планом задржавају уз могућност проширења
капацитета у складу са условима плана. Кроз нову
градњу а нарочито у контакту са пијацом као и у
оквиру Урбанистичке целине 4.31 тежити
организацији садржаја пословно – производног,
комерцијалног и услужног карактера који ће
подржати намене у контакту и карактер простора
у ширем окружењу.
Урбанистичка целина 4.15 планирана је уз
Булевар Танаска Рајића и у оквиру ње већ постоје
изграђени привредни објекти. Обзиром на
положај, у оквиру ове целине тежити
организацији услуга са циљем формирања
линијског центра. На почетку Булевара Танаска
Рајића у контакту са кружним током могућа је
организација бензинске станице уз коју се могу
организовати и други пратећи садржаји (трговина,
услуге, угоститељство, туризам и сл.)
Урбанистичка целина 4.16 формирана је уз
већ изграђене привредне објекте који се овим
планом задржавају а на неизграђеном простору у
оквиру
Урбанистичке
целине
тежити
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органиозацији централних садржаја који ће
подржати намене које су планиране у контакту.
Урбанистичке целине 4.23 и 4.24 планиране
су у непосредном контакту уз Булевар
ослободилаца Чачка. На овом простору постоји
значајан број привредних објеката и то углавном
производног карактера а даљи развој и изградња у
оквиру Урбанистичке целине планиран је по
истом принципу. Планирано је формирање
комплекса секундарних и терцијарних делатности
(пословање, трговина, услуга, производња која не
угрожава животну средину и др.), различитих
капацитета и структура који ће заједно са
планираним наменама са друге стране Булевара
формирати значајну зону мале привреде.
Урбанистичкa целинa 4.17, 4.18, 4.19, 4.20,
4.21, 4.13a
Ове урбанистичке целине планом су
опредељене за становање високих густина где је
могућа
организација
вишепородичног
и
породичног становања (у оквиру кога се могу
организовати и делатности) као и организација
пословања и услуга. Забрањена је изградња
објеката чија намена није компатибилна
становању као претежној намени и која негативно
утиче на исто.
У оквиру Урбанистичких целина 4.17, 4.18 и
4.21 које су у већем делу изграђене објектима
породичног становања,осим у блоку омеђеном
улицама Љубић поље, ул. Живка Богићевића, ул.
Љубић поље 13 и ул. Намањином који је
неизграђен,
планирана
је
организација
породичног становања до три стамбене јединице
у објекту, а у Урбанистичким целинама 4.19 и 4.20
и блоку омеђеном улицама Љубић поље, ул.
Живка Богићевића, ул. Љубић поље 13 и ул.
Намањином
планирана
је
организација
вишепородичног становања.
У оквиру Урбанистичке целине 4.19 могуће
је задржати породично становање на парцелама на
којима тренутно егзистира и на овим парцелава
вршити градњу према условима за потодично
становање.
У оквиру урбанистичке целине 4.13а могуће
је организовати и социјално становање за ромску
и другу популацију.
Урбанистичкa целинa 4.22
Урбанистичка целина 4.22 опредељена је за
организацију зонског парка. Преко ове парковске
површине садржаји у залеђу (реонски спортски
центар, становање високих густина, дечији вртић)
упућени су према реци.
Зонски парк представља допуну садржаја за
рекреацију у коридору пешачких токова дуж З.
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Мораве. Треба да садржи објекте за игру деце и
активну и пасивну рекреацију одраслих, са
могућношћу изградње мањег угоститељског
објекта са отвореним баштама а све оплеменити
стазама, воденим површинама и адекватним
урбаним мобилијаром.

Овим планом је обухваћен део леве обале
реке, односно левог форланда. Леви и десни
форланд реке Западне Мораве првенствено имају
намену обезбеђивања протицајног профила реке
Западне Мораве, а све друге намене не смеју
угрозити ову намену.

Стамбени објекти који се налазе у оквиру
површине опредељене за парк могу се задржати уз
обавезу промене намене прилагођене новом
амбијенту.

У оквиру ове зоне планирана је организација
спортско-рекреативних садржаја (купалиште,
шетња, трчање, седење, спортске игре, игре деце,
вожња кајака, риболов и сл.). Даје се могућност
постављања такозване врећасте преливне бране
искључиво током летњих месеци, на речном току,
како би се обезбедио константан водостај.
Планирано је партерно уређење приобалног
појаса изградњом стаза, платоа, зелених
површина и др. односно садржаји који неће
угрозити протицајни профил реке.

Урбанистичкa целинa 4.25
У оквиру Урбанистичке целине 4.25
планирана је организација и развој мале привреде
где ће се специфична привреда поред изградње на
неизграђеним просторима
развијати кроз
пренамену постојећих објеката становања у
објекте у функцији привреде.
Урбанистичкa целинa 4.26
У оквиру Урбанистичке целине 4.26
задржани су постојећи објекти комуналног
напајања (ТС 10/04кV и црпна станица ) а уз њих
је према другим наменама планирано заштитно
зеленило.
Урбанистичкa целинa 4.27,4.28
Урбанистичке целине 4.27 и 4.28 обухватају
хидромелирациони канал који кроз територију
предметног подручја пролази као део главног
хидромелиорационог система правцем истокзапад, полази од бране у Парменцу и простире се
левом страном реке Западне Мораве до насеља
Катрга. У оквиру Плана канал пролази кроз Зону
4 и Зону 5 у дужини од 3,8км. Приликом градње
на суседним наменама обавезно је поштовање
регулационе и грађевинске линије према
графичком
прилогу
Карта
урбанистичке
регулације и површина јавне намене. Планиран је
одређени облик интервенције на каналу, односно
његова ревитализација и реконструкција. Канал је
отвореног типа, трапезног облика, на местима где
су стране канала урађене од набоја земље, исте
обложити каменом као што је то урађено у
појединим сегментима канала на подручју. У
оквиру ревитализације водопривредног канала
предвидети и ревитализацију пратећих објеката:
уставе, пратеће опреме и мостове. У канал није
дозвољено прикључивање цевовода, осим цев од
извора Бунковац.
Урбанистичкa целинa 4.29
Урбанистичка целина 4.29 обухвата део
водног земљишта реке Мораве у оквиру кога је
део планираног регулисаног корита реке, леви
одбрамбени насип и зеленило уз обалу реке у зони
одбране од великих вода.

Одбрамбени насип, који осим што задржава
своју примарну функцију одбране од великих
вода, укључује се у систем рекреативних
садржаја, намењених пасивној рекреацији, у
коридору пешачких токова дуж реке. Планирана
је реконструкција и надвишење горње површине
бедема, која се односи на поплочавање како би се
прилагодила функцији пасивне рекреације и
његовог употпуњавања неопходним урбаним
мобилијаром. Дуж северне стране бедема
планирана је саобраћајница са бициклистичком
стазом која доприноси већој доступности овог
простора.
За простор у оквиру Урбанистичке целине
4.29 обавезна је израда Урбанистичког пројекта.
ЗОНА 5:
Зона 5 обухвата југоисточни простор захвата
Плана који је са једне стране одређен Булеваром
ослободилаца Чачака а са друге стране источном
границом захвата Плана уз чији део пролази река
Чемерница са зеленилом уз реку и одбрамбеним
насипима.
Граница зоне приказана је у графичком
прилогу „Намена површина са поделом на зоне и
целине“.
Плански ову зону карактерише попуњавање
у оквиру површина где су већ значајно изграђени
објекти пословања и породичног становања као и
стварање могућности за развој мале привреде кроз
трансформацију постојећег породичног становања
у јужном делу зоне.
Део ове зоне, намењен привреди и
специфичној привреди, заједно са истим наменама
у делу зоне 4 као и планираним наменама у
контактном плану (ПДР Индустријска зона
Коњевичи) као целина треба да пруже могућност
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за формирање, за град значајног, центра мале
привреде.
Крајњим северним делом зоне планиран је
део коридора пруге Сталаћ – Краљево – Чачак –
Пожега – нови крак за Горњи Милановац.
Део простора који је разрађен ПДР-е
„Прељина - Коњевићи“ у потпуности је уграђен у
ове Измене и допуне ПГР-а.
У оквиру овако дефинисаног простора у Зони
5 планиране су следеће намене:
У оквиру површина јавне намене:







Локални спортски центар
Регулисано корито реке Чемернице
Одбрамбени насип
Зеленило уз обалу реке
Зеленило заштитног карактера
Канал за наводњавање

У оквиру површина остале намене:




Становање мале густине
Привреда
Специфична привреда

Планиране намене прате површине у функцији
саобраћаја и објеката у функцији инфраструктуре.
У складу са наменом и специфичностима у
оквиру предметне зоне издвајају се Урбанистичке
целине:
Урбанистичкa целинa 5.1
Ова Урбанистичка целина опредељена је за
локални спортски центар на локацији где већ
постоје садржаји спортског карактера.
Поред организације спортских терена на
отвореном могућа је изградња пратећих објеката
(свлачионица, простор за реквизите и сл.), као и
мањег услужно-угоститељског објекта.
Урбанистичкa целинa 5.2
У оквиру ове Урбанистичке целине планирана
је организација становања ниских густина у
оквиру кога се пружа могућност за организацију
компатибилних
садржаја који подржавају
локалитет (уз Булевар ослободилаца Чачка –
Државни пут IБ реда – 23 организација пословања,
а у јужном делу Урбанистичке целине на већим
окућницама организација и пољопривредне
производње – воћњаци, баште и сл.).
Урбанистичке целине 5.3 и 5.4
Ове Урбанистучке целине планом су
опредељене за организацију зеленила заштитног
карактера. Обзиром на локалитете које заузимају
одређен је и карактер заштите.
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Урбанистичком целином 5.4 пролазе и
ослањају се на њу веома значајни водопривредни
објекти. Јужним делом пролази канал за
наводњавање нешто северније пролази зацевљени
канал и источно од ове подцелине пролази река
Чемерници која је од овог простора одвојена
одбрамбеним насипом. Озелењавање треба да
подржи положај целине и однос према наменама у
контакту
Заштитно зеленило у оквиру Урбанистичке
целине 5.3 има улогу да смањи негативне утицаје
саобраћајног чворишта на околне намене
(становање,река Чемерница).
Урбанистичкa целинaе 5.5 и 5.6
Ове урбанистичке целине опредељене су за
привреду а формиране су уз просторе у оквиру
којих већ постоје изграђени објекти различитих
видова пословања, услуга, производње и сл.
Планиране су у непосредном контакту уз
Булевар ослободилаца Чачка. На овом простору
постоји значајан број привредних објеката и то
углавном производног карактера а даљи развој и
изградња у оквиру Урбанистичке целине
планиран је по истом принципу. Планирано је
формирање комплекса секундарних и терцијарних
делатности (пословање, трговина, услуга,
производња која не угрожава животну средину и
др.), различитих капацитета и структура који ће
заједно са планираним наменама са друге стране
Булевара као и са наменама планираним у
контактном плану са источне стране (ПДР
Индустријска зона Коњевићи) формирати
значајну зону мале привреде.
Урбанистичкa целинa 5.7
У оквиру Урбанистичке целине 5.7 планирана
је организација и развој мале привреде где ће се
специфична привреда, поред изградње на
неизграђеним просторима, развијати кроз
пренамену постојећих објеката становања у
објекте у функцији привреде.
Урбанистичкa целинa 5.8
Урбанистичка Целина 5.8. обухвата водно
земљишта реке Чемернице у оквиру кога је део
планираног регулисаног корита реке, одбрамбени
насип и зеленило уз обалу реке у зони одбране од
великих вода.
Одбрамбени насип, са једне и друге стране
реке Чемернице, који осим што задржава своју
примарну функцију одбране од великих вода,
укључује се у коридор пешачких токова дуж реке.
Планирана је реконструкција и надвишење горње
површине бедема, која се односи на поплочавање
како би се прилагодила функцији пасивне
рекреације и његовог употпуњавања неопходним
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урбаним мобилијаром. Планирано је уређење
приобалног појаса реализацијом пешачке стазе
дуж одбрамбеног насипа (постављање клупа за
седење, расвете... односно саджаји који неће
угрозити протицајни профил реке.)

Привредне делатности

За простор у оквиру Урбанистичке целине
5.8 обавезна је израда Урбанистичког пројекта.

Центар
Дечији вртић
Локални спортски центар
Зеленило
Реонски парк
Комуналне функције
Трафостанице
Саобраћајне површине
Друмски, бициклистички и
пешачки саобраћај

Урбанистичкa целинa 5.9
Ова Урбанистичка целина обухвата простор
дела одбрамбеног насипа уз реку Мораву чије
уређење је у складу са делом насипа у оквиру
других зона овог плана.
Урбанистичкa целинa 5.10
Урбанистичка целина 5.10. обухвата
хидромелиорациони канал хидромелирациони
канал који кроз територију предметног подручја
пролази као део главног хидромелиорационог
система правцем исток-запад, полази од бране у
Парменцу и простире се левом страном реке
Западне Мораве до насеља Катрга. У оквиру
Плана канал пролази кроз Зону 4 и Зону 5 у
дужини од 3,8км. Приликом градње на суседним
наменама обавезно је поштовање регулационе и
грађевинске линије према графичком прилогу
Карта урбанистичке регулације и површина јавне
намене. Планиран је одређени облик интервенције
на каналу, односно његова ревитализација и
реконструкција. Канал је отвореног типа,
трапезног облика, на местима где су стране канала
урађене од набоја земље, исте обложити каменом
као што је то урађено у појединим сегментима
канала на подручју. У оквиру ревитализације
водопривредног
канала
предвидети
и
ревитализацију пратећих објеката: уставе, пратеће
опреме и мостове. У канал није дозвољено
прикључивање цевовода, осим цев од извора
Бунковац.

Пословање

220.847,75

ПОВРШИНЕ ЈАВНЕ НАМЕНЕ

УКУПНО ЗОНА 1

7.748,43
6.589,46
13.462,14
28.887,57
54,27
123.683,58
748.777,13

ЗОНА 2
ЗЕМЉИШТЕ ИЗВАН ГРАЂЕВИНС
КОГ ПОДРУЧЈА
Пољопривредно земљиште

315.308,89

Шумско земљиште

341.680,84

ГРАЂЕВИНСКО ПОДРУЧЈЕ
ПОВРШИНЕ ОСТАЛЕ НАМЕНЕ
Становање
Становање малих густина

579.502,32

Становање средњих густина

645.115,32

Верски објекат
Црква

4.550,07

Урбанистичкa целинa 5.11
У оквиру ове Урбанистичке целине
планирана је изградња трафо станице која ће
опсуживати значајан простор, као у захвату овог
плана тако и у контактима.
НАМЕНА

ПОВРШИНА
КОРИШЋЕЊА
(m2)

ЗОНА 1

ПОВРШИНЕ ЈАВНЕ НАМЕНЕ
Центар

11.251,60

Основно образовање

9.706,00

Меморијални комплекс
„Танско Рајић“

12.940,22

Саобраћајне површине
Друмски, бициклистички и
пешачки саобраћај

252.907,98

ГРАЂЕВИНСКО ПОДРУЧЈЕ
УКУПНО ЗОНА 2
ПОВРШИНЕ ОСТАЛЕ НАМЕНЕ
Становање
Становање средњих густина

ЗОНА 3
347.503,93

2.172.963,24
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ЗОНА 4
ПОВРШИНЕ ОСТАЛЕ НАМЕНЕ
Становање

Пољопривредно земљиште

137.610,60

Становање средњих густина

912.967,34

Шумско земљиште

67.625,66

Становање високих густина

552.981,72

Привредне делатности
ГРАЂЕВИНСКО ПОДРУЧЈЕ

Привреда

484.547,04

Специфична привреда

54.660,19

ПОВРШИНЕ ОСТАЛЕ НАМЕНЕ
Становање

ПОВРШИНЕ ЈАВНЕ НАМЕНЕ

Становање малих густина

782.758,92

Реонски центар

68.280,49

Становање средњих густина

59.185,74

Центар

10.773,50

Основно образовање

27.108,81

Средње образовање

20.623,50

Дечији вртић

11.986,58

Локални спортски центар

13.293,06

Реонски спортски центар

47.511,09

Канал за наводњавање

28.170,21

Привредне делатности
Индустрија и пословање

293.543,94

Верски објекти
Црква

2.879,51

ПОВРШИНЕ ЈАВНЕ НАМЕНЕ
Основно образовање

11.461,53

Локални спортски центар

21.660,99

Зеленило

Зеленило
Реонски парк

31.097,42

Зонски парк

59.347,89

Реонски парк

48.620,68

Зеленило заштитног карактера

3.150,72

Парк шума

11.325,21

Уређене зелене површине

10.274,66

Зеленило заштитног карактера

115.018,52

Уређене зелене површине

6.245,83

Комуналне функције

Комуналне функције
Пијаца

28.165,91

Гробље

26.838,51

191.718,27

Трафостанице

2.001,58

Трафостанице

5.498,85

Црпна станица

902,54

Црпна станица

36,00

Гробље

Водно земљиште
Регулисано речно корито
Чемернице

18.065,89

Зеленило уз обалу реке

37.362,26

Саобраћајне површине

Регулисано речно корито
Западне Мораве

87.752,45

Одбрамбени насип

39.692,19

Зеленило уз обалу реке

157.430,13

Саобраћајна инфраструктура

Паркирање теретних возила

20.639,86

Друмски, бициклистички и
пешачки саобраћај

193.818,45

Пружни појас

39.051,94

Планирани коридор аутопута
Е761

60.992,37

УКУПНО ЗОНА 3

Водно земљиште

Друмски, бициклистички и
пешачки саобраћај

446.326,21

Пружни појас

35.847,65

УКУПНО ЗОНА 4

3.161.731,39

ЗОНА 5
2.125.121.02

ПОВРШИНЕ ОСТАЛЕ НАМЕНЕ
Становање
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Становање малих густина

399.773,95

Привредне делатности
Привреда

375.413,54

Специфична привреда

185.672,01

ПОВРШИНЕ ЈАВНЕ НАМЕНЕ
Локални спортски центар

9.756,15

Канал за наводњавање

13.254,11

Зеленило

1836, 1880/15, 1895/6, 1909/3, 1920/8, 1920/9, ,
1923/14, 1923/15, 1926/8, 1930/2, 1947, 1949/6,
1953/1, 1953/2, 1964/2, 1964/3, 1965, 1966/30,
1966/32, 1974/4, 1984/5, 1988/11, 2242/1, 2291/4,
2295, 2354/11, 2354/23, 2354/25, 2354/26, 2359/4,
2359/12, 2362/8, 2363, 2408/12, 2505/3, 2506/5,
2519/2, 2521/2, 2527/8, 2528/10, 2529/5, 2534/5,
2560/2, 2561/2, 2561/5, 2561/6, 2561/8, 2561/9,
2564/2, 2564/6, 2565/4, 2565/5, 2569/4, 2570/7,
2571/4, 2579/4, 2585/2, 2586/8, 2587/3, 2630/6,
2638/3, 2731/1, 2819/3, 2820/2 и 2821/3.
Делови катастарских парцела:

Зеленило заштитног карактера

40.743,33

Комуналне функције
Трафостанице

3.262,58

Водно земљиште
Регулисано речно корито
Чемернице

40.665,57

Одбрамбени насип

45.685,42

Зеленило уз обалу реке

59.929,95

Саобраћајна инфраструктура
Друмски, бициклистички и
пешачки саобраћај

190.080,10

Пружни појас

5.308,53

УКУПНО ЗОНА 5

1.364.278,42

УКУПНО

9.572.871,20

2.1.4. Површине јавне намене – опис
локација и попис парцела
Површине јавне намене обухватају:
парцеле и делове парцела постојећих јавних
намена, као и парцеле и делове парцела осталих
намена, а на којима је планом предвиђено
проширење или увођење нових површина јавне
намене.
Површине јавне намене, као и парцеле за
површине јавне намене, приказане су у графичком
прилогу План урбанистичке регулације са
приказом површина јавне намене.
Саобраћајне површине
Друмски, бициклистички
саобраћај у К.О. Љубић
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и

пешачки

Целе катастарске парцеле:
805/2, 805/9, 805/10, 830/4, 848/7, 848/11, 857/5,
857/7, 883/2, 883/3, 887/2, 988/2, 1016/1, 1016/14,
1016/15, 1016/16, 1036, 1681/19, 1686/6, 1687/6,
1801/9, 1801/15, 1801/28, 1801/32, 1807/10,
1810/15, 1810/24, 1829/9, 1801/31, 1801/32, 1833/5,

77/2, 78, 79, 81/1, 81/2, 82, 83, 84/1, 84/2, 85, 86/2,
87, 88/1, 88/2, 89/1, 91, 98/1, 98/2, 99/3, 100/1, 101/1,
101/2, 102, 107/3, 107/10, 108/1, 111, 112/5, 203,
207, 214/1, 214/2, 214/3, 216/1, 216/2, 216/5, 216/6,
216/8, 233/1, 233/2, 237, 238, 239, 240, 243, 254, 255,
256/1, 256/2, 274/1, 274/2, 275/1, 275/2, 296, 297,
300/1, 300/2, 303/1, 303/3, 303/6, 305/1, 305/2, 306,
310/1, 310/2, 311/1, 311/2, 311/4, 311/5, 312, 313/1,
313/2, 314/1, 314/2, 314/4, 314/5, 315/1, 315/2, 315/3,
315/4, 315/6, 316, 317, 318/1, 318/2, 318/3, 319, 320,
321, 322, 324, 326, 327, 329, 330, 333, 334/1, 336,
343, 347, 348, 349/1, 349/2, 350, 352, 353/1, 353/2,
354, 355/1, 355/2, 356/2, 366/2, 367/1, 367/3, 367/5,
368/1, 368/2, 368/3, 368/4, 368/5, 369/1, 369/2, 369/3,
370/1, 370/2, 370/3, 370/4, 371, 372/2, 372/3, 372/4,
372/7, 372/8, 372/10, 372/12, 373/1, 373/2, 373/3,
374, 375/1, 375/3, 376/1, 376/2, 377/4, 377/8, 377/9,
379, 380/1, 380/3, 380/4, 382/1, 384/1, 384/2, 385,
386, 387, 388/2, 389, 392, 393, 394, 395, 396, 398,
399, 402, 403, 405, 408, 409, 410, 411, 412/1, 412/3,
413/1, 413/2, 413/3, 413/4, 413/5, 413/6, 413/7, 413/8,
414/1, 414/2, 415, 417/1, 417/2, 422, 426/1, 431/1,
431/2, 432/1, 432/2, 433/1, 433/2, 433/3, 433/4,
433/66, 433/7, 433/8, 435/2, 435/3, 435/4, 436, 437,
438, 440, 441/1, 441/2, 442, 443/1, 443/2, 443/4,
443/4, 443/5, 443/6, 443/7, 443/8, 444, 446/3, 446/5,
447/1, 447/2, 448/1, 448/2, 449/1, 449/3, 450/1, 450/2,
450/3, 450/4, 494/2, 495/1, 495/2, 560/2, 561, 562,
563/1, 565/1, 565/2, 566/1, 566/2, 568/4, 568/7, 569/1,
569/2569/3, 570/1, 570/2, 624/2, 625, 626/1, 626/2,
626/3, 627, 661/2, 661/3, 662, 663, 666, 679/1, 679/2,
679/5, 680/1, 680/2, 680/3, 680/4, 683/1, 683/3, 683/5,
684/1, 684/2, 685/3, 681, 685/1, 687/4, 688, 689/2,
689/3, 689/4, 689/5, 690, 691, 693/1, 693/2, 696, 695,
698/1, 698/3, 701, 702, 703/1, 703/2, 703/3, 705, 706,
707/1, 707/2, 708/1, 708/2, 708/3, 709/1, 709/2, 709/3,
710, 711, 713, 714/1, 715, 717, 718/1, 718/2, 719,
720, 721, 722/1, 722/2, 723, 724, 725/1, 725/2, 726,
728/5, 730, 731, 732, 733, 734, 736/1, 736/2, 736/3,
736/4, 736/5, 738/1, 738/2, 739/1, 739/2, 740, 741,
742, 743/1, 743/2, 744/1, 744/2, 745, 746/1, 749/1,
749/2, 750/1, 750/2, 753, 754, 755, 757, 759, 760, 762,
766, 767, 768, 771, 772, 773, 774, 775, 778, 779/2,
780, 781/1, 781/2, 781/3, 781/4, 781/5, 781/6, 783/2,
784/1, 785/3, 786/1, 786/2, 786/4, 787/1, 787/3, 789,
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790/1, 790/3, 790/4, 790/5, 791/1, 791/3, 791/4, 792/2,
792/1, 792/3, 793, 794, 795/4, 795/5, 795/6, 795/7,
795/8, 795/9, 795/10, 795/11, 795/12, 795/13, 795/14,
796/3, 796/4, 796/5, 796/7, 798/1, 798/2, 798/3, 798/4,
798/5, 798/6, 798/7, 798/8, 798/9, 798/10, 798/11,
798/12, 798/13, 798/14, 799/1, 799/2, 800/2, 800/4,
802/1, 802/2, 803, 804/1, 804/2, 805/1, 805/4, 805/8,
806/2, 806/3, 806/5, 806/6, 806/8, 806/11, 806/12,
808/1, 808/2, 809, 811/1, 812, 813, 815, 816/1, 816/2,
817, 818, 819/1, 819/2, 820/1, 820/2, 820/3, 820/4,
821/1, 821/2, 821/3, 821/8, 821/9, 822/1, 822/2, 822/5,
823/3, 825/1, 825/5, 826/1, 826/2, 800/1, 800/2, 800/3,
800/5, 800/6, 800/7, 800/8, 825/2, 825/3, 827/3, 827/4,
827/5, 827/6, 827/7, 828/3, 828/5, 829/1, 829/2, 829/3,
829/4, 829/5, 829/6, 829/7, 829/8, 829/9, 829/10,
829/11, 829/12, 831/1, 831/3, 8831/4, 831/5, 833/1,
833/3, 833/4, 833/8, 835/1, 835/2, 835/3, 835/4, 835/5,
835/6, 835/7, 836/1, 839/1, 839/2, 840/1, 840/3, 840/4,
840/5, 841/1, 841/2, 842/1, 842/2, 842/3, 842/4, 842/5,
842/6, 842/7, 842/8, 843, 844/1, 844/8, 844/2, 844/3,
844/4, 844/5, 844/6, 844/7, 844/9, 844/10, 844/11,
844/12, 844/13, 845/1, 845/2, 845/3, 845/6, 845/7,
845/9, 845/10, 846/1, 846/3, 846/8, 846/9, 846/10,
846/11, 846/12, 846/13, 846/14, 846/15, 847/1, 848/1,
848/2, 848/3, 848/4, 848/5, 848/6, 848/8, 848/9,
848/10, 848/14, 848/15, 849/1, 849/3, 849/6, 849/4,
849/9, 849/10, 850/1, 850/2, 852/1, 852/2, 852/5,
852/6, 853, 854, 855/1, 855/2, 855/3, 857/1, 857/2,
853/3, 857/4, 857/6, 857/8, 857/9, 858/2, 858/4, 858/6,
858/10, 858/11, 859/1, 862, 864/1, 864/2, 865, 866,
867, 868, 869, 870, 871, 872, 875, 876, 877/1, 877/3,
877/4, 877/5, 877/6, 877/7, 878/1, 878/3, 878/4, 878/5,
879, 880, 881/2, 881/4, 882/1, 882/2, 883/1, 888/1,
888/2, 889, 891, 892, 893, 894/1, 894/2, 895, 896, 897,
898, 899, 900/2, 901, 902, 903, 904, 905, 906/4, 907,
908, 909, 910, 911/2, 912, 915, 919/1, 919/2, 914/1,
914/2, 920, 921, 923, 924, 927, 928, 929, 930, 932,
934, 935/1, 937, 938/1, 938/2, 938/3, 939, 941, 942,
943, 944, 945, 948/1, 948/2, 948/3, 949/1, 949/2,
949/4, 949/5, 950, 952/1, 952/2, 953/1, 953/2, 954,
956, 957, 958, 959, 960, 961, 962, 963, 964, 965/1,
965/2, 965/3, 965/4, 967/1, 967/2, 970, 971, 973,
974/1, 976, 977/2, 978/5, 978/6, 977/1, 978/1, 978/3,
978/4, 979/1, 979/2 979/3, 980, 981, 982/2, 983,
985/1, 985/2, 986/1, 986/2, 987, 988/1, 988/3, 990,
991, 992, 993/1, 993/3, 993/4, 994, 995, 997/1, 997/3,
997/4, 998/3, 998/4, 1000/1, 1000/2, 1000/3, 1000/4,
1000/5, 1001, 1002, 1003, 1004/2, 1004/4, 1004/5,
1006/1, 1006/2, 1006/6, 1008/1, 1009, 1010/1, 1010/2,
1010/3, 1010/4, 1010/5, 1010/6, 1010/7, 1012, 1013,
1014, 1015, 1016/2, 1016/3, 1016/4, 1016/5, 1016/6,
1016/7, 1016/8, 1016/9, 1016/10, 1016/11, 1016/12,
1016/13, 1016/17, 1016/19, 1016/20, 1016/21, 1017,
1018/1, 1018/2, 1018/3, 1018/4, 1018/5, 1018/6,
1018/7, 1018/8, 1018/9, 1018/10, 1018/11, 1019/1,
1019/2, 1020/1, 1020/2, 1021/1, 1021/2, 1021/3,
1022, 1023, 1024, 1025/1, 1025/2, 1025/3, 1025/4,
1025/5, 1025/6, 1027, 1028/2, 1029, 1030/2, 1031/1,
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1031/2, 1031/3, 1031/4, 1031/5, 1031/6, 1031/7,
1031/8, 1031/9, 1031/10, 1031/11, 1032/1, 1032/2,
1032/4, 1032/5, 1032/6, 1032/7, 1032/9, 1033/3,
1033/5, 1033/6, 1033/11, 1040, 1041/1, 1041/2, 1042,
1043, 1044, 1046/1, 1046/2, 1047/1, 1047/2, 1047/3,
1048, 1049/1, 1049/2, 1049/3, 1049/4, 1049/5, 1049/6,
1049/7, 1049/8, 1049/, 1049/9, 1049/10, 1049/11,
1049/13, 1077, 1050, 1051/1, 1054/1, 1054/3, 1054/4,
1075/1, 1075/3, 1076, 1077, 1085/1, 1086/1, 1087/1,
1087/2, 1087/3, 1087/5, 1097, 1669, 1671/5, 1675/3,
1675/4, 1675/5, 1675/6, 1675/7, 1675/8, 1675/10,
1675/23, 1679/2, 1679/3, 1679/9, 1679/10, 1679/11,
1679/12, 1679/20, 1681/3, 1681/4, 1681/8, 1681/12,
1681/13, 1681/14, 1681/15, 1681/16, 1682/3, 1682/4,
1682/5, 1683/1, 1683/3, 1683/4, 1684/1, 1684/2,
1685/2, 1685/4, 1685/5, 1685/7, 1686/1, 1686/4,
1686/5, 1686/8, 1687/1, 1687/2, 1687/3, 1687/5,
1687/7, 1687/8, 1688/1, 1688/2, 1688/3, 1688/4,
1688/5, 1688/8, 1688/9, 1688/10, 1688/11, 1688/15,
1688/16, 1688/17, 1688/18, 1688/19, 1688/20,
1688/21, 1688/22, 1688/23, 1688/24, 1688/25,
1688/26, 1688/27, 1688/28, 1688/29, 1689/8, 1689/9,
1690/1, 1690/2, 1690/3, 1690/4, 1690/22, 1691/1,
1691/2, 1691/6, 1691/7, 1691/8, 1691/9, 1691/10,
1691/11, 1691/12, 1691/13, 1691/14, 1691/21,
1691/25, 1691/26, 1691/29, 1691/32, 1734, 1781/1,
1781/2, 1787/2, 1788/1, 1788/5, 1788/7, 1788/11,
1789/1, 1789/2, 1789/3, 1789/4, 1789/6, 1790/1, 1791,
1792, 1799, 1800/1, 1800/2, 1800/4, 1801/1, 1801/2,
1801/3, 1801/4, 1801/5, 1801/6, 1801/7, 1801/8,
1801/10, 1801/11, 1801/12, 1801/13, 1801/14,
1801/16, 1801/17, 1801/18, 1801/19, 1801/22,
1801/23, 1801/24, 1801/25, 1801/26, 1801/29,
1801/30, 1802/1, 1802/2, 1802/3, 1802/4, 1802/5,
1802/6, 1802/7, 1802/8, 1802/9, 1802/10, 1802/11,
1802/12, 1802/13, 1802/14, 1803, 1804, 1805/1,
1805/2, 1805/3, 1805/4, 1805/5, 1805/6, 1805/7,
1805/8, 1805/9, 1805/10, 1805/11, 1806/1, 1807/1,
1807/2, 1807/4, 1807/6, 1807/7, 1807/9, 1808/2,
1808/3, 1809/1, 1809/2, 1809/8, 1809/10, 1809/11,
1809/13, 1810/1, 1810/2, 1810/3, 1810/4, 1810/5,
1810/9, 1810/10, 1810/11, 1810/12, 1810/13,
1810/16, 1810/17, 1810/18, 1810/19, 1810/20,
1810/21, 1810/22, 1810/23, 1810/25, 1811/1, 1811/2,
1812/2, 1812/4, 1812/5, 1814/1, 1815, 1818, 1821/2,
1821/3, 1821/5, 1821/6, 1821/7, 1821/8, 1821/9,
1821/10, 1823/1, 1823/4, 1824, 1825/1, 1825/2,
1826/1, 1826/2, 2827/2, 1828/1, 1828/3, 1828/4,
1829/2, 1829/11, 1829/13, 1830/1, 1830/2, 1831/1,
1831/2, 1831/3, 1831/4, 1831/6, 1831/11, 1831/5,
1831/14, 1833/1, 1833/2, 1833/3, 1833/4, 1834/1,
1834/2, 1835/1, 1835/2, 1835/3, 1835/4, 1837, 1832/2,
1832/3, 1832/5, 1838/1, 1838/6, 1839/1, 1839/2, 1840,
1842, 1843/2, 1843/4, 1846/1, 1846/3, 1848/1, 1848/2,
1849/2, 1851/1, 1851/2, 1851/3, 1851/4, 1851/6,
1851/7, 1851/8, 1852/1, 1852/2, 1853, 1854, 1855/6,
1859/1, 1859/2, 1862/1, 1864/1, 1864/3, 1866, 1868/2,
1868/3, 1868/4, 1869/1, 1869/2, 1869/3, 1869/5,
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1870/1, 1871, 1872/1, 1872/1, 1872/2, 1872/3, 1877,
1880/1, 1880/3, 1880/8, 1880/13, 1881/1, 1881/3,
1881/4, 1881/5, 1881/6, 1881/7, 1881/8, 1881/9,
1881/10, 1881/11, 1881/12, 1881/15, 1881/16,
1881/18, 1881/19, 1881/21, 1881/23, 1881/24,
1881/25, 1881/26, 1881/29, 1881/39, 1881/45,
1881/46, 1881/50, 1882, 1883/2, 1884, 1885/1,
1885/2, 1885/4, 1885/5, 1885/6, 1886, 1887/1, 1887/2,
1887/3, 1887/6, 1888, 1889, 1892/1, 1892/2, 1893/1,
1893/2, 1895/2, 1895/4, 1895/7, 1896, 1900, 1901,
1904/2, 1905, 1907/2, 1907/3, 1907/5, 1908/1, 1908/3,
1909/1, 1909/2, 1909/4, 1910/1, 1910/2, 1911/1,
1911/2, 1911/3, 1911/5, 1912, 1913/1, 1913/2, 1914/1,
1914/2, 1914/3, 1914/4, 1914/6, 1914/7, 1914/8,
1914/9, 1914/11, 1914/13, 1914/14, 1915, 1916,
1917/1, 1917/2, 1917/4, 1917/5, 1917/6, 1917/7,
1917/8, 1917/9, 1917/10, 1917/11, 1919, 1920/1,
1920/3, 1920/5, 1921/1, 1921/2, 1921/3, 1921/4,
1921/5, 1921/6, 1921/7, 1921/8, 1921/9, 1922/1,
1922/2, 1922/3, 1922/4, 1922/5, 1922/6, 1922/7,
1922/8, 1922/10, 1923/2, 1923/3, 1923/4, 1923/5,
1923/6, 1923/7, 1923/12, 1924, 1926/2, 1926/5,
1926/7, 1927/1, 1927/2, 1928/1, 1928/2, 1928/3,
1928/14, 1928/15, 1929/1, 1930/1, 1930/3, 1930/4,
1931/2, 1931/3, 1931/4, 1932/4, 1933/1, 1933/2, 1936,
1937/1, 1937/2, 1938/1, 1938/2, 1938/3, 1938/4,
1938/5, 1938/6, 1938/7, 1938/8, 1938/10, 1938/11,
1938/13, 1939/2, 1939/3, 1939/5, 1939/6, 1939/7,
1942/1, 1942/2, 1942/3, 1942/4, 1942/5, 1943/1,
1943/2, 1943/3, 1943/4, 1943/5, 1943/4, 1943/5,
1943/6, 1943/10, 1943/12, 1943/21, 1943/23,
1943/24, 1943/25, 1943/26, 1943/29, 1946/1, 1946/3,
1946/4, 1946/5, 1948/8, 1948/9, 1949/1, 1949/2,
1949/3, 1949/4, 1949/5, 1950/1, 1950/2, 1950/3, 1951,
1952/1, 1952/3, 1952/4, 1955/1, 1955/2, 1955/3,
1955/4, 1956, 1957/1, 1957/2, 1957/3, 1957/4, 1957/5,
1957/6, 1957/7, 1958, 1960/1, 1960/7, 1961/2, 1961/5,
1961/6, 1961/7, 1962/2, 1962/3, 1962/5, 1963/1,
1964/1, 1964/4, 1964/5, 1964/6, 1964/9, 1966/2,
1966/3, 1966/7, 1966/8, 1966/14, 1966/15, 1966/17,
1966/18, 1966/19, 1966/29, 1966/31, 1966/33,
1970/2, 1970/3, 1971/3, 1971/8, 1971/9, 1972/1,
1973/1, 1973/2, 1974/2, 1974/3, 1975/4, 1975/5,
1975/6, 1975/7, 1976/2, 1976/3, 1976/4, 1976/6,
1977/2, 1978/1, 1978/3, 1980, 1981/1, 1981/4, 1981/5,
1984/2, 1984/4, 1984/6, 1984/9, 1985/1, 1985/2,
1988/4, 1988/6, 1988/7, 1988/9, 1988/10, 1988/12,
1988/13, 1988/14, 1988/15, 1988/16, 1988/27, 1995,
1998/2, 1989, 1993 1999/2, 2000/1, 2001/2, 2001/3,
2225/1, 2225/2, 2225/3, 2225/5, 2226/1, 2226/2, 2227,
2228, 2229/1, 2229/3, 2230/1, 2230/3, 2230/6, 2230/7,
2230/8, 2231, 2233/1, 2234/1, 2234/2, 2235, 2236/2,
2236/3, 2236/4, 2236/5, 2236/7, 2236/14, 2237,
2238/1, 2238/4, 2238/7, 2238/9, 2239/2, 2239/1,
2239/3, 2240/2, 2240/3, 2242/3, 2243/1, 2243/2,
2243/3, 2244/2, 2244/3, 2244/4, 2244/6, 2244/7,
2245/1, 2245/2, 2247/6, 2247/7, 2248, 2249, 2250/1,
2250/2, 2251/1, 2251/2, 2251/3, 2251/4, 2251/5,
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2251/6, 2251/7, 2251/8, 2251/9, 2251/10, 2252/1,
2252/2, 2252/3, 2252/8, 2252/9, 2252/10, 2252/11,
2253, 2255/1, 2255/2, 2255/3, 2255/4, 2258/3, 2254,
2257/1, 2257/4, 2265, 2266/3, 2266/4, 2266/5, 2272/2,
2272/3, 2272/6, 2273, 2274/2, 2274/4, 2277/1, 2277/2,
2277/3, 2277/4, 2277/7, 2277/8, 2278/2, 2278/3,
2278/4, 2279/1, 2279/3, 2280, 2281/2, 2282/1, 2283/1,
2283/3, 2284, 2285, 2286/1, 2286/2, 2282/2, 2283/2,
2287, 2288, 2290/1, 2290/2, 2290/3, 2290/5, 2291/2,
2292/1, 2292/2, 2293/2, 2293/7, 2293/8, 2293/19,
2293/30, 2293/36, 2293/38, 2294, 2296, 2298/1,
2298/2, 2299/1, 2299/2, 2299/3, 2300/2, 2300/6,
2301/2, 2302, 2303/1, 2303/2, 2304/1, 2304/2, 2304/3,
2305/1, 2305/2, 2305/3, 2305/5, 2306/1, 2307/1,
2307/2, 2308/2, 2309, 2310/2, 2311, 2312/1, 2313/1,
2313/2, 2313/3, 2314/2, 2314/4, 2315/1, 2317, 2321/1,
2322, 2324/1, 2324/2, 2335, 2336/1, 2336/3, 2337/1,
2337/2, 2338/1, 2338/2, 2339/1, 2339/2, 2339/3,
2339/4, 2339/5, 2339/6, 2340/1, 2340/2, 2340/3,
2341/1, 2341/2, 2341/3, 2341/4, 2342/2, 2342/3,
2342/4, 2344, 2346/2, 2348/1, 2349, 2350/1, 2350/2,
2350/3, 2351/1, 2351/2, 2352/1, 2352/11, 2353/1,
2353/3, 2353/4, 2354/1, 2354/2, 2354/3, 2354/4,
2354/5, 2354/6, 2354/7, 2354/8, 2354/9, 2354/10,
2354/13, 2354/14, 2354/15, 2354/17, 2354/18,
2354/20, 2354/21, 2354/24, 2354/27, 2354/29,
2354/30, 2354/31, 2354/32, 2354/33, 2354/34,
2355/1, 2355/2, 2355/6, 2355/7, 2355/8, 2356/1,
2356/2, 2357, 2359/3, 2359/7, 2359/9, 2359/13,
2361/2, 2361/3, 2362/1, 2362/2, 2362/3, 2362/5,
2362/6, 2362/7, 2362/9, 2364/1, 2364/2, 2364/3,
2364/4, 2365/1, 2366/1, 2369/1, 2369/4, 2369/5,
2369/6, 2370/1, 2370/2, 2370/3, 2370/4, 2370/7,
2370/8, 2371/1, 2371/2, 2371/3, 2373, 2376/1, 2376/2,
2376/3, 2375, 2377/2, 2378, 2379/1, 2379/2, 2380,
2381, 2382, 2383, 2384/1, 2387, 2388, 2389, 2390/1,
2390/2, 2390/3, 2390/4, 2390/5, 2390/6, 2391, 2392/1,
2400, 2402, 2405/16, 2410/3, 2411, 2412, 2413/1,
2413/2, 2414, 2429/1, 2429/3, 2429/2, 2430, 2431,
2432/1, 2367/1, 2405/2, 2405/3, 2405/6, 2405/7,
2405/15, 2405/17, 2406, 2407, 2408/1, 2408/2,
2408/3, 2408/4, 2408/5, 2408/6, 2408/7, 2408/8,
2408/9, 2408/13, 2410/2, 2416, 2418/2, 2418/5,
2418/6, 2419/1, 2419/2, 2419/3, 2419/4, 2419/5,
2419/6, 2420, 2421/1, 2421/2, 2422, 2423, 2424,
2425, 2426, 2432/2, 2435/1, 2435/2, 2436, 2437,
2438/1, 2438/2, 2438/3, 2438/4, 2438/5, 2439, 2441/1,
2441/2, 2442/1, 2443/1, 2444/3, 2445/1, 2445/3, 2447,
2448/1, 2448/2, 2449/2, 2449/5, 2449/6, 2450/1, 2451,
2452/1, 2453, 2454/1, 2454/2, 2455, 2456, 2457,
2458/1, 2458/2, 2458/3, 2459/2, 2460/2, 2461/1,
2461/2, 2461/3, 2462/1, 2462/2, 2462/3, 2462/4,
2463/1, 2463/2, 2463/3, 2463/4, 2463/5, 2464/1, 2467,
2468/2, 2469/1, 2469/2, 2469/3, 2469/4, 2469/5, 2470,
2471, 2473/2, 2475, 2476/2, 2477/1, 2477/2, 2477/4,
2477/6, 2479/5, 2479/7, 2479/2, 2479/3, 2479/8,
2480/1, 2482, 2483, 2484/1, 2484/2, 2484/3, 2485,
2486, 2487/1, 2487/2, 2487/3, 2488, 2489/1, 2489/2,
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2490/1, 2490/2, 2490/3, 2491/1, 2491/2, 2492/1,
2492/2, 2492/3, 2492/4, 2492/5, 2495/1, 2495/2, 2497,
2498/1, 2498/2, 2498/3, 2499/1, 2501, 2502/1, 2502/2,
2502/3, 2503/3, 2505/1, 2507, 2509, 2510/2, 2511/2,
2512/3, 2512/4, 2513/2, 2514/2, 2514/3, 2516/2,
2517/1, 2518/1, 2518/2, 2518/3, 2518/4, 2519/1,
2519/3, 2520, 2521/1, 2521/3, 2522/2, 2523/1, 2523/2,
2523/3, 2523/4, 2524/1, 2524/2, 2524/3, 2525/3,
2525/5, 2526/2, 2526/3, 2526/4, 2527/2, 2527/3,
2527/4, 2527/6, 2528/3, 2528/4, 2528/7, 2529/3,
2530/1, 2530/3, 2531/1, 2528/2, 2531/1, 2531/2,
2531/3, 2531/4, 2532/1, 2532/2, 2532/3, 2532/4,
2532/5, 2532/6, 2532/7, 2533/1, 2533/2, 2533/3,
2533/4, 2533/5, 2533/6, 2533/7, 2533/8, 2534/2,
2534/3, 2534/6, 2535/1, 2535/3, 2536/1, 2539/3,
2551/1, 2551/3, 2554/1, 2554/2, 2553/3, 2555/2,
2556/1, 2556/2, 2556/3, 2557/1, 2557/2, 2557/3,
2558/1, 2558/2, 2559/1, 2559/2, 2560/3, 2561/4,
2561/7, 2562/1, 2562/2, 2562/3, 2563/1, 2563/2,
2563/3, 2563/4, 2563/5, 2563/6, 2563/7, 2563/8,
2563/9, 2564/1, 2564/3, 2564/5, 2565/1, 2565/3,
2566/1, 2566/2, 2567/1, 2567/2, 2567/4, 2568/1,
2568/2, 2568/3, 2569/1, 2569/2, 2569/3, 2569/5,
2570/1, 2570/2, 2570/4, 2570/6, 2571/1, 2571/2, 2572,
2573/2, 2573/4, 2573/5, 2574, 2575/1, 2576/1, 2576/2,
2577/1, 2578, 2585/1, 2579/1, 2579/2, 2579/5, 2579/6,
2580/1, 2580/2, 2580/4, 2581/1, 2581/3, 2582/1,
2582/3, 2583/3, 2583/4, 2584/2, 2585/1, 2586/1,
2586/2, 2586/3, 2586/4, 2586/5, 2586/6, 2586/7,
2586/8, 2586/9, 2588/1, 2589/1, 2589/2, 2590/1,
2590/2, 2591/1, 2593/1, 2593/3, 2593/4, 2594/2,
2595/2, 2595/5, 2596/2, 2596/5, 2597/2, 2597/5, 2600,
2601, 2603/1, 2604/3, 2604/4, 2605, 2606, 2607,
2608/1, 2608/2, 2608/4, 2609, 2614/1, 2615/1, 2615/2,
2616/1, 2616/4, 2617, 2618/1, 2622/2, 2622/3, 2623/2,
2623/3, 2624/2, 2625/3, 2625/4, 2625/2, 2626/2,
2627/1, 2628/1, 2629/1, 2630/1, 2630/2, 2630/3,
2630/4, 2630/5, 2630/7, 2630/8, 2634/4, 2634/5,
2635/1, 2635/3, 2637/2, 2638/2, 2638/4, 2638/5,
2638/6, 2639/1, 2639/2, 2640/2, 2643/1, 2645/1,
2645/2, 2645/3, 2646/1, 2646/2, 2646/4, 2646/5,
2646/7, 2646/8, 2647/3, 2648/1, 2648/2, 2648/3,
2649/1, 2649/3, 2650/1, 2650/2, 2650/3, 2651/2,
2651/5, 2651/9, 2651/8, 2652/1, 2652/3, 2653/1,
2653/3, 2654/3, 2655/1, 2655/3, 2656/3, 2658/4, 2727,
2728, 2729, 2730, 2732, 2733, 2737/1, 2737/2,
2738/1, 2738/2, 2738/5, 2738/7, 2739/1, 2743/1,
2744/1, 2744/2, 2744/3, 2746/1, 2746/2, 2746/3,
2746/4, 2747/1, 2747/2, 2747/3, 2747/4, 2748/1,
2748/2, 2748/3, 2748/6, 2749/1, 2779/1, 2779/2,
2784/1, 2784/2, 2785, 2786, 2787, 2789/1, 2790/1,
2791/1, 2792, 2793, 2794, 2975, 2796, 2797, 2798,
2799, 2801, 2804, 2805, 2806, 2807, 2808, 2809,
2810, 2811, 2812, 2813, 2819/1, 2819/2, 2820/1,
2820/3, 2821/1, 2821/2, 2822/1, 2822/2, 2822/3 и
2823/1.
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Друмски, бициклистички
саобраћај у К.О. Коњевићи

и

пешачки

Целе катастарске парцеле
16/6, 16/7, 36/10, 53/11, 146/14, 146/16, 146/18,
146/20, 146/22, 151/4, 151/5, 174/2, 175/4, 176/1,
176/4, 176/5, 178/2, 235, 262/47, 262/48, 262/49,
262/51, 265/3, 270/2, 273/1, 274/3, 293/3, 294/2,
296/19, 298/8, 298/12, 304/24, 306/2, 306/8, 314/6,
314/8, 314/13, 314/14, 314/15, 315/3, 329/18, 331/4,
331/6, 331/7, 331/5, 331/8, 331/16, 331/26, 332/4,
332/5, 332/7, 335/2, 336/3, 338/3, 340/3, 342/1, 342/4,
342/5, 342/6, 342/7, 342/8, 342/9, 342/10, 344/3,
345/7, 353/1, 353/4, 353/10, 353/16, 353/18, 353/19,
364/3, 363/2, 398/2, 398/3, 399/1, 399/2, 399/6, 400/2,
402/4, 405/1, 409/2, 448/4, 451/1, 452, 475/1, 478/10,
478/16, 479/7, 479/8, 479/14, 479/19, 479/3, 479/9,
479/15, 479/16, 479/20, 480/4, 480/6, 480/7, 485/2,
485/8, 486/6, 486/7, 486/8, 486/9, 486/12, 486/13,
487/7, 487/9, 487/10, 488/4, 488/5, 489/3, 778/3,
779/2, 783/5, 783/7, 787/1, 787/5, 787/6, 780/2,
783/11, 797/6, 799/5, 871/2, 1364/6, 1364/7, 1369/3,
1371/2, 1371/3, 1386/3, 1388/3, 1388/4, 1390/3,
1408/3, 1411/2, 1412/2 и 1424.
Делови катастарских парцела
3/1, 3/3, 3/4, 3/5, 3/8, 3/10, 4/2, 7, 8/1, 9/1, 10/1, 10/2,
10/3, 11/1, 11/2, 11/3, 11/4, 12/4, 12/5, 13, 15, 16/1,
16/3, 16/4, 16/5, 18, 19/1, 19/2, 20/1, 20/2, 20/3, 21/1,
21/2, 21/3, 21/4, 21/5, 22/1, 23/1, 23/3, 23/5, 24/2, 25,
30/1, 31/1, 31/3, 31/7, 34/4, 34/10, 35, 36/1, 36/3,
36/4, 36/5, 36/6, 36/11, 36/12, 37/1, 37/2, 38/2, 39/3,
39/4, 39/5, 40, 41/2, 41/4, 43/2, 43/3, 43/4, 43/5, 46,
47/2, 49/1, 49/6, 51/1, 53/8, 53/9, 53/12, 56/1, 56/2,
56/3, 56/4, 57, 58, 59, 60, 63, 64/2, 64/3, 65/1, 65/2,
68/1, 68/4, 69, 73/1, 73/2, 73/3, 74/1, 74/2, 74/3, 76/1,
77/1, 77/2, 77/3, 77/4, 77/5, 78, 79/4, 79/5, 83/2, 83/3,
84/1, 85/1, 85/3, 86/3, 87/2, 106, 108/1, 108/2, 110/1,
110/2, 112, 114/1, 114/2, 115/2, 115/5, 115/6, 115/7,
116/1, 116/2, 117/1, 117/2, 118/1, 118/4, 118/5, 118/6,
119/9, 120/2, 123/1, 123/2, 123/3, 124/1, 126, 138/1,
138/3, 139/2, 122/1, 125/1, 125/3, 125/4, 125/6, 129,
130, 133, 134, 137, 138/2, 138/4, 138/5, 138/7, 140/5,
142/1, 142/2, 143/1, 143/2, 143/4, 143/5, 144/1, 145/1,
145/3, 146/1, 146/2, 146/4, 146/5, 146/8, 146/9,
146/10, 146/11, 146/12, 146/13, 147, 148, 149/1,
149/5, 150/1, 150/2, 151/1, 151/2, 151/3, 151/6, 151/7,
151/8, 151/9, 151/10, 151/11, 151/13, 151/14, 152/3,
152/6, 152/9, 152/10, 152/12, 152/13, 154/1, 154/2,
154/3, 155/1, 155/4, 155/6, 155/7, 155/8, 156/1, 156/2,
155/5, 157, 159/1, 159/2, 160/1, 160/2, 160/3, 162/3,
163, 164/5, 165/1, 165/2, 165/6, 165/8, 165/9, 166,
167, 168, 170/1, 170/5, 171, 172/1, 172/5, 172/8,
172/9, 172/12, 172/18, 173, 175/1, 175/3, 175/5,
175/6, 176/2, 176/3, 177, 178/1, 179/1, 179/3, 180/1,
180/2, 180/3, 180/4, 180/5, 180/6, 181/1, 181/2, 184/1,
184/2, 184/3, 185, 186/1, 186/2, 186/3, 186/4, 187,
189, 190, 191/1, 191/2, 192, 195/1, 195/2, 195/3,
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196/2, 197/1, 197/2, 198, 200, 201/3, 204/1, 204/2,
206, 209, 210, 211/1, 211/2, 211/3, 212/6, 212/4,
212/5, 213/1, 213/2, 213/3, 216, 219/1, 219/2, 219/3,
219/6, 220, 221, 222, 223/1, 223/2, 224, 225/1, 225/2,
226/2, 226/3, 226/4, 226/5, 226/8, 226/11, 226/13,
226/14, 226/16, 227/1, 227/2, 228/1, 228/2, 229,
230/1, 230/2, 230/3, 230/4, 230/5, 230/7, 230/8, 230/9,
230/11, 230/12, 231, 232, 233/1, 233/2, 233/3, 233/4,
233/5, 233/7, 236/1, 236/2, 237, 238, 239/1, 239/3,
239/2, 239/6, 239/7, 239/8, 240, 241/1, 241/2, 242,
243, 244/15, 245, 246, 247/1, 247/2, 248, 250/1,
250/2, 250/4, 251/1, 251/2, 251/3, 252/1, 252/2, 252/3,
252/5, 252/6, 252/7, 253/1, 253/2, 253/3, 253/4, 253/6,
253/7, 253/8, 253/10, 253/11, 254/1, 254/2, 255/3,
255/4, 255/11, 259, 261/2, 262/5, 262/8, 262/14,
262/19, 262/24, 262/26, 262/27, 262/28, 262/29,
262/30, 262/31, 262/32, 262/33, 262/35, 262/38,
262/43, 262/44, 262/46, 264/1, 264/2, 264/3, 265/1,
265/7, 265/8, 265/9, 265/10, 266/1, 266/4, 266/2,
267/1, 267/2, 267/3, 270/1, 270/3, 271/1, 271/2, 271/3,
271/4, 272, 273/2, 274/2, 275, 276, 277/1, 280, 281,
282, 283, 285/1, 285/2, 285/3, 289/2, 289/7, 290/1,
290/2, 290/3, 290/4, 290/5, 290/6, 290/7, 290/8, 290/9,
291, 292/1, 292/2, 292/3, 292/4, 292/5, 293/1, 293/2,
293/6, 293/7, 293/8, 294/1, 294/3, 294/5, 294/6, 294/7,
294/8, 294/10, 295, 296/20, 298/2, 298/3, 298/4,
298/5, 298/6, 298/7, 298/9, 298/10, 298/13, 298/14,
300, 303/2, 303/3, 303/4, 303/5, 303/6, 303/7, 304/1,
304/8, 304/9, 304/10, 304/11, 304/12, 304/13, 304/14,
304/17, 304/18, 304/19, 304/20, 304/21, 306/1, 306/3,
306/4, 306/5, 306/6, 306/7, 303/8, 307/1, 307/2, 308/1,
308/2, 309/3, 309/4, 310, 311/1, 311/2, 311/5, 311/6,
312, 313, 314/4, 314/2, 314/9, 314/12, 314/14, 314/15,
315/1, 315/2, 316/1, 316/2, 317, 318/1, 318/2, 318/3,
320/1, 320/4, 320/8, 323/2, 329/1, 329/6, 329/7, 329/8,
329/10, 329/12, 329/13, 329/15, 329/17, 330/1, 330/2,
331/2, 331/11, 331/12, 331/17, 331/18, 331/19,
331/21, 331/27, 332/1, 332/6, 333/1, 333/3, 335/1,
335/3, 336/2, 337, 338/1, 339, 340/2, 342/2, 342/9,
341/1, 341/3, 345/1, 353/2, 353/3, 353/4, 353/5,
353/12, 353/14, 365, 367/1, 367/2, 368, 369, 370, 371,
372, 373/1, 373/3, 373/4, 374/1, 374/2, 377, 378/1,
378/2, 381, 383/1, 383/2, 383/3, 383/4, 384, 386, 387,
388, 389, 390, 391, 392, 393/1, 393/2, 395/1, 395/4,
395/5, 395/7, 395/9, 396, 397/1, 397/2, 397/4, 397/5,
397/6, 398/1, 398/4, 399/3, 399/4, 399/5, 400/1, 400/3,
401/1, 401/2, 401/3, 401/5, 404/2, 402/1, 402/3, 404/3,
404/4, 405/2, 405/4, 406/1, 406/4, 407/2, 407/3, 408,
409/1, 410/1, 411, 413/1, 413/2, 419/1, 420/1, 420/2,
425/3, 432/3, 432/4, 435/2, 423/1, 423/2, 427/1, 427/2,
428/2, 428/1, 428/4, 428/5, 429/1, 430/1, 430/3, 432/4,
432/3, 432/5, 435/2, 435/3, 435/4, 435/5, 437/9, 433/1,
434/1, 437/1, 437/2, 437/3, 437/4, 437/5, 437/8, 438,
439/1, 440, 441, 442/1, 442/3, 443/1, 443/2, 443/4,
443/5, 443/6, 444/1, 445/1, 448/1, 448/2, 451/2, 469/1,
469/2, 470/1, 470/2, 471/1, 471/2, 472/1, 472/2, 473/1,
474/1, 474/3, 475/1, 475/2, 476/1, 477/1, 477/2, 477/3,
478/1, 478/2, 478/3, 478/4, 478/8, 478/15, 479/4,
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479/10, 479/11, 479/12, 480/1, 480/2, 486/4, 486/5,
487/1, 487/2, 487/4, 487/6, 487/12, 488/1, 488/3,
490/2, 495/8, 495/9, 495/12, 783/6, 783/8, 783/9,
783/12, 784/4, 784/5, 784/6, 784/10, 784/11, 784/12,
785/2, 785/3, 785/5, 786/4, 786/5, 786/6, 787/4, 788/3,
779/1, 786/9, 788/1, 789/1, 790/1, 790/2, 791, 792/1,
793, 795/1, 797/1, 815/1, 815/3, 816/2, 817/2, 817/3,
818/1, 819, 821, 822/1, 822/3, 822/4, 822/5, 823/4,
823/5, 825, 826, 826, 827/2, 828, 829/1, 871/1,
1360/1, 1360/2, 1360/3, 1360/5, 1360/6, 1361, 1362,
1363/2, 1363/3, 1364/2, 1364/5, 1369/2, 1372, 1373/1,
1378, 1379, 1380, 1381, 1384/1, 1384/2, 1384/3,
1385, 1386/1, 1386/2, 1387, 1388/1, 1389, 1390/1,
1404/3, 1405/3, 1406/1, 1407, 1408/2, 1409, 1411/3,
1412/3, 1413, 1414, 1425, 1426, 1427 и 1429.
Друмски, бициклистички
саобраћај у К.О. Чачак

и

пешачки

Целе катастарске парцеле
2413/2, 2461/4, 2461/5, 2462/4, 2525/4, 2525/5,
2578/2, 2527/5, 2528/5, 2528/6. 2529/2, 2529/3,
2529/7, 2529/8, 2542/2, 2546/2, 2546/3, 2578/5,
2580/3, 2582, 2583, 2665/3, 2686/2, 2686/3, 2687/6,
2687/7, 2687/9, 2714/2, 2715/4, 2715/6, 2716/2,
2717/2, 2718/2, 2720/7, 2720/9, 2733/2, 2734/6,
2734/9, 2738/3, 2742/7, 2773/8, 2773/9, 2773/10,
2774/8, 2796/1, 2796/2, 2796/3, 2799/3, 2804/27,
2825/3, 2827/3, 2838/2, 2840/2, 2871/7, 2887/14,
2893/2, 2894/2, 2962/4, 2769/7, 2863, 2972/3, 2972/4,
5159/3, 5186/21, 5186/27, 5217/24, 5217/30.
Делови катастарских парцела
2390/2, 2394/5, 2394/6, 2394/8, 2400/2, 2403/2,
2404/2, 2407/2, 2407/3, 2410/7, 2410/8, 2411/2,
2412/3, 2412/3, 2413/3, 2414/2, 2414/3, 2415/2,
2415/3, 2427/5, 2428, 2429/3, 2430/4, 2432, 2436,
2437, 2438, 2439/1, 2439/2, 2440, 2441, 2442, 2443,
2444, 2447/1, 2447/2, 2447/3, 2448/1, 2448/2, 2449/1,
2449/2, 2449/3, 2455, 2456/5, 2457/5, 2457/7, 2459/1,
2459/4, 2459/5, 2460/1, 2460/5, 2460/11, 2461/3,
2462/1, 2462/6, 2462/8, 2462/10, 2468, 2470, 2471,
2472, 2473, 2474, 2475, 2476, 2478, 2479, 2483,
2485, 2486/1, 2486/2, 2487/1, 2487/3, 2487/4, 2487/5,
2487/6, 2487/7, 2487/8, 2487/2, 2488/1, 2488/2,
2488/3, 2493/2, 2493/3, 2504/2, 2508, 2514/2, 2516/2,
2519/1, 2519/2, 2519/3, 2519/4, 2519/5, 2519/6,
2520, 2521/1, 2521/3, 2521/4, 2521/5, 2521/6, 2523,
2524, 2526, 2528/2, 2528/4, 2528/7, 2530, 2531/1,
2531/3, 2531/4, 2531/5, 2531/6, 2534, 2538/1, 2540/1,
2540/3, 2541/1, 2541/2, 2542/1, 2543, 2544, 2545,
2546/1, 2547/1, 2547/2, 2547/6, 2547/8, 2548, 2549,
2550, 2552, 2553, 2554, 2555, 2556, 2557, 2558/1,
2558/2, 2558/3, 2559, 2560, 2564, 2565, 2566, 2567,
2568, 2569, 2570, 2571, 2572/1, 2572/3, 2578/1,
2578/4, 2580/1, 2580/4, 2580/5, 2580/6, 2581/1,
2588/2, 2592, 2598/4, 2599/3, 2600, 2601, 2602/2,
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2603, 2604, 2605, 2613, 2616, 2617, 2619, 2620/1,
2621/2, 2622, 2623, 2628, 2629, 2630, 2631, 2632,
2634, 2636, 2639, 2640, 2643/1, 2643/2, 2644/3,
2644/8, 2644/7, 2644/10, 2645/1, 2645/2, 2645/3,
2647/1, 2649, 2650/7, 2650/8, 2651/2, 2652/2, 2653,
2654, 2657/1, 2657/2, 2657/3, 2659/1, 2659/3, 2660/3,
2660/4, 2661/3, 2666/5, 2670/3, 2672, 2673, 2675,
2676, 2677, 2678, 2679, 2680, 2681, 2683, 2684,
2688/2, 2695/1, 2695/3, 2695/2, 2696, 2697, 2699,
2700, 2702, 2704, 2705, 2706, 2707, 2709, 2710,
2711, 2712, 2714/1, 2715/2, 2717/3, 2718/3, 2720/1,
2720/3, 2720/4, 2720/5, 2720/6, 2720/8, 2722, 2723,
2724, 2725, 2726, 2727, 2728, 2729, 2730/1, 2730/2,
2730/3, 2734/1, 2731, 2732, 2734/2, 2734/4, 2735/1,
2735/2, 2735/3, 2735/4, 2735/5, 2735/6, 2735/7, 2736,
2737, 2739/1, 2740/3, 2741, 2742/1, 2742/9, 2747,
2749, 2750, 2751/1, 2751/2, 2752, 2753/1, 2753/2,
2753/3, 2753/4, 2753/5, 2753/6, 2754/1, 2755, 2756,
2757, 2758, 2759, 2760/1, 2760/2, 2761/1, 2761/3,
2762/1, 2762/2, 2761/5, 2761/7, 2763, 2769/1, 2764,
2765, 2766, 2767/1, 2768/2, 2768/3, 2768/4, 2769/1,
2769/2, 2769/3, 2769/4, 2769/5, 2769/6, 2770, 2771,
2772, 2773/1, 2773/2, 2773/3, 2773/4, 2773/7, 2773/5,
2773/6, 2774/1, 2774/3, 2774/4, 2774/5, 2774/6,
2774/7, 2775, 2776, 2777, 2778/7, 2780/2, 2780/2,
2781/1, 2781/2, 2782, 2783/1, 2783/2, 2784, 2785,
2786/2, 2786/3, 2786/4, 2786/5, 2786/7, 2786/13,
2786/14, 2786/14, 2786/20, 2787/1, 2787/2, 2788/2,
2788/3, 2788/4, 2789/1, 2789/2, 2791, 2792/1, 2793,
2794, 2795, 2797, 2798/1, 2799/1, 2799/2, 2803/2,
2803/3, 2803/4, 2804/3, 2804/12, 2804/16, 2804/17,
2804/18, 2804/24, 2804/40, 2804/46, 2812/2, 2814,
2815, 2816, 2818/2, 2827/2, 2831/2, 2834/2, 2836/1,
2836/2, 2837/1, 2837/2, 2838/1, 2840/1, 2841, 2842,
2843, 2844/1, 2847/3, 2848, 2849, 2850/1, 2850/2,
2850/3, 2852/1, 2852/3, 2854/1, 2854/3, 2857/1,
2857/2, 2857/4, 2858/1, 2858/3, 2860/1, 2860/3,
2861/1, 2861/3, 2862/1, 2862/4, 2864/4, 2864/5,
2866/1, 2866/4, 2866/5, 2866/6, 2866/7, 2867/1,
2867/3, 2869/1, 2869/3, 2871/3, 2871/5, 2871/6,
2871/14, 2873/1, 2873/2, 2873/3, 2874/1, 2874/2,
2875, 2876/1, 2877, 2879, 2880/1, 2880/3, 2882/1,
2882/2, 2883, 2884/1, 2884/2, 2884/4, 2886/1, 2886/2,
2886/4, 2886/5, 2886/6, 2887/1, 2887/2, 2887/3,
2887/4, 2887/5, 2887/6, 2887/7, 2887/8, 2887/11,
2887/12, 2887/13, 2887/15, 2888, 2889/1, 2889/2,
2889/4, 2889/5, 2889/6, 2889/8, 2889/9, 2889/10,
2890, 2891, 2894/1, 2894/3, 2894/5, 2894/6, 2895/1,
2895/2, 2896/1, 2896/2, 2896/3, 2896/4, 2899/1,
2899/2, 2902, 2903/1, 2903/2, 2904/1, 2904/2, 2905/1,
2906, 2910/1, 2911/3, 2911/4, 2911/5, 2911/7, 2912,
2946/8, 2946/9, 2946/10, 2946/15, 2946/20, 2962/2,
2962/3, 2963/2, 2963/3, 2963/4, 2972/5, 2973/2,
5148/1, 5148/3, 5148/4, 5148/6, 5148/7, 5149/1,
5159/1, 5186/5, 5186/7, 5186/16, 5186/24, 5186/28,
5198/2, 5198/5, 5217/3, 5217/6, 5217/10, 5217/12,
5217/13, 5217/14, 5217/16, 5217/17, 5217/18,
5217/22, 5217/26, 5186/6, 5238, 5239, 5436/1,
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5436/2, 5437/1, 5437/2, 5439/1, 5439/2, 5440/1,
5440/2, 5441/1, 5441/2, 5442/1, 5442/3, 5918/1.
Друмски, бициклистички
саобраћај у К.О. Прељина

и

пешачки

Делови катастарских парцела
2251/1, 2287/1, 2292/1, 2293 и 2294.
Друмски, бициклистички
саобраћај у К.О. Љубићска Балуга

и

пешачки

Делови катастарских парцела
11/3, 712/1, 717 и 723.
Пруга у К.О. Чачак
Цела катастарска парцела 5218/1.
Делови катастарских парцела
2946/12, 2963/2, 5186/5, 5186/6, 5186/7, 5186/16,
5186/18, 5186/19, 5186/24, 5198/1, 5217/3, 5217/12,
5217/14, 5217/15, 5217/16, 5217/18, 5217/19,
5217/21, 5217/25, 5217/26, 5217/29, 5218/2 и 5241.
Пруга у К.О. Љубић
Део катастарске парцеле 2749/1.
Пруга у К.О. Коњевићи
Целе катастарске парцеле 31/5 и 39/6.
Делови катастарских парцела
26/3, 27/1, 28/2, 28/3, 30/2, 39/3, 39/4, 41/1, 1360/1,
1360/5, 1361, 1372 и 1426.
Пруга у К.О. Прељина
Део катастарске парцеле 2292/1.
Ауто-пут у К.О. Љубић
Делови катастарских парцела
2789/1 и 2823/1.
Ауто-пут у К.О. Коњевићи
Делови катастарских парцела
1/2, 2/1, 2/2, 5/1, 26/1, 26/2, 1360/1, 1360/2 и 1372.
Ауто-пут у К.О. Прељина
Целе катастарске парцеле
1812/1, 1813/2, 1814/1, 1814/2, 1814/3, 1819, 1820/1
и 1820/2.
Делови катастарских парцела
1812/2, 1812/3, 1813/1, 1813/3, 1813/4, 1813/5,
1813/6, 1813/7, 1815, 1817, 2268/1, 2291/1, 2292/1,
2293 и 2298/1.
Реонски центар
У К.О. Љубић
Целе катастарске парцеле
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2257/3, 2256/2,
2258/2, 2259/2,
2263/2, 2264/2,
2269/3, 2270/3,
2598/1, 2598/2,
2602/4 и 2603/2.

2256/3,
2260/2,
2268/1,
2270/4,
2599/2,
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2256/4,
2261/2,
2268/2,
2272/4,
2602/1,

2256/7,
2261/3,
2268/7,
2593/2,
2602/2,

2256/8,
2262/2,
2269/2,
2597/4,
2602/3,

Делови катастарских парцела
2243/1, 2255/1, 2255/2, 2255/3, 2272/3, 2273, 2275/2,
2586/4, 2593/1, 2593/4, 2595/5, 2596/2, 2596/5,
2597/2, 2599/1, 2600, 2601, 2603/1, 2606, 2607,
2608/2, 2608/4, 2796 и 2797.
Центри
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2431, 2438/3, 2601, 2603/1, 2604/3, 2604/4, 2605,
2607, 2608/1, 2614/1, 2615/1, 2615/2, 2616/1, 2616/3,
2616/4, 2739/1, 2784/1, 2784/2, 2797 и 2805.
Основна школа у К.О. Коњевићи
Део катастарске парцеле 1378.
Дечији вртићи
У К.О. Љубић
Целе катастарске парцеле
2608/3, 2614/3 и 2614/4.
Делови катастарских парцела

Центар у К.О. Коњевићи
Целе катастарске парцеле
334/2, 334/3 и 334/4.

1801/2, 1801/30, 2606, 2607, 2608/1, 2608/2, 2608/4,
2615/1, 2616/1, 2616/4 и 2805.
Реонски спортски центар

Део катастарске парцеле 1360/5.

У К.О. Љубић

Центар у К.О. Љубић

Целе катастарске парцеле

Целе катастарске парцеле
1684/3, 1685/6, 1685/8, 1689/5, 1689/6, 1689/7,
1689/8, 1690/5, 1690/6, 1690/7, 1690/8, 1690/9,
1690/10, 1690/11, 1690/12, 1690/13, 1690/14,
1690/15, 1690/16, 1690/17, 1690/18, 1690/19,
1690/20, 1690/21, 2352/8, 2352/9 и 2352/10.
Делови катастарских парцела
1684/2, 1685/5, 1685/7, 1689/8, 1689/9, 1690/1,
1690/22, 2352/1, 2352/11 и 2353/1.

2618/2, 2642, 2438/2, 2438/3, 2441/2, 2443/1, 2443/2,
2444/2, 2445/2 и 2643/3.
Делови катастарских парцела
2441/1, 2442/1, 2444/1, 2445/1, 2445/3, 2447, 2616/1,
2617, 2618/1, 2630/2, 2630/4, 2637/3, 2641, 2643/1,
2645/1, 2645/2, 2645/3, 2646/1, 2646/2, 2646/3,
2646/4, 2646/5, 2646/6, 2646/8, 2646/9, 2746/3,
2746/4, 2806, 2807, 2808 и 2809.
Локални спортски центри

Центар у К.О. Чачак

Локални спортски центар у К.О. Љубић

Цела катастарска парцела 2804/39.

Целе катастарске парцеле

Део катастарске парцеле 2804/24.
Средња школа
У К.О. Љубић
Целе катастарске парцеле
2275/2, 2276, 2278/1 и 2279/2.
Делови катастарских парцела
2273, 2274/2, 2278/4, 2279/1, 2279/3 и 2796.
Основнe школe
Основна школа у К.О. Љубић
Целе катастарске парцеле
810/1, 810/2, 2366/3, 2366/12, 2368/1, 2368/2,
2404/2, 2427/1, 2427/2, 2428, 2604/1 и 2604/2.
Делови катастарских парцела
809, 811/2, 812, 813, 815, 2362/1, 2366/1, 2367/1,
2369/5, 2425, 2426, 2429/1, 2429/2, 2429/3, 2430,

2394, 2396/1, 2398, 2392/2, 2393, 2395, 2396/2 и
2397.
Делови катастарских парцела
2230/7, 2230/8, 2233/1,2234/1, 2235, 2236/5, 2236/7,
2370/2, 2370/3, 2370/4, 2371/2, 2390/1, 2390/2,
2390/3, 2390/4, 2390/5, 2391, 2392/1, 2728, 2746/1,
2790/1 и 2796.
Локални спортски центар у К.О. Чачак
Целе катастарске парцеле
2456/1, 2456/5, 2456/6, 2458/1, 2458/2, 2459/3,
2460/10 и 2462/3.
Делови катастарских парцела
2457/1, 2457/5, 2457/7, 2460/11, 2462/8, 5148/3 и
5148/4.
Локални спортски центар у К.О. Коњевићи
Целе катастарске парцеле
324/2 и 324/4.

11. децембар 2020. године

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ЧАЧКА

Делови катастарских парцела
330/1, 330/2, 353/5, 354/1 и 1384/1.
Меморијални комплекс „Танаско Рајић“
У К.О. Љубић
Целе катастарске парцеле
878/2, 881/1 и 881/3,
Делови катастарских парцела
565/3, 565/4, 566/2, 866, 878/1, 881/2, 881/4, 883/1,
882/1, 882/2, 883/2, 884 и 2732.
Канал за наводњавање
Канал за наводњавање у К.О. Чачак
Делови катастарских парцела
5198/1 и 5239.
Канал за наводњавање у Љубић
Делови катастарских парцела
2283/2, 2744/2, 2792, 2793 и 2795.
Канал за наводњавање у Коњевићи
Делови катастарских парцела
409/2, 469/1, 470/1, 471/1, 472/1, 473/1, 474/1,
474/3, 475/1, 477/2, 480/2, 487/2, 487/12, 1386/1,
1386/2, 1406/1, 1407, 1408/2 и 1409.
Зеленило
Реонски парк у К.О. Чачак
Целе катастарске парцеле
2561, 2562, 2563, 2703 и 2708.
Делови катастарских парцела
2557, 2559, 2560, 2564, 2565, 2566, 2567, 2558/1,
2558/2, 2558/3, 2704, 2705, 2706, 2707, 2709, 2710,
5238 и 5239.
Реонски парк у К.О. Љубић
Целе катастарске парцеле
1788/3, 1788/4, 1788/5, 1788/8, 1788/9, 1788/10 и
1789/5.
Делови катастарских парцела
790/4, 790/5, 791/1, 798/2, 799/1, 802/1, 802/2,
1788/1, 1788/2, 1788/7, 1788/11, 1789/1, 1789/2,
1789/3, 1789/4, 1789/6, 1790/1 и 1809/1.
Реонски парк у К.О. Коњевићи
Целе катастарске парцеле
118/2, 118/7, 122/2, 125/5, 139/1, 201/1 и 1386/5.
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Делови катастарских парцела
68/4, 115/2, 115/7, 116/6, 116/2, 118/1, 118/3, 118/4,
118/5, 118/6, 122/1, 125/1, 125/3, 125/4, 125/6, 129,
133, 138/1, 138/2, 138/3, 138/4, 138/4, 138/5, 138/7 и
139/2.
Зонски парк у К.О. Љубић
Целе катастарске парцеле
1610/1, 2610/2, 2611/1, 2611/2, 2612, 2613, 2626/3,
2640/1, 2647/1, 2647/2, 2651/1 и 2651/6.
Делови катастарских парцела
2488, 2489/1, 2489/2, 2490/1, 2490/2, 2490/3, 2491/1,
2491/2, 2492/1, 2492/2, 2492/3, 2492/4, 2492/5,
2495/1, 2605, 2608, 2609, 2617, 2618/1, 2622/2,
2623/2, 2623/3, 2624/2, 2625/2, 2625/4, 2626/2,
2627/1, 2628/1, 2629/1, 2630/1, 2630/3, 2630/4,
2630/52634/4, 2635/1, 2637/3, 2638/6, 2639/1,
2640/2, 2641, 2646/2, 2646/3, 2646/9, 2647/3, 2647/4,
2648/2, 2648/1, 2648/3, 2649/1, 2649/2, 2650/1,
2650/2, 2651/2, 2651/5, 2651/9, 2652/1, 2746/2,
2746/3, 2747/1 и 2790/1.
Парк шума у К.О. Љубић
Делови катастарских парцела
370/2, 373/1, 373/2, 373/3, 374, 375/1, 375/2, 375/3,
376/1, 2408/3 и 2729.
Уређене зелене површине у К.О. Чачак
Целе катастарске парцеле
2946/2 и 2946/9.
Делови катастарских парцела
2946/8, 2946/12, 2946/15, 2962/2, 2963/2, 2963/3,
2963/4, 2751/1, 2804/26, 2804/40, 5186/6, 5186/18,
5186/33, 5198/1, 5198/5, 5217/13, 5217/14, 5217/16,
5217/21 и 5217/32.
Уређене зелене површине у К.О. Љубић
Цела катастарска парцела 2312/2.
Делови катастарских парцела
2286/1, 2313/2 и 2744/3.
Уређене зелене површине у К.О. Коњевићи
Делови катастарских парцела
143/1, 143/3, 143/4, 176/2, 176/3, 177, 178/1, 469/2,
470/2, 471/1, 471/2, 472/2, 1360/1, 1360/3, 1360/4,
1360/5, 1360/6 и 1361.
Зеленило заштитног карактера у К.О. Љубић
Целе катастарске парцеле
388/1, 397/1, 397/2, 400/1, 400/2, 401, 404, 406,
407/1, 407/2 и 2553/2.
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Делови катастарских парцела
314/5, 315/2, 318/1, 318/2, 318/3, 319, 320, 321, 322,
329, 330, 367/3, 368/1, 368/2, 368/3, 368/5, 369/1,
370/1, 384/1, 384/2, 385, 386, 387, 388/2, 395, 396,
398, 399, 402, 405, 408, 409, 410, 2408/2, 2408/5,
2410/2, 2538/1, 2539/1, 2539/3, 2553/3, 2554/1,
2554/2, 2558/1 и 2730.
Зеленило заштитног карактера у К.О. Коњевићи
Целе катастарске парцеле
41/3, 448/3 и 450/3.
Делови катастарских парцела
26/3, 27/1, 28/1, 28/3, 34/10, 39/3, 39/4, 41/1, 41/2,
41/4, 409/2, 439/1, 443/1, 443/2, 443/4, 442/1, 442/3,
443/5, 444/1, 447, 448/1, 448/2, 448/4, 450/1, 451/1,
452, 1384/1 и 1426.
Комуналне функције
Гробље у К.О. Љубић
Целе катастарске парцеле
331/1, 331/2, 332, 334/2, 335, 337, 338, 339/1, 339/2,
340, 341, 342, 344, 345, 346, 351, 356/1, 356/2, 357/1,
357/2, 359, 360, 361/1, 361/2, 361/3, 361/4, 361/5,
361/6, 361/7, 362, 363, 364, 365, 366/1, 366/3, 366/4,
367/2, 367/4, 367/5, 369/4 и 370/5.
Делови катастарских парцела
275/1, 275/2, 296, 297, 319, 321, 322, 329, 330, 333,
334/1, 347, 348, 349/1, 349/2, 350, 352, 353/1, 353/2,
354, 355/1, 355/2, 336, 343, 358, 366/2, 367/1, 367/3,
367/6, 368/1, 369/1, 369/2, 369/3, 370/1, 370/2, 370/3,
370/4, 371, 373/2, 2729 и 2730.
Гробље у К.О. Коњевићи
Целе катастарске парцеле
304/25, 309/1, 309/2, 309/5 и 309/6
Делови катастарских парцела
295, 303/5, 303/7, 303/8, 306/1, 306/5, 306/6, 306/7,
308/1, 308/2, 309/3, 309/4, 310, 311/1 и 1384/2.
Трафостанице у К.О. Чачак
Целе катастарске парцеле
2525, 2652/3, 2804/15, 5186/8 и 5198/3.
Делови катастарских парцела
2747, 2751/1, 2760/2, 2761/5, 2804/3, 2804/14,
2858/1, 5149/1, 5159/1, 5186/24, 5186/33, 5197 и
5198/2.
Трафостанице у К.О. Љубић
Делови катастарских парцела
1829/11, 1829/12, 1958, 1963/2, 1964/6, 2234/1,
2255/4, 2291/2, 2292/2, 2313/2, 2438/2, 2554/2,
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2554/3, 2557/3, 2744/2, 2746/1, 2749/1, 2785, 2786,
2795 и 2796.
Трафостанице у К.О. Коњевићи
Целе катастарске парцеле
261/4, 479/21, 489/2 и 1390/8.
Делови катастарских парцела
65/1, 265/1, 489/9, 1379 и 1380.
Црпне станице у К.О. Љубић
Делови катастарских парцела
2554/2, 2554/3, 2555/2, 2556/3, 2557/1 и 2557/3.
Црпне станице у К.О. Коњевићи
Део катастарске парцеле 36/6.
Водно земљиште
Регулисано речно корито Западне Мораве
у К.О. Чачак
Делови катастарских парцела
2853/1, 2853/2, 2855/1, 2856, 2858/2, 2859, 2860/2,
2861/2, 2862/2, 2862/3, 2864/2, 2864/3, 2866/2,
2867/2, 2868, 2869/2, 2870, 2871/4, 2872/1, 2885,
2886/3, 2887/4, 2891, 2892, 2895/2, 2897, 2898,
2906, 2907, 5241, 6929 и 6930/1.
Регулисано речно корито Западне Мораве
у К.О. Љубић
Делови катастарских парцела
2543/1, 2544, 2545, 2546/1, 2547/1, 2550/1, 2551/1,
2555/1, 2587/1, 2588/2, 2589/1, 2590/1, 2591/1,
2592/1, 2594/1, 2594/4, 2595/1, 2595/4, 2591/1,
2596/4, 2597/1, 2660/1, 2621/1, 2622/1, 2623/1,
2624/1, 2625/1, 2626/1, 2627/2, 2628/2, 2631/1, 2632,
2634/2, 2633/1, 2636/1, 2636/3, 2658/1, 2748/1,
2790/1, 2746/1, 2790/1 и 2791/1.
Регулисано речно корито Чемернице у К.О.
Коњевићи
Делови катастарских парцела
39/3, 39/5, 43/6, 43/6, 43/9, 47/3, 49/5, 146/3, 146/7,
410/2, 413/3, 419/2, 445/2, 448/5, 1372 и 1429.
Регулисано речно корито Чемернице у К.О.
Прељина
Делови катастарских парцела
1809/3, 1835/3, 1836/2, 1844/4, 1851/7, 1851/8,
2287/1, 2292/1, 2292/2, 2296 и 2298/1.
Регулисано речно корито Чемернице у К.О.
Љубићска Балуга
Делови катастарских парцела
1, 6/3, 10/2, 11/3, 16/5, 16/6, 19/6, 20/1, 712/1 и 717.
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Одбрамбени насип у К.О. Чачак
Целе катастарске парцеле
2855/2, 2911/6, 5443/2, 5444/2.
Делови катастарских парцела
2830/2, 2852/3, 2854/3, 2857/4, 2858/3, 2860/3,
2861/3, 2862/4, 2864/4, 2866/4, 2867/3, 2869/3,
2871/3, 2871/5, 2873/2, 2874/3, 2884/4, 2886/4,
2887/4, 2887/13, 2889/3, 2891, 2894/6, 2895/2,
2896/2, 2899/1, 2903/2, 2904/2, 2905/2, 2906, 2909/2,
2910/2, 2911/7, 2915/2, 2916, 2917/2, 2918/2, 2921/1,
2921/2, 2921/3, 2922/4, 2922/5, 2922/6, 2923/1,
2923/2, 2924/1, 2925, 2926, 2927, 2928, 5159/1,
5436/3, 5437/2, 5438/2, 5439/2, 5440/2, 5441/2,
5442/3.
Одбрамбени насип у К.О. Љубић
Целе катастарске парцеле
2540/2, 2543/2, 2555/2, 2564/3, 2592/2, 2595/6,
2596/7, 2636/4.
Делови катастарских парцела
2234/2, 2242/3, 2539/3, 2551/3, 2553/3, 2554/2,
2555/2, 2579/2, 2580/2, 2581/3, 2582/3, 2583/1,
2585/1, 2586/5, 2586/6, 2586/7, 2586/9, 2587/2,
2588/1, 2589/1, 2590/2, 2591/2, 2592/3, 2593/3,
2594/2, 2595/2, 2596/5, 2596/6, 2597/5, 2622/3,
2625/3, 2630/8, 2634/5, 2635/3, 2637/2, 2638/4,
2638/5, 2648/3, 2649/3, 2650/3, 2651/2, 2651/5,
2651/8, 2652/3, 2653/3, 2654/3, 2655/3, 2656/3,
2658/4, 2746/2, 2748/1, 2779/1, 2790/1, 2791/1, 2798,
2799, 2805, 2806, 2807, 2808, 2809.
Одбрамбени насип у К.О. Коњевићи
Делови катастарских парцела
43/6, 146/2, 155/8, 163, 410/1, 435/2, 437/2, 437/3,
437/8, 442/1, 442/3, 443/1, 443/2, 443/4, 443/5, 444/1,
445/1, 448/1, 448/2, 448/4, 1372, 1384/1, 1426, 1427,
2787, 1372, 1373/1 и 1429.
Одбрамбени насип у К.О. Љубићска Балуга
Делови катастарских парцела
712/1 и 723.
Одбрамбени насип у К.О. Прељина
Делови катастарских парцела
1835/3, 1836/2, 2251/1, 2287/1, 2292/2, 2294, 2295 и
2296.
Зеленило уз обалу реку у К.О. Чачак
Целе катастарске парцеле
2852/2, 2854/2, 2857/3, 2865, 2866/3, 2871/2, 2872/2,
2884/3, 2908 и 2929.
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Делови катастарских парцела
2853/1, 2853/2, 2855/1, 2856, 2858/2, 2860/2, 2861/2,
2862/3, 2864/3, 2866/2, 2867/2, 2868, 2869/2, 2870,
2871/4, 2873/2, 2874/3, 2872/1, 2884/4, 2885, 2886/3,
2886/4, 2887/4, 2887/13, 2891, 2892, 2894/6, 2895/2,
2896, 2897, 2898, 2899/1, 2905/2, 2906, 2907,
2909/2, 2910/2, 2911/1, 2915/2, 2916, 2918/2, 2919,
2920, 2921/1, 2921/2, 2921/3, 2924/1, 2924/2, 2925,
2926, 2927, 2928, 5159/1, 5217/26, 5241, 6929 и
6930/1.
Зеленило уз обалу реку у К.О. Љубић
Целе катастарске парцеле
2242/2, 2539/4, 2541, 2542, 2553/1, 2594/3,
2596/3, 2597/3, 2629/2, 2629/3, 2630/9,
2631/3, 2633/2, 2634/1, 2634/6, 2635/2,
2637/1, 2637/4, 2638/1, 2649/2, 2651/3,
2651/7, 2651/10, 2652/1, 2653/2, 2654/2,
2656/2 и 2657.

2595/3,
2631/2,
2636/2,
2651/4,
2655/2,

Делови катастарских парцела
2540/1, 2543/1, 2544, 2545, 2550/1, 2551/1, 2552/1,
2555/1, 2587/1, 2588/2, 2589/1, 2590/1, 2591/1,
2592/1, 2594/1, 2595/1, 2596/1, 2597/1, 2622/1,
2623/1, 2624/1, 2625/1, 2626/1, 2627/2, 2628/2,
2631/1, 2633/1, 2634/1, 2636/1, 2636/3, 2648/3,
2658/1, 2660/1, 2746/1, 2748/1, 2779/1, 2790/1, 2798,
2799, 2806 и 2807.
Зеленило уз обалу реку у К.О. Прељина
Цела катастарска парцела 1843/4.
Делови катастарских парцела
1844/3, 1844/4, 1851/7, 1851/8, 2251, 2292/1, 2292/2,
2294, 2295 и 2298/1.
Зеленило уз обалу реку у К.О. Љубићска Балуга
Целе катастарске парцеле
5, 6/4 и 17/6.
Делови катастарских парцела
1, 4/2, 6/3, 10/2, 11/3, 16/5, 16/6, 19/6, 20/1 и 717.
Зеленило уз обалу реку у К.О. Коњевићи
Целе катастарске парцеле
1/3, 29, 144/2, 153/2, 155/2, 425/2, 432/2, 437/6,
437/7, 439/2, 442/2 и 444/2.
Делови катастарских парцела
26/1, 26/2, 27/2, 28/2, 30/2, 39/3, 39/5, 43/6, 43/9,
47/3, 49/3, 49/5, 146/3, 146/7, 149/2, 410/2, 413/3,
419/2, 435/4, 437/5, 445/2, 448/5, 1360/2, 1372,
1373/1, 1425, 1426 и 1429.
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2.1.5. Општи урбанистички услови за
уређење површина јавне намене –
саобраћајне и зелене површине
2.1.5.1. Саобраћајне површине
Визија и принципи развоја су:
Саобраћајни систем који обезбеђује
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 инфраструк–
туре су:


повезивањe 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 уз адекватно комунално опремање.
Саобраћајна мрежа

Концепција основне мреже саобраћајница
има за циљ прихватање и квалитетно опслуживање
локалног саобраћаја и спровођење транзитног 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, формирани су циљеви
собраћајне мреже на подручју Плана и то:



квалитетно и ефикасно повезивање зоне
рада и зона становања;



интегрисање периферних делова града тј.
побољшање саобраћајне приступачност;



елиминисање ограничавајућих утицаја
железничког
саобраћаја
(простим
денивелацијама);



квалитетно организовње јавног градског
превоза;



повећање
безбедности
саобраћаја
(повећањем попречних профила примарне
и секундарне саобраћајне мреже).
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Приоритетне активности је потребно
усмерити на ревитализацију и реконструкцију
постојеће мреже саобраћајница и изграње потпуно
нове групе саобраћајница са обезбеђивањем
стандардних попречних профила, обновом или
изградњом савременог коловоза, решавања
одводњавања,
постављања
саобраћајне
сигнализације и сл.
•

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.


Саобраћајне површине

Концепт саобраћајне мреже у овом Плану
је урађен према Генералном плану Чачка („Сл.
лист града Чачка“, број 25/2013), а у складу са
реалним просторним могућностима, стањем на
терену и теренским условима. Планирана
саобраћајна мрежа на обрађиваном простору
базирана је великим делом на већ изграђеној
мрежи, уз њено дограђивање, проширивање, на
основу анализа постојеће саобраћајне мреже.
Код постојеће мреже, евидентно је
доминантна секундарна мрежа, која се директно
прикључује на саобраћајнице највишег ранга, као
и постојање сегманата примарне мреже који су или
неизведени, или су у суженом профилу.
Код постојећих саобраћајница приметна
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.
Друмски саобраћај
ПРИМАРНА САОБРАЋАЈНА МРЕЖА
Основна функција примарне (градске)
путне мреже је саобраћајно повезивање (тј.
масовно кретања већим брзинама) и то за више
врста возила (јавни градски превоз, путнички
аутомобили,
теретна
возила,
бициклисти,
пешаци...)
Окосницу концепта примарне градске
мреже у функционалној организацији саобраћаја
на простору овог Плана, чине:
ГЛАВНЕ ГРАДСКЕ МАГИСТРАЛЕ
1. Булевар ослободилаца Чачка (садашњи
обилазни пут), као ГЛАВНА ГРАДСКА
МАГИСТРАЛА (ГГМ), односно, тзв. »Јужна
магистрала«, који се поклапа са ДП IБ-23,
представља
путни
правац
са
знатним
саобраћајним
оптерећењем.
Булевар
ослободилаца Чачка се делом налази између чвора
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број 2220 „Прељина“, стационажа км 83+118,
чвора 2312 „Коњевићи (укрштај путних праваца
ДП IБ-23 и ДП IIА-179 – стационажа км 84+878) и
чвора број 2313 Чачак „Дракчићи“, стационажа
Км 89+308. Део Булевара ослободилаца Чачка
обухваћен овим Планом, се налази између
стационаже Км 83+749 и Км 86+957), а у складу
са Референтним системом мреже државних путева
Републике Србије.

Немањиној је планиране ширине од 21,5м и то: 4
коловозне траке по 3,25м', затим бициклистичке
стазе по 1,25м за сваки смер, тротоари по 2,0м и
средњи зелени разделни појас ширине 2,0м. По
преласку Ул. Танаска Рајића, попречни профил је
смањен за ширину бициклистичких стаза и износи
укупно 18,0м (2х6,0+2х2,0+2,0).

Планирани попречни профил садржи две,
по смеровима физички раздвојене, коловозне
траке, од којих се свака састоји од две саобраћајне
траке ширине по 3,5 м, тако да ширина коловозне
траке износи 7,0 м. Средња разделна трака има
ширину 4,5 м, а предвиђене су и зауставне траке
(за сваки смер једна, ширине по 2,5 м). Са два
тротоара, ширине по 2,0 м, попречни профил ове
градске магистрале има све неопходне елементе,
и укупна ширина предвиђеног попречног профила
износи 27,0 м. На траси Булевара ослободилаца
Чачка, планирана је изградња мостовске
конструкције за другу коловозну траку, дужине
око 215.00 м и ширине 10.00 м. Укрштаји у нивоу,
ове саобраћајнице као главне градске магистрале,
су распоређени у правилном ритму, наизменично
са пуним и ограниченим програмом скретања;

Примарна
(градска)
и
секундарна
(локална) мрежа међусобно су повезане сабирним
улицама

2. БулеварТанаска Рајића (бивша Ђорђа
Томашевића) од планиране денивелисане кружне
раскрснице са Булеваром Ослободилаца Чачка
(раскрсница »Коњевићи«) до денивелисаног
укрштаја са ауто-путем Појате – Прељина, као
ГЛАВНА ГРАДСКА МАГИСТРАЛА (ГГМ).
Ширина усвојеног попречног профила Улице
Ђорђа Томашевића на наведеној деоници износи Б
= 18,0 м, са физички раздвојеним коловозима по
смеровима, са по две саобраћајне траке за сваки
смер и средњом разделном траком ширине 1,5 м,
како је приказано графичким прилогом.
ГРАДСКЕ МАГИСТРАЛЕ
3. Тзв. »Северна магистрала«, коју чине
Булевар Танаска Рајића, Ул. Славка Крупежа, ...
као ГРАДСКА МАГИСТРАЛА (ГМ).
Ширина попречног профила ове градске
магистрале је, такође 18м, са физички раздвојеним
коловозима по смеровима, са по две саобраћајне
траке за сваки смер и средњом разделном траком
ширине 1,5 м
4. Правац ул. Немањине (до Булевара
Танаска Рајића) и Булевар Љубић – Коњевићи 1
(радни назив), као ГРАДСКА МАГИСТРАЛА
(ГМ), и као сегмент магистралног прстена око
шире градске зоне, који повезује »Јужну
магистралу« и индустриску зону преко
новопланираног моста преко реке Западне Мораве
на југу и саобраћајну мрежу у ПГР-у »ТрбушаниЉубић«, на западу. Попречни профил у Ул.

Примарну мрежу у овом Плану
употпуњују још и Сабирне Улице I (СУ I):

Према функцији у саобраћајној мрежи
града, примарну градску мрежу чине и следеће
САБИРНЕ УЛИЦЕ I (СУ- I):
1. Ул. Милосава Еровића од Ул. Бр. »10«,
као природни наставак ул. Цигларске, приближно
правцем Запад-Исток, преко Љубић поља до реке
Чемернице;
2. Правац ул. Љубић – Коњевићи 2 (од Бул.
Љубић – Коњевићи 1 до Северног општинског
пута)
3. Ул. Љубић-поље 4 (радни назив) од ул.
Браће Ковачевића до ул. Милосава Еровића;
4. Ул. Хероја Ђуракића, од ул. Славка
Крупежа до врха брда Љубића (Северни
општински пут);
5. Ул. Љубић–Коњевићи 47 (Драгослава
Бојића,
од
БулевараТанаска
Рајића
до
Меморијалног комплекса »Танаско Рајић« на брду
Љубићу – Северног општинског пута;
6. Северни општински пут
Деоница трасе пролази кроз План и нанета
је на основу идејног решења које је израђено од
стране предузећа ЦИП-а–Београд, али не у целој
дужини. У делу од раскрснице са Ул. Хероја
Ћуракића до раскрснице са улицама ЉубићКоњевићи 65 и Љубић-Коњевићи 63, треаса
Северог општинског пута је нешто измењена у
односу на трасу задату идејним решењем, али у
оквиру задатог коридора. У зони раскрснице са
улицама Љубић-Коњевићи 65 и Љубић-Коњевићи
63 Северни општински пут се укључује на Ул.
Љубић-Коњевићи 65 која га спаја са Општинским
путем бр 123-4/Л304. Попречни профили Северног
општинског пута и везних саобраћајница у
границама захвата Плана сатоји се од коловоза
ширине 6м и обостраних тротоара/банкина
ширине од 1-2м, са косинама усека и насипа.
7. Општински пут бр 123-4 (Л 304) – Улица
бр. 2
Општински пут – бр. 123-4 (Л304)
Вранићи-Ракова-Прељина-Прислоница-Горња
Трепча потврђен је по постојећој траси и планиран
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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. Општински пут је планиран са
профилом који се састоји од коловоза ширине 6м
и обостраних тротоара/банкина по 1.5-2м.
В. - СЕКУНДАРНА (ЛОКАЛНА) ПУТНА
МРЕЖА
Секундарна
(локална)
мрежа
има
доминантну
улогу
приступа
локацијама
непосредно уз деоницу улице која, по правилу,
првенствено опслужује путничке аутомобиле,
бициклисте и пешаке.
Секундарну (локалну) путну мрежу чини
сплет интерних улица и коловоза који служе за
приступ до одређених циљева. За овај ниво мреже
карактеристично је да класични саобраћајни
параметри, као што су проток и брзина, губе свој
смисао, будући да су висока брзина кретања
возила и јаки токови возила, у суштини,
неприхватљива и нежељена појава. Елементе овог
дела путне мреже чине:
1. Сабирне Улице _II (СУII):
Ове улице имају и додатну функцију
сабирања токова у оквиру мање урбане целине, као
што су:
- Ул. Будимира Милошевића од Ул. Драгослава
Бојића преко Ул. Хероја Ђуракића и укључењем у
саобраћајну мрежу ПГР »Трбушани-Љубић«;
- Правац улица Љубић – Коњевићи 61, преко
раскрснице са кружним током кретања, до Ул.
Ђорђа Томашевића;
- Ул. Љубић – Коњевићи 63 (радни назив), од Ул.
Љубић – Коњевићи 61 до Северног општинског
пута;
- Ул. Љубић – Коњевићи 62 између улица Ул.
Љубић – Коњевићи 61 и Ул. Љубић – Коњевићи 63;
- Ул. Љубић – Коњевићи 22 од ДП IБ-23 до Ул.
Љубић – Коњевићи 62
- Ул. Коњевићи 7 (радни назив из ПДР »Љубић
поље«).
- правац Ул. 580 (од Ул. Ђ. Томашевића) и Ул.
Љубић поље 2 преко Булевара ослободилаца
Чачка, до границе плана у Коњевићима;
- Ул. Љубић поље 4 од Ул. Милосава Еровића до
Ул. Љубић бедем.
2. Приступне саобраћајнице:
У ову категорију саобраћајница спадају:
1. Стамбене улице
2. Улице са умиреним саобраћајем
3. Саобраћајнице у оквиру паркиралишта.
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4. Колско-пешачке улице
Приступне улице обухватају најбројнију
категорију градских улица које директно
опслужују урбанистичке, ивичне, садржаје
(локације). У ову групу спадају сви типови
стамбених
и
пословно-трговачких
улица,
намењених
искључиво
индивидуалном
и
снабдевачком саобраћају. Коловози садрже
укупно две возне траке, обостране пешачке стазе,
а могу се користити и за мировање возила (улице
са умиреним саобраћајем). На њих се обично
ослањају главни капацитети паркирања.
ЖЕЛЕЗНИЧКИ САОБРАЋАЈ
У транспорту великих количина робе и
путника на веће удаљености железнички саобраћај
има несумњиве предности пред друмским
саобраћајем. У последње време пре свега због
своје спорости и неорганизованости за прихват
терета за транспорт по принципу од врата до врата
атрактивност овог вида транспорта је опала. Да би
се железнички саобраћај рехабилитовао и преузео
водећу улогу пре свега у превозу великих
количина терета и путника на веће удаљености
предвиђене су значајне промене постојећег
система. Концепција развоја железничког
саобраћаја базира на два важна постулата:
1. Тежњи да се кроз град води само путнички
саобраћај, а да теретни саобраћај заобиђе град и да
се организује тако да се све ранжирне утоварно
претоварне и друге сличне радње обављају изван
града.
2. Припрема у систему железничких пруга за
укључење у паневропске коридоре, а што ће
несумњиво имати утицаја и на овај вид транспорта
на обрађиваној територији.
На подручју овог Плана се налази и део
железничке пруге Краљево - Пожега, као део
магистралног железничког правца СталаћКраљево-Чачак-Пожега, који задржава постојеће
просторно решење, тангирајући га са западне
стране. Планирано је њено опремање савременом
сигналносигурносном и телекомуникационом
опремом. Овим Планом обухваћен је део пруге у
дужини од 470,00 метара, од стационаже Км
106+447 до стационаже Км 106+917. Деоница
пруге Чачак – Пожега је електрифицирана, а сви
укрштаји денивелисани. Постојећа траса пруге се,
без измена, задржава, уз неопходну заштиту
пружног коридора.
У оквиру подручја се налази и железнички
коридор Старе пруге (бивша пруга уског колосека
Чачак – Горњи Милановац), ширине од 22 метра
до 27 метара, који је већим делом очуван, али
потенцијално, бесправном градњом веома
угрожен. Генералним планом, као и Условима ЈП
»Железнице Србије« је, у оквиру овог пружног
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коридора, предвиђена изградња једноколосечне
електрифициране железничке пруге нормалног
колосека: Чачак – Горњи Милановац – Топола –
Младеновац, на којој ће моћи да саобраћају и
гарнитуре лаких шинских система. За опредељење
најповољније
трасе
пруге
Чачак-Горњи
Милановац, урађена је СТУДИЈА ЖЕЛЕЗНИЧ–
КОГ САОБРАЂАЈА У РЕЈОНУ ГРАДА ЧАЧКА за потребе израде ГП. Траса пруге Чачак - Г.
Милановац предложена овим Планом, представља
једну од варијанти из поменуте Студије.
Знатан број парцела прикључених на
пружни
коридор,
условљава
изградњу
приступних улица са обе стране пруге, на ободима
пружног коридора. У првој фази (пре изградње
пруге нормалног колосека Чачак – Горњи
Милановац), планирана је изградња приступне
саобраћајнице, на јужном ободу пружног
коридора, која представља наставак Улице браће
Ковачевић и предвиђена је за двосмерни саобраћај
и за прикључак парцела са обе стране коридора.
Друга фаза подразумева изградњу приступне
саобраћајнице и на северној страни пружног
коридора, у циљу омогућавања прикључка
парцела, којима ће изградњом колосека бити
онемогућен приступ Улици браће Ковачевић.
Након изградње обе приступне саобраћајнице у
оквиру пружног коридора, неопходно је
предвидети једносмеран режим саобраћаја на
њима.
Изградња пруге Чачак – Горњи
Милановац, подразумева проширење железнич–
ког насипа на део Улице Радисава Гавриловића, у
дужини око 220 метара, као и изградњу новог
насипа, у дужини од око 80 метара.
Укрштања ове пруге са саобраћајницама у
нивоу (има их пет) су планирани углавном без
левих скретања на саобраћајницама. Сви остали
услови за грађевинско уређење и подизање нивоа
осигурања путних прелаза, морају бити решавани
у фази израде техничке документације, а на
основу посебних техничких услова, тада
добијених од Сектора за стратегију и развој ЈП
»Железнице Србије«.
Поред ових, постојећих пруга, Генералним
планом је планирана 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, р. Западне Мораве и у реону
Кулиновачког поља укључује у постојећу пругу из
Краљева.
ПЕШАЧКЕ КОМУНИКАЦИЈЕ
Пешачка кретања на подручју града јављају
се у више облика:

1.

од извора до циља са различитим сврхама
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(тзв. чиста пешачка кретања)

2.

од/до станица јавног превоза и од/до
капацитета паркирања путничких возила
(тзв. терминална пешачка кретања)

3.

као функција боравка на уличном простору
(нпр.
шетња,
куповина,
друштвени
контакти, забава и тсл.)
Незaвисно од узрока појаве пешака на
путној мрежи града, пешаци су најосетљивији
учесник у саобраћајним збивањима те захтевају
максимално могућу заштиту од утицаја других
видова, а пре свега моторних возила. Истовреме–
но, опслуживање урбанистичких садржаја је
незамисливо без присуства пешака у уличном
профилу. Стога су потребе пешака, поред
формирања потеза и/или мреже за искључиво
кретање и/или боравак пешака (евентуално
бициклиста), присутне на највећем делу ове путне
мреже. Тротоари су планирани поред свих
саобраћајница са обе стране, а у случају
просторних ограничења, само са једне стране
минималне ширине 1,5м`. Код колско-пешачких
прилаза нису планиране физички издвојене
површине за кретање пешака због просторних
ограничења. Посебне пешачке стазе су планиране
на одбрамбеном насипу поред р. Западне Мораве
ширине 2,0м.,затим на тзв. » Царском друму«
ширине 4,0м, затим дуж хидромелиорационог
канала ширине 3,0м` …
БИЦИКЛИСТИЧКИ САОБРАЋАЈ
Интензитет
свакодневних
кретања
бициклиста у градском подручју зависи од низа
спољних фактора (нпр. топографија, климатски
услови, навике, дужина путовања и сл.) али и
услова за кретање путном мрежом (или посебном
просторно издвојеном мрежом за бициклисте) и
паркирање. Овај вид превоза обухвата и бицикле
са помоћним мотором и мопеде.
За бициклисте карактеристична је потреба
уређења подужног и попречног вођења у односу на
кретање других видова превоза (моторна возила,
јавни превоз) са посебним нагласком на
нестабилност бициклиста при малим брзинама
кретања. На најнижој функционалној врсти путне
мреже града (ПУ) бициклисти се могу кретати
слободно свим коловозним површинама уз
поштовање општих правила вожње или
регулативом заснованом на умирењу саобраћаја.
Код осталих функционалних врста (ГС, ГМ, ГГМ)
степен издвајања бициклиста (бициклистичка
трака обележена на коловозу или бициклистичка
стаза изван коловоза) зависи од интензитета
токова моторних возила и/или бициклиста.
Посебне бициклистичке стазе/траке на
предметном простору су планиране укупне
дужине око 8,5км. у следећим улицама:
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Ул. Милосава Еровића;



Ул. Љубић-поље 6;



Ул. Димитрија Плазинића



Ул. Страјина Лапчевића;



Ул. Рада Гребића, и



Ул. Љубић-поље бедем - посебна стаза за
двосмерни бициклистички саобраћај до
границе овог Плана, на источној страни, а
укључењем у исту такву стазу планирану у
ПГР »Центар«, на западној страни
СТАЦИОНАРНИ САОБРАЋАЈ

Паркиралишта су саобраћајни објекти који
су организовани за потребе мировања возила као
последица функције опслуживања садржаја
(локације).
Укупни захтеви за паркирањем у овој зони,
одговарајућим средствима саобраћајне контроле,
морају се свести на разумну меру, тако да би
комплекс
мера
за
решавање
проблема
стационарног саобраћаја подразумевао:


Организацију
отворених
уличних
и
вануличних паркиралишта, са развијеним
системом тарифа и контролом њиховог
коришћења у зонама где је то неопходно, и



Постојање квалитетног јавног градског
превоза и стимулисање пешачког
и
бициклистичког саобраћаја.

Стационарни саобраћај
поштујући следеће принципе:

организовати



Зоне породичног становања: паркирање
организовати ван јавног пута, у оквиру
сопствене парцеле, и то једно паркинг или
гаражно место на један стан;



Пословне
зоне
(комуналне
функције,
централне функције, реонски центар, реонски
спортски центар): обезбедити на грађевинској
парцели, ван површине јавног пута, једно
паркинг-место на 70 м2 корисне површине;
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траке, омогућити испред објеката са
краткотрајном посетом (пошта, банка, објекти
дечје заштите...), уз обавезну изградњу
коловозних проширења-ниша на својим
парцелама за ограничен број возила (4 до 12 паралелне нише, односно 6 до 20 возила - косе
нише =45º)


Уз објекте вишепородичног становања
обезбеђује се 1,2 паркинг место по стамбеној
јединици, како приликом изградње, тако и
приликом надградње и реконструкције на
грађевинској парцели, ван површине јавне
саобраћајнице.
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 IБ 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 IБ реда бр 23).
На овај начин би се остварило далеко мање
оптерећење раскрснице Ул. Љубић – Коњевићи 22
са Булеваром ослободилаца Чачка.
Јавни превоз путника



Зоне основног и средњег образовања:
обезбедити на грађевинској парцели, ван
површине јавног пута, једно паркинг-место по
једној учионици;



У зони реонског и зонских паркова, као и
меморијалног
комплекса,
предвидети
самосталну паркинг скупину;

Јавни превоз у градском (приградском)
подручју саставни је део функције саобраћајног
повезивања и, преко пешачких токова ка/од
станица, има и индиректну функцију обезбеђења
приступа урбанистичким садржајима. Стога је
неизбежно да се трасе ових видова превоза
поклапају са потезима путне мреже, те чине
саставни део њене функције.

 У зонама које су предвиђене за гробља,
предвидети самосталне паркинг скупине;

Развој система јавног градског превоза
базираће се на аутобуском систему.



У зони реонског и локалних спортских
центара, предвидети самосталне паркинг
скупине;



Улично паркирање уз проточне саобраћајне

Аутобуси могу користити и најнижу врсту
путне мреже (ПУ), како би се обезбедила
приступачност за кориснике на нивоу локалне
урбанистичке целине; по правилу се ради о
линијама малог интензитета.
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Због просторних ограничења, нису
планиране посебне нише за аутобуска стајалишта,
већ ће се иста прописано обележити хоризонтал–
ном сигнализацијом на коловозу, као и потребном
вертикалном сигнализацијом на тротоару.
Линије ЈГП нису одређиване на нивоу овог
ранга планирања и исте ће бити дефинисне у
зависности од потреба корисника, као и интереса
даваоца услуге.
Аутобуска стајалишта дефинисала би се у
складу са локалном одлуком о јавном превозу и
стајалиштима јавног превоза, кроз израду главних
пројеката саобраћајница. У главним пројектима
настојати да се стајалиште лоцирају на безбедном
одстојању од раскрсница и то, по могућству,
након проласка возила јавног превоза кроз
раскрсницу.
НИВОИ УКРШТАЈА
I- Главне градске магистрале - денивелисан
у повољним теренским условима или на
специфичним местима укрштања, а изузетно
површински са светлосном контролом највишег
ранга;
II - Градске магистрале - површински са
светлосном контролом највишег ранга или
денивелисане
III - Градске саобраћајнице I и II, као и
сабирне улице I и II - површински, са и без
светлосне контроле;
IV - Основна железничка пруга денивелисан,
ПОПРЕЧНИ ПРОФИЛИ
Димензије елемената попречних профила
су планиране тако да се максимално искористе
постојећи расположиви коридори.
Ширина саобраћајне траке за примарну
мрежу улица је рачуната по обрасцу: тс=250+Вр
/цм/, што за режимску брзину на подручју града
Чачка од 50км/х износи: тс=250+50=300цм.
За секундарну мрежу улица, ширине
саобраћајне траке су мин. дозвољене тс=250цм. с
обзиром на расположиви коридор, а што се може
без икакве бојазни прихватити, обзиром да је у
питању саобраћај који се може сматрати тзв.
»мирујућим саобраћајем«. Тротоари су планирани
тамо где је то ранг улице захтевао и где је то
расположиви коридор дозвољавао и делимично
променљиве су ширине где су то просторна
ограничења наметала.
Попречни
профил
ове
категорије
саобраћајница садржи две саобраћајне траке и два
тротоара (2х2,5+2х1,5=8,0м). У случајевима
оштрих просторних ограничења и мање дужине
улице, могућа је примена попречног профила са
тротоаром само са једне стране (2х2,5+1,5=6,5м')',
а за једносмерне улице: 4,5+1,5=6,0м'
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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 3.5м до 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.
Планом је потврђено затечено стање на
терену за одређен број приступних улица са уским
профилима.
Распоред
и
димензије
елемената
попречног профила су дати оријентационо и нису
обавезујући осим регулационе ширине и броја
саобраћајних трака.
Елементи
попречног
профила
саобраћајница унутар регулацине ширине нису
обавезујући, и могу се мењати кроз даљу разраду
техничке документације.
Попречни падови у свим улицама су
планирани 2,5 % у правцу
ВЕРТИКАЛНО РЕШЕЊЕ
Нивелету саобраћајница радити на основу
кота датих у графичким прилозима, а које треба
третирати
као
оријентационе
приликом
пројектовања. Обзиром да је у питању надоградња
и модернизација постојеће уличне мреже, као и
пројектовање нових саобраћајница, потребно је
водити рачуна о постојећим котама, како
саобраћајница, тако и о котама улаза у парцеле и
објекте приликом комплетирања мреже.
УСЛОВИ ЗА ПРИСТУП НА ЈАВНУ
САОБРАЋАЈНУ МРЕЖУ
Грађевинска парцела мора имати приступ
на јавну саобраћајну површину односно трајно
обезбеђен приступ на јавну саобраћајницу.
Уколико
се
приступ
остварује
индиректним путем, који није јавна површина,
испоштовати следеће услове:
а/ Услови приступа парцелама у оквиру
породичног становања
Ако се грађевинска парцела не ослања
директно на јавну саобраћајну површину, њена
веза са јавном саобраћајницом се остварује преко
приступног пута минималне ширине 3,5м.
Постојећи приступни пут, којим се
обезбеђује приступ грађевинским парцелама са
изграђеним објектима, који је последица
уситњавања већих парцела, а није урађен према
некој планској документацији, може се задржати
изграђене ширине, али не мање од 2,5м` за
постојећи број парцела.
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Минимална ширина приступног пута који
се користи за повезивање две до четири
грађевинске парцела са јавном саобраћајницом и
дужине до 100м је 4,5м.

дозволити (уз сагласност управљача јавном
саобраћајницом) у следећим случајевима :


Минимална ширина приступног пута који
се користи за повезивање више од четири
грађевинске парцела са јавном саобраћајницом и
дужине до 200м је 5,0м.
Ако се приступни пут користи за једну
грађевинску парцелу, може се формирати и у
оквиру те парцеле, а ако се користи за повезивање
две или више грађевинских парцела са јавном
саобраћајницом, формира се као посебна парцела.
б/ Услови приступа парцелама
вишепородичног становања

у

в/ Услови приступа парцелама у оквиру зона рада
Приступ грађевинске парцеле јавној
саобраћајној површини могуће је остварити преко
приступног пута минималне ширине 6,5м
(5м+1x1,5м).
Приступни путеви који су реализовани на
основу претходне планске документације ширине
уже од овим планом прописане, а без просторних
могућности за проширење, могу да се задрже за
приступ постојећем броју грађевинских парцела.
Колске прилазе на парцеле формирати са
саобраћајнице нижег ранга, преко ојачане
конструкције тротоара и упуштених ивичњака
како би пешачки саобраћај остао у континуитету.
За угаоне објекте
планирати што даље од
најудаљенијем делу парцеле.




оквиру

Унутар блокова пројектовати интерне
колско-пешачке саобраћајнице за приступ
интервентних возила, возила становника и
пешачка кретања минималне ширине 5,0м.
Уколико се ради о колско-печашком приступу за
више од 3 (три) грађевинске парцеле, тада је
потребно да та ширина буде минимално 6,5м (5,0м
+ 1,5м). Уколико се колско-пешачке интерне
саобраћајнице завршавају слепо, на крају их
обавезно завршити са припадајућом окретницом.

колске прилазе
раскрснице, на

Постојеће
приступе
грађевинским
парцелама који су остварени преко зелених
површина у оквиру регулације саобраћајнице се
задржавају.
г/ Остали услови
Код
пројектовања
приступа
(или
приступне саобраћајнице на јавну саобраћајницу)
за парцелу, тежити да се он оствари на једном
месту (као један приступ). Два (или више)
прикључака на јавну саобраћајницу могу се
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Када се парцела налази као угаона на
раскрсници две или више саобраћајница,
тако да се приступи могу формирати на
довољној удаљености од раскрснице, а да
не угрожавају саобраћај на раскрсници или
јавној саобраћајници.
Када се ти прикључци налазе на
различитим јавним саобраћајницама које
додирује предметна парцела.
Када је изградња објекта (из других
специфичних
разлога)
на
парцели
условљена са више прикључака. а за то
постоје просторни и саобраћајни услови на
парцели и јавној саобраћајници.
Када је међусобно растојање прикључака
довољно велико.
Када за то постоје оправдани разлози са
становишта безбедности саобраћаја на
јавној саобраћајници (као што је на пример
формирање независних улаза и излаза са
парцеле и слично).

Када се парцела налази (граничи) до јавне
саобраћајнице на којој се одвија колски саобраћај
и када ранг те саобраћајнице није виши од ранга
приступне улице (ПУ) дозвољава се могућност
приступа паркинг местима (за путничке
аутомобиле) која су намењена потребама објекта
на парцели и која се налазе на парцели, са коловоза
јавне саобраћајнице. Овако пројектована паркинг
места не могу бити груписана у већем броју од 10
паркинг места у једној групи, на потребној
удаљености од осталих садржаја у улици (пешачки
прелази, саобраћајне сигнализације, аутобуска
стајалишта и сл.), а растојање између групација не
може бити мање од 10 m. Ближе услове за овакав
приступ дефинисаће се условима носиоца јавних
овлашћења за јавну саобраћајницу.
Посебна правила, услови и ограничења
уређења јавних саобраћајних површина:
У регулацији улица није дозвољена
изградња објеката, изузев оних који спадају у
саобраћајне, комуналне објекте и урбану опрему
(надстрешнице јавног превоза, споменици,
рекламни панои, жардињере, корпе и сл.) и
објеката и мреже јавне саобраћајне и комуналне
инфраструктуре.
На саобраћајницама највишег ранга је
обавезно постављање ограде, граничника и сл.
између коловоза и тротоара, коловоза и зеленилих
трака и коловоза и бициклистичких стаза у циљу
раздвајања немоторизованог кретања од осталог
динамичког саобраћаја.
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Одвод атмосферских вода са свих
саобраћајних површина решити затвореном
канализацијом путем сливника.
Како главне градске магистрале, градске
магистрале и градске саобраћајнице I и II реда
спадају у висококапацитетне саобраћајнице,
предвиђене за брзи путнички саобраћај, као и за
каналисање теретних токова, неопходно их је
планирати уз скоро потпуну контролу приступа.
То подразумева примену хијерархијског принципа
прикључивања, односно непосредну везу градских
магистрала са саобраћајницама за један нижег
ранга, што условљава максимално елиминисање
директних прикључака суседних појединачних
парцела на примарну мрежу. У циљу унапређења
нивоа услуге и безбедности на магистралним
путним правцима, неопходно је суседне парцеле
прикључити на примарну путну мрежу
посредством секундарне.
Како се секундарна путна мрежа ослања на
примарну, потребно је усвојити принцип фазне
градње, од вишег ранга саобраћајница ка нижем.
Такође, до реализације појединих сегмената
планиране путне мреже, неопходно је дозволити
приступ и појединачним суседним парцелама на
одговарајуће постојеће саобраћајнице, уз услов да
буду прикључене на планирану секундарну путну
мрежу након њене реализације.
Одступање од принципа потпуне контроле
приступа градским магистралама и градским
саобраћајницама дозвољено је за објекте као што
су станице за снабдевање моторних возила
горивом, мотели и слично и то као једносмерни
прикључци, као и у случајевима значајних
просторних или других ограничења са веома
високим процентом ивичне изграђености, а без
могућности прикључка појединих суседних
парцела на секундарну путну мрежу (нпр. један
број парцела са северне стране Ул. Ђорђа
Томашевића). Комплекс објеката те врсте (станица
за снабдевање моторних возила горивом, мотел,
…), се већ налази уз Бул. Ослободилаца Чачка, Ул.
Ђорђа Томашевића.
За јавне саобраћајне површине дозвољава
се могућност фазног пројектовања и изградње под
условом да предметна фаза представља
грађевинску и функционалну целину. Такође
фазност се може остварити и изградњом дела
планираног попречног профила, али тако да
изграђени део може да се користи као јавна
саобраћајница (функционална целина).
Имајући у виду следеће околности везане
за главну градску магистралу (ГГМ) :


Јако велико саобраћајно оптерећење (ПГДС
преко 10.000 возила/дан) као и битан утицај
који ће на даље стање оптерећења ове
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саобраћајнице имати динамика изградње
аутопута Е763 у зони Чачка, управљачку
надлежност, велику инвестициону вредност
реализације, однос према околним садржајима
и стање објеката (пре свега раскрсница), за ову
саобраћајницу планом се предвиђа могућност
фазне
реализације.
То
подразумева
пројектовање и изградњу планом предвиђених
садржаја (изградња нових и доградња
постојећих објеката као што су изградња
вијадукта,
реконструкција
раскрсница,
проширења попречног профила, доградња
сервисних саобраћајница, уливно-изливних
трака, тротоара и сличне активности), а који
представљају функционалне целине. Такође
планом се предвиђа и даје могућност
предузимања мера (пројектовања и изградње)
у оквирима постојеће и планом дефинисане
регулације ове саобраћајнице и саобраћајница
са којима се она укршта на простору Плана)
објеката и сарджаја који треба да допринесу
повећаној
проточности и безбедности
саобраћаја на постојећој саобраћајници (као
што су на пример реконструкције постојећих
раскрсница
без
планом
предвиђених
проширивања попречних профила у пуној
мери).
Такође, на сличан начин као код ГГМ и код
саобраћајница нижег ранга, у оквирима постојеће
и/или планиране регулације, даје се могућност
пројектовања саобраћајница (или њених делова,
као што су на пример раскрснице) тако да
пројектовани делови представљају функционалну
целину са остатком саобраћајнице (као на пример,
по потреби могла би се раскрсница планом
предвиђана као стандардна, пројектовати и као
раскрсница са кружним током саобраћаја у колико
таквим пројектом не излази из оквира регулацијепостојеће и планиране).
Ситуационо решење јавних саобраћајница
аналитички је одређено датим координатама
карактеристичних тачака. Планом је прихватљиво
да се израдом пројекта одступи од датих елемената
(у циљу бољег уклапања у катастарско
топографско стање на терену), али уз обавезу да се
сви наведени садржаји попречног профила нађу
унутар дефинисане регулације улице.
Нивелационо
решење
јавних
саобраћајница дато је орјентационим апсолутним
котама карактеристичних тачака. Израдом
пројекта саобраћајнице и детаљнијом разрадом
нивелације на топографској подлози, дозвољава се
одступање од датих кота, уз услов да се не смеју
нарушити остали услови, као што су заштитне
висине денивелисаних укрштања са осталом
инфраструктуром (саобраћајницама) и уклапања
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укрсних места-раскрсница у нивоу са бочним
саобраћајницама.
Код железничких пруга, поред основних и
индустријских колосека на одстојању од 6м,
рачунајући од осе крајњег колосека (пружни
појас), могу се градити железнички објекти и
постројења железничко тарнспортне организације
(ЖТО) као и других предузећа, уз претходну
сагласност ЖТО.

2.1.5.2. Зелене површине
У оквиру јавних зелених површина издваја се:


Реонски парк



Зонски парк



Парк шума



Уређене зелене површине



Зеленило заштитног карактера



Зеленило уз обалу реке



Реонски парк

Ова категорија зеленила је планирана на
три локације у у оквиру захвата плана, на
Урбанистичким целинама 1.7, 3.5 и 4.6 и то у виду
организације парковског зеленила где се могу наћи
и други садржаји који ће подржати пасивну
рекреацију грађана који му гравитирају.
Урбанистичке целине 1.7. и 3.5.
предвиђене су за уређење реонског парка са
могућношћу изградње рекреативних садржаја
(стазе, справе за гимнастику...) затим увођење
мобилијара карактеристичног за парковске
површине као и обавезно увођење простора за игру
деце. Могуће је простор оплеменити атрактивним
садржајима као што су уметничке скулптуре,
перголе, фонтане...
Реонски парк планиран у оквиру
Урбанистичке зоне 4 припада категорији која има
велики значај за град.
Парк оплеменити елементима водених,
зелених, поплочаних површина, уз обавезно
постављање парковског мобилијара. У оквиру
реонског парка поред организације зеленила,
пешачких стаза простора за одмор и игру деце,
теретана на отвореном и сл. могу се градити
монтажни објекти од природних материјала и то:
изложбени павиљон, уметничка радионица,
ботаничка башта, и сл. са пратећим садржајима.


Зонски парк

Зонски парк је планиран у оквиру
Урбанистичке целине 4.22 који ће својим

11. децембар 2020. године

садржајима успоставити везу између реке Мораве
и садржаја који се са друге стране наслањају на
парк (становање високих густина, реонски
спортски центар, дечији вртић).
Зонски
парк
представља
допуну
рекреационих садржаја у коридору пешачких
токова дуж З.Мораве. Треба да садржи објекте за
игру деце и активну и пасивну рекреацију
одраслих, са могућношћу изградње мањег
угоститељског објекта са отвореним баштама.
Стамбени објекти који се налазе у планираној зони
парка могуће је задржати уз обавезу промене
намене прилагођене новом амбијенту. У оквиру
зонског парка поред организације зеленила,
пешачких стаза простора за одмор и игру деце,
могу се организовати терени на отвореном за
активну и пасивну рекреацију грађана, теретане на
отвореном и сл. Могу се градити монтажни
објекти од природних материјала и то: изложбени
павиљон, уметничка радионица, ботаничка башта,
и сл. са пратећим садржајима). Могућа је изградња
и аква парка. Парк оплеменити елементима
водених и поплочаних површина уз обавезно
постављање парковског мобилијара.


Парк шума

Ова категорија зеленила заступљена је у
оквиру Урбанистичке целине 3.13 у контакту са
гробљем. Планирано је очување овог постојећег
шумског простора у оквиру кога је могуће
организовати мрежу пешачких комуникација,
стазе за трчање, просторе за пасиван одмор и
рекреацију. Приликом опремања овог простора
обавезна је употреба природних материјала.


Уређене зелене површине

Ова категорија зеленила подразумева мање
површине скверног зеленила, као и зеленило уз
саобраћајнице.
Планска структура сквера ствара се као
резултат решавања саобраћајних, функционалних
и архитектонско композиционих питања. Простор
сквера може послужити за краткотрајан одмор
корисника, као и за декоративно оплемењивање
насеља у целини, а њихово уређење потребно је
планирати по типу парковске површине, међутим,
на знатно мањем простору. Наиме, ако се ради о
површинама на рубовима и ободним деловима
саобраћајница, сквер треба да представља простор
за предах. Треба га решити са платоима,
просторима за игру деце клупама, јавном чесмом,
фонтаном, просторима за игру деце и сл.
Озелењавање
површина
дуж
саобраћајница, паркинг простора и разделних
трака, спроводити линеарном садњом. У
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композиционом смислу, ово зеленило се решава
тако да представља кичмени стуб зелених
површина и служи за повезивање насеља у
јединствен систем зеленила. Ова категорија
зеленила поред естетске функције утиче на
побољшање комфора током вожње, санитарно –
хигијенских и микроклиматских услова.
На местима где је предвиђена ова
категорија зеленила, а где просторне и
организационе могућности то не дозвољавају,
озелењавање вршити у партеру на следећи начин:
•
партерним зеленилом, перенама и нижим
врстама чија висина не прелази висину од 50цм,
које не ометају визуре,
•
уношењем вртно – архитектонских
елемената (скулптура, фонтана, чесми и сл.) у
комбинацији са зеленилом и сл.


Зеленило заштитног карактера

Заштитно зеленило представља појас
зеленила формиран садњом високог, густог
зеленила свуда око простора који треба заштитити
или на неки начин одвојити од садржаја у
непосредној близини. Ова зона представља зелену
баријеру између два колосека пруге, на месту
њеног рачвања, затим на делу површине између
државног пута и источног крака пруге, као и око
гробља у зони 3. Формирати је као заштитни појас,
комбиновањем лишћарских и четинарских,
дрвенастих и жбунастих врста различите висине.
Основна функција овог појаса јесте да ублажи
негативне утицаје саобраћаја (бука, аерозагађење)
у односу на околне намене, а уједно и формирање
угодне и интересантне амбијенталне целине која
спречава монотонију путовања. У оквиру ових
површина, могуће је организовати и пасивну
рекреацију узимајући у обзир удањеност од пруге
или саобраћајнице.
Ширина заштитног појаса је у директној
зависности од расположиве слободне површине, а
биљни садржај треба да задовољи еколошке и
естетске критеријуме, уз услов да се избегне
претерано шаренило. У систему зеленила града
заштитни појасеви играју веома значајну улогу у
побољшању санитарно-хигијенских и микро–
климатских услова.
Приликом
озелењавања
поштовати
минимална прописана одстојања од места садње
високог дрвећа од ивица ровова подземних
инсталација, ивица коловоза и најближих делова
надземних објеката. При пројектовању зелених
површина дуж саобраћајница, посебну пажњу
посветити функцији оптичког вођења.



Страна 2285 – Број 29

Зеленило уз обалу реке

Ову категорију зеленила чини зеленило
дуж одбрамбеног бедема уз Чемерницу и Западну
Мораву. Основна улога ове вегетације је
водозаштитна. Зеленило ове категорије утиче на то
да земљиште интензивније упија падавине, да
спорије отиче до водотока, чиме се отклањају јаке
пролетње поплаве, а стварају водотоци богати
водом. Захваљујући способности учвршћивања
земљишта, зеленило најпотпуније испољава
земљозаштитну, облоутврдну и водозаштитну
функцију, чиме се спречава широко развијени
процес ерозије земљишта. Поред тога, заштитно
зеленило уз реку, као елемент система градског
зеленила има вишеструку улогу: рекреативну,
изолирајућу, рашчлањавајућу и маскирну. У
оквиру ових зелених површина планирана је
пешачка стаза, на самом врху одбрамбеног бедема.

2.1.6. Општa правила уређења мреже јавне
комуналне инфраструктуре
2.1.6.1. Хидротехничка инфраструктура
Водоводна мрежа
Планира се изградња магистралних
цевовода Ø700 мм у ул.10 и Ø400 мм у ул. Браће
Ковачевић, у складу са "Генералним решењем
водоводног дистрибуционог система Чачка", као и
изградња резервоара запремине 2000 м3 у складу
са "Генералним пројектом водоводног система
приградских насеља Чачка". Тачан положај
резервоара није графички приказан, а биће
одређен пројектном документацијом.
Трасе постојећих водоводних цеви су
углавном у коридору коловоза у скоро свим
улицама, па се планира измештање оних
постојећих цеви које не испуњавају тај услов. У
циљу евентуалне потребе за противпожарном
заштитом, на водоводној мрежи је потребно
уградити подземне противпожарне хидранте на
међусобном одстојању 80 м (прецизан положај
постојећих хидраната није познат, па се ни у
новопланираним саобраћајницама графички не
приказује положај нових хидраната).
Постојећи систем даљинског надзора
водоснабдевања обезбеђује управљање и контролу
система, као и праћења квалитета воде, а систем
треба проширити и на планиране капацитете.
Фекална канализација
Мрежа фекалне канализације је недовољно
изграђена у северном делу подручја, па су
планирани нови цевоводи у свим планираним
саобраћајницама, чиме ће се прихватити
употребљене воде свих нових потрошача у оквиру
овог Плана и укинути постојеће септичке јаме.
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Планирано је и измештање цеви у коридоре
саобраћајница – на местима где је то могуће.
Поред изградње нових цевовода, предвиђа
се и реконструкција колектора који временом
постају недовољног капацитета у одвођењу
отпадних вода за плански период. На основу
"Генералног пројекта одвођења употребљених
вода Чачка" (Енергопројект, 1999.) као полазног
документа за урбанистичко планирање и израду
главних пројеката, извршиће се замена постојећих
цеви цевима већег пречника у улицама:
•
•
•
•

Љубић бедем – повећањем са Ø600 на Ø800мм,
и са Ø800 на Ø1000 мм
Благоја Николића - повећањем са Ø600 на
Ø800 мм
Драгослава Ковачевића –повећањем са Ø400
на Ø700 мм
Страјина Лапчевића – повећањем са Ø600 на
Ø700 мм

Трасе планираних канализационих цеви су
у коридору коловоза, а планира се измештање оних
постојећих цеви које не испуњавају тај услов.
Укрштања са осталим будућим и постојећим
инфраструктурним водовима ће се вршити на лицу
места уколико за то буде потребе, имајући у виду
прописе и неопходност поштовања нагиба цеви
фекалне канализације. На месту прикључка на
постојећу канализацију, предвиђене су каскаде,
као и отварање нових шахти. Каскаде су
предвиђене и у свим саобраћајницама чији су
нагиби већи од 9%.
Атмосферска канализација
Нивелациони положај саобраћајница на
северном делу подручја, омогућава ефикасну
евакуацију атмосферских вода ка Западној Морави
као реципијенту. Предвиђају се 2 нова излива: у
зони ул. Немањина и Бул. Ослободилаца Чачка,
где се предвиђа и црпна станица. Кота излива у
Западну Мораву ће бити одређена пројектном
документацијом,
на
основу
хидролошких
података.
Трасе планираних цеви атмосферске
канализације су у коридору коловоза. Укрштања
са осталим будућим инфраструктурним водовима
ће се вршити на лицу места уколико за то буде
потребе, имајући у виду прописе и неопходност
поштовања
нагиба
цеви
атмосферске
канализације. У саобраћајницама где није
планирана изградња уличне мреже, могуће је
атмосферске воде прихватити сливничким
решеткама и прикључити их у оближње цеви. У
саобраћајницама у нагибу већем од 9% је
предвиђен цевовод са каскадним савлађивањем
нагиба, или ће се одвођење атмосферских вода
вршити отвореним каналима у путном земљишту.
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На месту прикључка на постојећу канализацију,
предвиђене су каскаде и изградња нових шахти.
Распоред сливника са таложником ће се утврдити
пројектном документацијом.
Мелиорациони систем
Примарни канал за наводњавање се на
територији ГУП-а Чачка до 2015.год. задржава као
отворени трапезни канал, са једином функцијом да
пропусти воду, да би низводно од обухвата овог
ПГР-а имао основну намену - наводњавање
обрадивих површина. У канал није дозвољено
прикључивање цевовода, осим цев од извора
Бунковац.
Зацевљењем одвода из извора Бунковац,
постојећи нерегулисан канал неће имати
перманентан доток воде, па се овим Планом
планира његово зацевљење – највећим делом у
коридору новоформиране саобраћајнице, све до
постојећег пропуста кроз одбрамбени насип на
Чемерници.

2.1.6.2. Електроенергетска инфраструктура
Сви електроенергетски објекти унутар
граница овог Плана припадају конзумном
подручју Електродистрибуције "Чачак". Са
аспекта конзумног подручја за прогнозирани
период (до 2020. год.) ниво реалних оптерећења
трансформатора 110/35 кV према прогнози једнак
је њиховим номиналним снагама. Значи, након
овог периода ове трафостанице не само да неће
поседовати никакву резерву у снази, већ у
одређеним ситуацијама неће имати довољно
капацитета за текуће потребе.
Ради сигурнијег напајања унутар конзума,
као и повећања поузданости, односно обезбеђења
напајања у случајевима испада неког од
трансформатора, осим повећања инсталисане
снаге постојеће трафостанице 110/x кV "Чачак 2"
(не припада овом подручју) и оптимизације
постојећих ТС 35/10 кV, планирана је изградња
неколико нових ТС 110/10 кV. Jeдна од њих је ТС
110/10 кВ "Чачак 9" у Љубић пољу и ТС 110/10 кV
"Чачак 4" у Коњевићима на месту садашње ТС
35/10 кV "Чачак 4". Изградња ове трафостанице би
увелико
допринела
трајнијем
решењу
електроенергетске ситуације на подручју овог
плана.
Поменута новопланирана трафостаница,
препоручене снаге 2x20 МVА, билa би са осталим
постојећим и планираним трафостаницама истог
напонског нивоа на конзумном подручју повезане
у планирани 110 кV-ни прстен и тиме допринелa
оптимизацији просторне расподеле снага. У том
смислу планиран je двоструки далековод (ДВ)
110кV од планиране трафостанице до места

11. децембар 2020. године

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ЧАЧКА

прикључка на ДВ 110 кV који повезује ТС
220/110кV "Чачак 3" у Виљуши са ДВ бр.182 за
Горњи Милановац.
На преносној мрежи 35кV на овом
подручју присутна је појава непостојања резервног
напајања у случајевима испада. Као решење овог
проблема, у простору обухвата плана, у
Коњевићима, планира се нова ТС 35/10 кV која
поред простора обухвата плана треба средњим
напоном да снабдева и простор ван обухвата
плана. До нове ТС 35/10 кV ће се изградити 35 кV
водови у подземним уличним
коридорима.
Планира се и и каблирање дела трасе далековода
ТС 35/10 кV "Чачак 4" - ТС 35/10 кV "Брђани" који
припада подручју овог плана, односно уместо
постојећег надземног вода, који се заједно са
далеководним стубовима укида ће се положити
двоструки 35 кV-ни кабл у ров дуж зелених
површина
и
тротоара
постојећих
и
новопланираних саобраћајница.
Развоју система допринела би изградња
нових ТС 10/0,4 кV, које би биле типске БТС, 630
кVА или 2x630 КVА, уз постепену реконструкцију
и типизацију постојећих, као и изградња нове
кабловске мреже 10 кV и 1 кV, уз формирање
одговарајућих прстенова, на територији унутар
граница плана. Полагање каблова извести у складу
са трасама дефинисаним овим планом.
Уклапање у урбанистичка и саобраћајна
решења своде се на постепено превођење
постојеће надземне мреже напона до закључно 35
кV у подземну, као и изградњу нове подземне
мреже. Трасирање каблова изводити у зонама
тротоара саобраћајница и зелених површина, у
складу
са
прописима
код
укрштања,
приближавања и паралелног вођења са осталом
инфраструктуром и другим објектима.
Реконструкција постојеће мреже, заменом
постојећих елемената инфраструктуре (каблова,
надземних водова, стубова, ...) новим, због
преоптерећења
или
смањења
губитака,
дуплирањем водова због повећања поузданости,
односно обезбеђења резервног напајања у
случајевима испада, прекида водова, кварова на
мрежи, или других критичних ситуација које
неодложно захтевају радикалне активности на
мрежи, уколико није дошло до реализације планом
предвиђене одговарајуће саобраћајнице чија је
зона тротоара истим планом предвиђена за
трасирање каблова, може се реализовати у складу
са постојећим трасама надземних и подземних
водова. Обавеза је дистрибутера електричне
енергије да касније, код реализације планом
предвиђене саобраћајнице, изврши измештање,
односно усклађивање траса инсталација у складу
са планским решењем датим предметним планом.
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Трафостанице 10/0,4 кV, типске 630 кVА
(или нx630 кVА), могу се градити на грађевинским
парцелама, уз решавање имовинско-правних
односа и обавезно усклађивање траса енергетских
водова са постојећим, или планом предвиђеним
трасама, и користити за напајање електричном
енергијом објеката, како на тој, тако и на другим
грађевинским парцелама.
Планира се изградња инсталације јавног
осветљења на свим деловима обухваћеног
подручја на којима није изграђена. Осветљење
саобраћајница и осталих површина мора
осигурати минимални осветљај који ће обезбедити
кретање уз што већу сигурност и комфор свих
учесника у ноћном саобраћају. Постојеће јавно
осветљење остаје и даље у функцији, уз потребну
реконструкцију и уградњу енергетски ефикасних
елемената. Избор стубова као и типа светиљке за
јавно осветљење планираног простора као и њихов
тачан положај биће дефинисан у пројектној
документацији.
Ближе услове за пројектовање и
прикључење електронергетске мреже и објеката ће
у поступку обједињене процедуре прописати
надлежно електродистрибутивно предузеће.
Побољшање електроенергетске ситуације
могуће је остварити производњом електричне
енергије у електранама које користе обновљиве
изворе енергије, као што су соларне електране,
хидро-гео-термалне и електране на био-масу.
Овакве електране могу се градити у индустријским
зонама и зонама комуналних делатности за
сопствене потребе и пласман електричне енергије
на тржиште, а соларне електране и у зонама
становања за сопствене потребе.

2.1.6.3. Телекомуникациона нфраструктура
Телекомуникациону
инфраструктуру
Чачка, а тиме и овог подручја, представљају мреже
фиксних и мобилних телефонија, телевизијске и
радио мреже и информатички системи (Интернет
мрежа).
ФИКСНА ТЕЛЕФОНИЈА
Основу
развоја
телекомуникационог
система представља постојећа инфраструктура
стациониране телефонске мреже, која је
дигитализована у проценту од 100%.
Циљ је задовољење потреба корисника,
пружањем услуга говорних сервиса преко
аналогних и ИСДН прикључака, али и
мултимедијалних сервиса и апликација преласком
на
мреже
наредних
генерација
(МНГ).
Становништво и правни субјекти имају велике
потребе за квалитетном понудом нових сервиса и
изградњом
нових
телекомуникационих
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инфраструктура, које треба да обезбеде широк
спектар различитих услуга корисницима, од којих
треба издвојити следеће:
-

говорни сервиси преко аналогних и ИСДН
прикључака;
сервиси за податке преко широкопојасног
Интернет приступа (брзи приступ Интернету);
сервиси интелигентне мреже (ИН);
изнајмљене дигиталне линије различитих
протока;
ИП телефонски сервис (ВОИП);
Симетрични сервиси базирани на СХДСЛ,
АТМ и ВДСЛ технологији;
виртуелне приватне мреже на Л2 нивоу (Л2
ВПН);
виртуелне приватне мреже на Л3 нивоу (Л3
ВПН);
интегрисани пренос говора, података и видео
сигнала (трипле плаy);
видео сервиси на захтев;
ИП Центреx.

За реализацију ових сервиса, до
претплатничких терминалних уређаја или
локалних рачунарских мрежа треба да допре
приступна ТК мрежа, која може бити реализована
преко:
-

-

постојећих бакарних телефонских линија, уз
коришћење различитих типова мултиплексера
(ДСЛ), ради повећања пропусног опсега;
оптичких каблова (нарочито за потребе
пословних корисника);
бежичног приступа, који ће се на градском
подручју користити где је немогуће
обезбедити економично коришћење других
видова приступа.

Данас као најзаступљенија технологија за
пружање широкопојасних сервиса корисницима,
АДСЛ омогућава повећање пропусног опсега
постојећих каблова са бакарним парицама (уз
минимална улагања), при чему ће се наставити са
модернизацијом, коришћењем различитих типова
приступних уређаја, као што су мултисервисне
приступне платформе (МСАН) и приступни
мултиплексери
дигиталних
претплатничких
линија (ДСЛАМ). МСАН и ФМУX уређаји раде по
бакарном каблу и користе се у случају
реконструкције и доградње приступне мреже, а
пре свега за решавање подручја са корисницима са
колективним обликом становања (више објеката
колективног становања у низу, микронасеља,
солитери и сл.), када је потребан капацитет од 60
до 2000 парица. При томе, оптималним избором
локација за постављање ових уређаја, могу се у
бакарном
каблу
ослободити
парице
за
реконструкцију датог кабловског подручја, у
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близини неког од постојећих комутационих
чворова.
Телефонске централе:
На подручју овог Плана у плану је у блиској
будућности изградња три нове ТТ централе типа
"МСАН", капацитета преко 1000 телефонских
прикључака и по 250 АДСЛ линија, као и неколико
ван подручја са "покривањем" дела територије
унутар граница плана. То су: МСАН "Љубић
сајмиште", МСАН "Љубић поље" и МСАН "Љубић
- брдо".
У даљој перспективи планирана је
изградња још неколико нових ТТ централа типа
МСАН.
Оптички каблови:
Планирана је изградња нових оптичких
каблова према новим централама типа МСАН:
"Љубић поље", "Љубић сајмиште", "Љубић брдо"
и осталима које су планиране дугорочним
плановима пружаоца ТТ услуга, као и према
будућим великим корисницима. При томе се:
-

-

-

-

планирају оптички каблови са мономодним
оптичким влакнима;
користе оптички каблови без металних
елемената (ТОСМ 03), који се увлаче у
полиетиленске цеви;
на релацијама где се очекује накнадно
провлачење оптичког кабла (нпр. заједнички
излаз са више праваца и сл.), поставља више
оптичких цеви;
на делу трасе која је заједничка и за каблове
месне мреже, обавезно полаже полиетиленска
цев у исти ров за накнадно провлачење кабла;
предвиђају оптички разделници у станицама у
којима се завршава више од 24 оптичка влакна;
предвиђају две одвојене трасе оптичких
каблова до станице, за станице које су
чворишта у регионалном прстену.
Приступне мреже:

Савремене приступне мреже подразумевају
увођење оптичких каблова, задржавајући бакарне
парице само у делу од корисника до прве најближе
"концентрације", а такође и прелазак на
прстенасту структуру. На овај начин се
децентрализацијом приступне мреже и изградњом
мултисервисних приступних чворова долази до
смањења претплатничке петље и приближавања
кориснику.
На подручју овог Плана максимална
дужина претплатничке петље не би требало да
прелази 1000 м, а у зонама са великим густинама
насељености те вредности су од 300 до 800 м.
Поређења ради, на сеоским подручјима ове
дужине су до 2000 м.
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Планирана је изградња приступних мрежа
сваке од новопланираних централа типа МСАН.

Карактеристике и задаци мреже нове
генерације (НГН) су:

Код планирања приступних мрежа води се
рачуна о корисницима, који се у основи могу
поделити на "резиденцијалне" и "бизнис"
кориснике.

-

Резиденцијални корисници се у овом
смислу сврставају према начину становања у:

-

-

индивидуални облик становања,
колективни облик становања (до 30 станова),
колективни облик становања (преко 30
станова).

Код индивидуалног облика становања
сагледава се урбаност средине, да би се одредио
начин изградње приступне мреже као кабловске
или бежичне. Кабловска приступна мрежа изводи
се бакарним кабловима, са спољашњим кућним
изводима или изводима на стубићима.
Код вишепородичног становања до 30
станова, могу се планирати унутрашњи кућни
изводи.
У случају вишепородичног становања
преко 30 станова, може се планирати коришћење
одговарајућих урађаја.
Тенденција је да се у будућности и за
подручја са резиденцијалним корисницима,
приступна мрежа гради у архитектури ФТХ
(Фибре То тхе Хоме).
Бизнис корисници се могу сврстати у
следеће категорије:
-

мали корисници (1-9 запослених);
мали груписани корисници (тржни центри са
10-99 запослених);
средњи корисници (од 101 до 499 запослених);
велики корисници (болнице, банке, владине
организације, факултети, велика предузећа са
преко 500 запослених).

Бизнис корисници заслужују највећу
пажњу код планирања приступних мрежа због
великих захтеваних капацитета. Зато се за велике
бизнис кориснике мрежа ради у архитектури ФТБ
(Фибре То тхе Буилдинг), а за све остале бизнис
кориснике приступне мреже у архитектури ФТР
(Фибре То тхе Ремоте), које омогућавају пружање
свих захтеваних врста сервиса.
Будућа изградња приступне мреже треба да
задовољи све захтеве за новим сервисима, што
значи да оптичким кабловима треба што ближе
прићи корисницима, што више смањити дужину
претплатничке петље по бакарним кабловима и
увести нове технологије, односно постепено
(еволутивно) прећи на мреже нове генерације.

-

-

-

пакетски заснован пренос;
независност примењених сервиса;
могућност корисника за неограниченим
приступом услугама из понуде сервис
провајдера;
способност пружања великог броја различитих
сервиса укључујући говор, видео, аудио и
визуелне податке, путем сесија и интерактивно
у уницаст, мултицаст и броадцаст режиму;
гарантовани квалитет услуга (QоС) енд-то-енд
за широкопојасне услуге и реал-тиме услуга
(говор);
увођење нових мултимедијалних сервиса,
попут
видеоконференције,
стреаминг
независно од мреже и типа приступа који
корисник користи;
обезбеђивање мобилности корисника;
обезбеђивање
интерwоркинг-а
са
већ
постојећим мрежама ПСТН/ИСДН, ПЛМН
преко отворених интерфејса и са НГН мрежом
других оператера.

Ово је област са веома брзим технолошкотехничким напретком и у том смислу код изградње
инфраструктуре потребно је рачунати са
одређеном резервом за каснија проширења и
неометана полагања нових каблова.
Реконструкција постојеће мреже, заменом
постојећих елемената инфраструктуре (каблова,
надземних водова, стубова, ...) новим, због
преоптерећења
или
смањења
губитака,
дуплирањем водова због повећања поузданости,
односно обезбеђења резервног напајања у
случајевима испада, прекида водова, кварова на
мрежи, или других критичних ситуација које
неодложно захтевају радикалне активности на
мрежи, уколико није дошло до реализације планом
предвиђене одговарајуће саобраћајнице чија је
зона тротоара истим планом предвиђена за
трасирање каблова, може се реализовати у складу
са постојећим трасама надземних и подземних
водова. Обавеза је оператера да касније, код
реализације планом предвиђене саобраћајнице,
изврши измештање, односно усклађивање
инсталација у складу са планским решењем
предметног плана.
Телефонске централе, МСАН-ови и сл.
могу се постављати на грађевинским парцелама, уз
решавање
имовинско-правних
односа
и
усклађивање траса ТТ водова и електро
енергетских са постојећим, или планом
предвиђеним трасама. Обавезна је израда студије
о утицају на животну средину, која треба да буде
оверена од стране надлежне институције, као и
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примена свих, прописима предвиђених заштитних
мера.
МОБИЛНА ТЕЛЕФОНИЈА
И поред остварене 100%-тне покривености
територије и у високој мери задовољења потреба
становништва, мреже мобилних телефонија
изградњом нових базних станица са антенским
системима на појединим деловим подручја могу
постићи знатно повећање капацитета, чиме би се
задовољиле нове будуће потребе и захтеви које
намећу брзина развоја телекомуникација и убрзана
појава нових могућности у овој области.
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Базне станице мобилне телефоније и
припадајуће антенске системе могуће је
постављати по силосима, крововима високих
зграда, или партерно, односно слободно на тлу, уз
примену одговарајућих прописа и заштитних мера
(ојачања, темељи, заштитна ограда, електро
заштите, заштита од атмосферског пражњења,
заштита од буке, заштита од евентуалног зрачења).
Обавезна је и израда одговарајуће студије о
утицају на животну средину, која треба да буде
оверена од стране овлашћене институције, као и
примена одговарајућих заштитних мера.
ТВ И РАДИО МРЕЖА

Развој мрежа мобилне телефоније могуће
је остварити кроз:

Развој ТВ и радио мрежа на подручју овог
Плана могуће је остварити кроз:

1. квантитативно побољшање мреже:

1. квантитативно побољшање мреже:

а) појавом нових оператера мобилних телефонија
уз инсталирање нових радио-базних станица са
одговарајућим антенским системима, као и
формирање нових радио-релејних праваца;
б) изградњом већег броја нових базних станица и
припадајућих антенских система постојећих
оператера, ради повећања капацитета и већег
процента покривености територије УМТС
сигналом;
в) формирање већег броја нових радио-релејних
праваца, постојећих оператера, са потпуним
или делимичним простирањем преко подручја
овог плана, ради реализације веза са другим
подручјима, али и са другим општинама;
2. квалитативно побољшање мреже:
а) повећањем квалитета постојећих и увођењем
нових сервиса у мобилној телефонији;
б) масовнијом
имплементацијом
технологије ради повећања протока;

ГПРС

в) тоталним оптичким повезивањем на језгро
националне
мреже,
ради
омогућавања
коришћења свих могућих сервиса и везу са
целим светом;
г) еволуцијом ка мрежама треће и наредних
генерација;
д) масовнијем остваривању приступа Интернету
мрежама мобилних телефонија (3Г);
Генерално, тенденција је проширење
капацитета ГСМ станица, из разлога повећаних
саобраћајних захтева. Такође, тенденција је, у
УМТС технологији, побољшање покривености 3Г
сигналом, покривањем подручја гушћом мрежом
3Г базних станица, ради обезбеђења квалитетнијег
сигнала, веће брзине мобилног саобраћаја и
реализације додатних функција, односно сервиса.

а) проширењем постојећих мрежа, изградњом
нових објеката и инсталирањем опреме са
већим дометом;
б)
реконструкцијом постојећих мрежа,
постепеним превођењем надземне у подземну,
коришћењем ТТ или сопствене канализације и
усклађивањем
са
урбанистичким
и
саобраћајним решењима;
в) изградњом нових мрежа, појавом нових
емитера са својим станицама и антенским
системима, довољног домета за покривање
одговарајуће територије у складу са додељеном
фреквенцијом (тренутно град Чачак има
могућност додељивања лиценци за још три
емитера
ТВ
програма
са
локалном
покривеношћу).
2. квалитативно побољшање мреже:
а) повећањем квалитета постојећих и увођењем
нових сервиса у овој области (видео на захтев и
сл.);
б) увођењем нових технологија, као што је
дигитална телевизија;
в) бољим искоришћењем постојеће мреже
КДС-а, инсталацијом одговарајуће додатне
опреме на чвориштима кабловских система,
ради остварења преноса сигнала постојећим
инсталацијама и у супротном смеру, нпр. за
видео надзор, ТВ пренос неке манифестације са
лица места, дојава пожара и сл.
г) наставком започете акције остварења
приступа Интернету инсталацијама кабловских
телевизија.
Код изградње радио и ТВ станица и
припадајућих антенских система потребно је
урадити одговарајућу студију о утицају на
животну средину, оверену од стране надлежне
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институције, и применити
предвиђене заштитне мере.

све,

прописима

ИНФОРМАТИЧКИ СИСТЕМИ
Потребе
корисника
информатичних
система из дана у дан су све веће, било да је реч о
грађанима, индивидуалним корисницима или
правним лицима. Оне се могу задовољити појавом
нових оператера, остварењем бежичног приступа
Интернету, масовнијем приступу Интернету
мрежама кабловских телевизија, масовнијом
имплементацијом 3Г мрежа и увођењем нових
технологија, што би допринело повећању
расположивог протока. У том смислу акције се
своде на:
-

побољшање постојећих система кроз:

-

наставак развоја Интернет мреже у складу са
константним техничким напретком и појавом
нових технолошких могућности, као што су
бежични приступ Интернету, приступ
Интернету технологијама којима се знатно
повећава расположиви проток;
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2.1.6.4. Термотехничка инфраструктура
Постојећа гасоводна мрежа се углавном
задржава, а предвиђа се и даља гасификација
предметног
подручја
кроз
изградњу
дистрибутивне
гасоводне
мреже
од
полиетиленских цеви MOP 4bar (DN 40mm до DN
125mm).
Изградња нове дистрибутивне гасоводне
мреже предвиђа се од постојеће мреже до
потенцијалних будућих потрошача.
Од постојеће трасе гаса ДН 350 која је
изведена на југоисточном делу плана, паралелно
са каналом, по укрштању са Булеваром
ослободилаца Чачка, планирано је одвајање крака
дуж Улице Милосава Еровића где је предвиђена
зона са привредним делатностима.

-

увођењем и развојем нових сервиса (мобилни
Интернет,
мултимедијални
сервиси);
наставком реализације приступа Интернету
инсталацијама кабловских телевизија;

За крак челичног гасовода ДН 250, који је
изведен дуж тротоара Улице Страјина Лапчевића
планиран је наставак и то: тротоаром Улице
Средоја Мацановића, тротоаром Улице браће
Ковачевић, па тротоаром Булевара Танаска Рајића,
преко кружног тока у Коњевићима до крака
челичног гасовода који је изведен из правца
севера. На тај начин формира се „прстен“ градског
гасовода.

-

стварањем услова за појављивање нових
оператера (провајдера) и тако конкурентским
побољшањем квалитета корисничких сервиса

На описаној траси градског гасовода, на
углу улица Средоја Мацановића и Милосава
Еровића, планирана је МРС „Љубић поље“.

-

побољшање
предузећа

-

развојем
јединственог
општинског
информатичког система умрежавањем свих
општинских одељења и месних канцеларија;

У деловима плана, где је започет процес
гасификације,
предвиђен
је
наставак
дистрибутивне мреже и тако остварена могућност
прикључка са сваке грађевинске парцеле.

асортимана

услуга

јавних

-

информатичким
умрежавањем
општинских јавних предузећа;

-

инсталирањем нових информатичких система
применом различитих телекомуникационих
система (оптички, ГСМ/ГПРС, РДС, или други
радио системи, ...) и тиме извршити увођење
нових садржаја у области јавног живота
грађана, као што су:

-

видео надзор јавних површина,

-

аутоматска наплата паркинга,

-

даљинско управљање
осветљењем,

-

даљинско
управљање
сигнализацијом.

и

надзор

свих

јавним

светлосном

Подручје у обухвату плана пресеца 4
радио-релејна линка Телеком Србија А.Д. На
правцу пружања линка није дозвољена изградња
објеката који ће својом висином ометати пренос
сигнала путем овог линка.

Дистрибутивна гасоводна мрежа је од
полиетиленских цеви радног притиска до 4 бара.
Гасовод водити подземно положен у ровове
потребних димензија, у тротоару и то што ближе
регулационој линији.
Уколико се за потребе мале привреде
појаве потрошачи гаса већег притиска од 4 бара
потребно је извршити прикључак гаса на градску
гасоводну мрежу притиска 13 бара и то према
условима предузећа за транспорт и промет
природног и течног гаса (НИС Енергогас).

2.1.7. Смернице за
уређење зелених
површина у оквиру осталих намена
Систем зеленила предметног Плана, у
највећој мери, чине зелене површине које прате
претежне намене.





Зеленило становања
Зеленило привредних делатности
Зеленило паркирања теретних возила
Зеленило реонског и локалних центара
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Зеленило објеката образовања
Зеленило дечијих вртића
Зеленило спортских центара
Зеленило становања

Ове површине се планирају на локацијама
на којима се и сада налазе. Планом се предвиђа
учвршћивање постојећих стамбених зона.
Дозвољене намене у оквиру ове претжне
намене су становање, становање са пословањем
или чисто пословање.
Приликом уређења окућница у оквиру
стамбених објеката, изнаћи начин да се постојеће
зелене површине преуреде, освеже новим
садржајима, а нове услове условити изградњом
функционалног зеленила.
На парцелама породичног становања
просторе између улице и објекта озеленити
декоративним врстама, а део парцеле иза објекта
може се користити као башта или воћњак.
Препоручује се гајење воћа, као својеврстан вид
активног одмора становника.
Уместо чврстих ограда препоручује се
употреба живица и пергола са пузавицама. На
избор биљних врста за ову категорију зеленила, не
може се значајно утицати. Препорука, за власнике,
је да то буду аутохтоне врсте прилагођене датим
условима и организоване у традиционалном стилу.
Добро
организованим
зеленим
површинама са живим оградама, перголама и
осталим
вртно-архитектонским
елементима
улицама се може дати нов, аутентичан изглед.


Зеленило привредних делатности

На површинама ове намене могу се наћи
мале и средње фирме, али и пословни комплекси.
Могу се градити административни објекти,
објекти намењени различитим облицима услуга,
робно-дистрибутивни објекти и сл.
Поред пословних, овде се могу наћи и
производни објекти, од мале породичне
производње, преко средње великих производних
погона до великих постројења.
У оквиру ових површина опредељених за
производњу уз саобраћајнице, као и ка околним
наменама предложено је формирање линеарног
зеленила које има заштитну функцију, постављено
тако да не угрожава безбеднст саобраћаја у оквиру
предметног простора. Димензија и позиција
заштитној појаса у директној су зависности од
технолошког процеса.
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У оквиру партерног решења парцеле,
могуће је организовање спортских терена на
отвореном, намењених рекреацији запослених.
У оквиру пословно-производне намене
потребно је
отворене
зелене површине
организовати тако да елиминишу потенцијално
негативне ефекте по животно окружење, које
планирани садржај на датој површини може имати.
Улога зеленила пословно-производне намене јесте
и оплемењивање средине у естетском погледу. У
складу са тим је и избор биљака условљен
средином у којој оне расту, где се увек боље
одржавају групе биљака него појединачна стабла.
Распоред и композиција зеленила унутар круга
производног погона треба да омогуће постављање
појединих групација биља према изворима
загађења како би оне „примиле“ на себе прве и
најјаче налете облака загађивача.
Већи део површина у оквиру пословно производне зоне уредити у пејзажном стилу,
настојећи да се постигне што бољи однос
слободних површина према површинама под
објектима. Осим у случају где се ради о стварању
унутрашњих паравана, где простор треба
испунити високим растињем, формирати веће
травне површине. Зеленило се може садити као
оквир објектима, како би се ублажиле оштре
контуре објеката, по ободу комплекса, чиме се
постиже заштита и жељено присуство засене.
Могуће је формирати и групне аранжмане
зеленила у централним деловима отворених
површина чиме се утиче на стварање повољних
микроклиматских услова.


Зеленило паркирања теретних возила

Како се у оквиру ове намене планира
паркинг за теретна возила, поред кога се могу наћи
и објекти у којима ће бити смештене службене
просторије особља: контролне и благајничке
просторије, просторије за обезбеђење, санитарне
просторије и техничке просторије за инсталациону
опрему, као и други пратећи садржаји, тако ће и
организација
зеленила
бити
условљена
преосталом слободном површином у оквиру
планиране намене.
Зеленило организовати линеарно, у
комбинацији дрвенастих и жбунастих врста,
формирано по ободу парцеле ка околним
саобраћајницама. У случају недостатка слободног
простора као алтернативу користити засаде у
жардињерама, вертикално зеленило и др.
Препорука је да се приликом озелењавања
користе аутохтоне врсте отпорне на аерозагађење,
као и врсте са вертикалним кореном.
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Зеленило реонског локалних центара

У оквиру ових површина оформити
пријатане просторе за боравак и краће задржавање
у виду поплочаних пјацета са пратећим
садржајима попут фонтане, скулптуре, клупа за
седење и осталог урбаног мобилијара. Целокупан
простор декоративно озеленити, а висинском
градацијом зеленила формирати зоне светлости и
сенке.


Зеленило објеката образовања

Парцеле средње и основних школа
озеленити здравим и декоративним врстама дрвећа
и жбуња. По могућству по ободу школског
дворишта формирати живу, зелену ограду. При
избору врста предност дати аутохтоним врстама
које су се добро показале у планираној средини.
Избегавати отровне врсте, као и врсте са трњем и
крупним плодовима.


Зеленило дечијих вртића

Приликом партерног уређивања дечијих
вртића испоштовати све нормативе озелењавања
за ту врсту објекта. Да би задовољио очекиване
функције отворени простор дечије установе мора
да пружа услове за безбедан боравак у њему, да
задовољава здравствено-хигијенске услове и да
има довољну површину, разноврсне засторе за
просторе различитих намена, опрему која
обезбеђује богатство и креативност игре, а
смањује могућност повреда на минимум, довољно
зеленила и др. Слободан простор дечије установе
треба да допринесе обезбеђењу услова за
нормалан раст и развој деце, што подразумева:
-

максимално коришћење сунца и чистог
ваздуха,
развијање навика кретања и овладавања
сопственим телом,
овладавање ширим простором и орјентацијом
у њему,
стицање првих искустава,
подстицање и развијање једноставних облика
игре у простору,
подстицање и стварање међусобног контакта
деце у игри.

При уређењу и озелењавању оваквих
површина као најчешћи стилски облик јавља се
комбинација геометријског и пејсажног стила. С`
обзиром на различит узраст корисника, при
оптималним условима пожељно је двориште
поделити на више мањих сектора помоћу
разноврсних вртно-архитектонских елемената,

Страна 2293 – Број 29

клупа, трибина, степеница и др. Предвидети
простор са справама за игру деце.
Зелене површине постављати ободно, где
имају функцију изолације од околних намена. Овај
тампон треба да буде довољно широк и густ,
састављен од комбинације четинарског и
листопадног дрвећа и шибља, делимично
умањујући интензитет буке и количину прашине
са околних саобраћајница.
Зелене површине испред самог улаза у
објекат најчешће су обрађене декоративним
шибљем и цветњацима. При избору биљних врста
избегавати отровне врсте, као и врсте са трњем.
Препорурчује се употреба аутохтоних врста, које
су прилагођене условима средине на предметној
локацији.


Зеленило спортских центара

Основна улога зеленила ове категорије је
да пружи пријатан амбијент за бављење
рекреацијом становништва које живи у
непосредном окружењу, а и шире. У том смислу
зеленило, спортски терени и остали пратећи
садржаји треба да образују јединствену
функционалну целину. Пратеће садржаје потребно
је уклопити са зеленилом на такав начин да не
ометају спортске активности које се одвијају на
датој
површини.
Приликом
озелењавања
избегавати употребу алергених врста, врста са
крупним плодовима или оних које у јесењем
периоду услед опадања лишћа и плодова
доприносе повећању запрљаности простора. У
зони рекреације, на местима где се јавља подземна
инфраструктура зеленило организовати у виду
травног покривача комбинованог са површинама
за пасивну рекреацију. Избегавати употребу
дрвенастих и жбунастих врста са великим
кореном.
2.1.8. Правила, услови и ограничења уређења
простора
У графичком прилогу „План намене
површина“ дате су претежне намене у оквиру
захвата Плана.




Изградња објеката се може вршити искључиво
на основу Плана и по условима прописаним
Планом.
У регулацији улица није дозвољена изградња
објеката, изузев оних који спадају у
саобраћајне, односно комуналне објекте и
урбану опрему (надстрешнице јавног превоза,
споменици, рекламни панои и сл).
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•

Изградња планираних објекта дозвољена је
унутар грађевинских линија, према правилима
уређења и грађења утврђеним Планом.

•

На планираним површинама јавне намене и
површинама планираним за објекте од општег
интереса не могу се подизати објекти који нису
у функцији планиране намене.

•

На просторима који на основу плана нису
утврђени као грађевинске површине не може
се дозволити никаква изградња супротна
предвиђеној
намени,
осим
објеката
инфраструктуре, односно објеката који служе
одбрани.

2.1.9. Општи регулациони и нивелациони
услови за уређење површина јавне намене улица
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отворених – слободних простора и зелених
површина на нивоу урбанистичке зоне.
Придржавањем утврђених услова из Плана
у погледу врсте и намене новопланираних
објеката,
њиховог
утврђеног
положаја,
дефинисаних индекса и заузетости простора–
парцела и утврђених максималних спратности, уз
поштовање
ограничења,
обезбеђују
се
квалитетнији услови живота .
Општи услови заштите животне средине
обезбеђују се придржавањем одредби:
- Закон о заштити животне средине („Сл.
гласник РС“ бр. 135/04, 36/09, 36/09 - др. закон,
72/09 - др. закон, 88/10, 43/11 - одлука УС, 14/16,
76/18 и 95/18 – др. закон, ).

Ширина регулације новопланираних и
постојећих саобраћајница предвиђених за
реконструкцију утврђена је у складу са
категоријом саобраћајнице и оптималним
коридором за њен смештај.

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

Регулациона линија утврђује линију
разграничења површина одређене јавне намене од
површина предвиђених за друге јавне и остале
намене
и
представља
будућу
границу
грађевинских парцела намењених за површине
јавне намене, међу којима и саобраћајнице.

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

Планом регулације улица дефинисани су
услови за диспозицију саобраћајних површина –
коловоза и тротоара.
Положај саобраћајница у уличном
коридору дефинисан је и осовином самих
саобраћајница.
Саобраћајним решењем условљено је и
постављање нивелете саобраћајница према
конфигурацији терена и другим условима у
коридору. Планом нивелације утврђена је
висинска
регулација
новопланираних
саобраћајница у односу на конфигурацију терена и
нивелацију већ изграђених саобраћајница. Дате
висинске коте пресечних тачака осовина
постојећих или планираних саобраћајница су
орјентационог карактера и могуће су измене ради
побољшања техничких решења. У односу на
утврђену нивелету саобраћајница потребно је
испланирати терен пре почетка грађења и
утврдити висинску коту приземља објеката.
2.1.10. Услови и мере заштите простора
2.1.10.1. Услови за заштиту животне средине
Општи услови заштите животне средине
обухватају спровођење норматива који су
дефинисани како кроз планове вишег реда, тако и
кроз услове за изградњу објеката, заступљеност

- Закона о процени утицаја на животну средину
(„Сл. гласник РС“ бр.135/04, 36/09),

2.1.10.2. Услови за заштиту
елементарних и других непогода

од

и

пожара,

Ради заштите од пожара објекти морају
бити реализовани према одговарајућим техничким
противпожарним прописима, стандардима и
нормативима:
- Објекти морају бити реализовани у складу са
Законом о заштити од пожара („Сл. гласник РС“,
бр. 11/09, 20/15, 87/18 и 87/18 – др. закон)
- Објекти морају имати одговарајућу хидрантску
мрежу која се по протоку и притиску воде у мрежи
планира и пројектује према Правилнику о
техничким
нормативима
за
инсталације
хидрантске мреже за гашење пожара („Сл.
гласник РС“, бр. 3/18)
- Објектима мора бити обезбеђен приступни пут за
ватрогасна возила, сходно Правилнику о
техничким нормативима за приступне путеве,
окретнице, уређене платое за ватрогасна возила у
близини објеката повећаног ризика од пожара
(„Сл. лист СРЈ“, бр. 8/95), по коме најудаљенија
тачка коловоза није даља од 25м од габарита
објекта.
- Објекти морају бити реализовани у складу са
Правилником о техничким нормативима за
заштиту високих објеката од пожара („Сл.
гласник РС“, бр. 80/15, 67/17 и 103/18),
Правилником о техничким нормативима за
електричне инсталације ниског напона („Сл. лист
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СФРЈ“, бр. 53/88, 54/88 – исправка, „Сл. лист СРЈ“,
бр. 28/95) и Правилником о техничким
нормативима за заштиту објеката од
атмосферског пражњења („Сл. лист СРЈ“, бр.
11/96).
У циљу прилагођавања просторног
решења потребама заштите од елементарних
непогода, пожара и потреба значајних за одбрану
укупна реализација односно планирана изградња
мора бити извршена уз примену одговарајућих
просторних и грађевинско - техничких решења у
складу са законском регулативом из те области.
Ради заштите од потреса новопланиране
садржаје реализовати у складу са -Правилником о
техничким нормативима за изградњу објеката
високоградње у сеизмичким подручјима („Сл.
лист СФРЈ“, бр. 31/81, 49/82, 29/83, 21/88 и 52/90).
У поступку спровођења плана обавезна је
примена свих прописа, смерница и стручних
искуства, као и
- Уредбе о организовању и функционисању
цивилне заштите („Сл. гласник РС“, бр. 21/92).
- Закон о одбрани („Сл. гласник РС“, бр.116/07,
88/09, 88/09 – др. закон, 104/09 – др. закон, 10/15 и
36/18).
- Одлука о врстама инвестиционих објеката и
просторних и урбанистичких планова од значаја за
одбрану („Сл. гласник РС“, бр. 85/15) утврђује који
су објекти од значаја за одбрану.
- Уредбом о организовању и функционисању
цивилне заштите („Сл. гласник РС“, бр. 21/92)
Градови и насеља у републици Србији
класификовани су кроз четири степена
угрожености. За сваки степен утврђене су
одгова++рајуће мере, услови и режими заштите.
2.1.10.3. Правила и услови заштите природних
и културних добара
Према условима Завода за заштиту
природе Србије, у оквиру захвата плана налази се
заштићено подручје Меморијални природни
споменик „Љубић“. Према истим условима на
подручју Плана нема еколошки значајних
подручја и еколошких коридора еколошке мреже
РС.
Све интервенције у оквиру овог простора
морају се вршити према условима и уз контролу
Завода за заштиту природе Србије.
Ако се у току радова наиђе на геолошко–
палеонтолошка документа или минеролошко–
петрографске објекте за које се претпоставља да
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имају својство природног добра, извођач радова је
дужан да у року од осам дана обавести
министарство надлежно за послове заштите
животне средине, као и да предузме све мере
заштите од уништења, оштећења или крађе до
доласка овлашћеног лица.
Приликом
озелењавања
простора,
предност дати аутохтоним врстама (минимално
50% врста), отпорним на аерозагађења, која имају
густу и добро развијену крошњу. Као декоративне
врсте могу се користити и врсте егзота које се могу
прилагодити локалним условима, а да при том
нису инвазивне ни алергене (тополе и сл).
Обавезно је редовно одржавање зеленила и
сузбијање и контролисање алергених и
инванзивних врста. Инвазивне врсте у Србији су:
Acer negundo (јасенолисни јавор или негундовац),
Amorpha fruticosa (багремац), Robinia pseudoacacia
(багрем), Ailanthus altissima (кисело дрво), Fraxinus
Americana (амерички јасен), Fraxinus pennsylvanica
(пенсилвански јасен), Celtis occidentalis (амерички
копривић), Ulmus pumila (ситнолисни или
сибирски брест), Prunus padus (сремза), Prunus
serotina (касна сремза).
Према условима добијеним од стране
Завода за заштиту споменика културе Краљево, у
захвату Плана утврђено је постојање непокретног
културног добра знаменитог места од изузетног
значаја и то Споменик Танаску Рајићу на брду
Љубићу – меморијални комплекс, утврђеног на
основу Решења о стављању под заштиту закона
споменика Танаску Рајићу на брду Љубићу број 88
од 24. фебруара 1971. године донетог од стране
Завода за заштиту споменика културе Краљево.
Одлуком о утврђивању непокретности културних
добара од изузетног и великог значаја
Меморијални комплекс на Љубићу утврђен је за
непокретно културно добро – знаменито место од
изузетног значаја („Службени гласник РС“, бр.
28/83), те с тим у вези ужива заштиту на основу
Закона о културним добрима („Службени гласник
РС“, бр. 71/94, 52/2011-др. закона, 99/2011 – др.
закона).
За све радове на културном добру и
његовој заштићеној околини прибавити услове и
сагласности надлежног Републичког завода за
заштиту споменика културе у Београду.
У оквиру захвата Плана налазе се и следећа
добра која уживају претходну заштиту Закона:


Евидентирано добро локалитет с археолошким
садржајем Греда Коњевићи, ев. лист број 18 од
13. маја 2019. године и обухвата катастарске
парцеле бр: 206, 205, 199, 194/6, 194/5, 194/2,
189, 201/3, 201/2, 202, 1202/2, и 203 све КО
Коњевићи.
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За промене облика терена, извођење
грађевинских, инфраструктурних или било
којих земљаних радова на наведеним
парцелама потребно је прибавити мере
техничке заштите Завода у Краљеву, као
територијално надлежне службе заштите.


Евидентирано добро градитељски објекат
Стара школа у Љубићу, Ев. лист бр. 114 од
10.1.2020. године, обухвата кат. парцеле бр.
2368/1 и 2367/1 обе КО Коњевићи.
Објекат се не сме уклонити, нити се на
њему могу изводити било какви радови који
могу угрозити постојеће споменичке вредности
са нагласком на очување визуелног идентитета.
За све радове на објекту, као и за радове на
припадајућој парцели неопходно е прибавити
мере техничке заштите од Завод у Краљеву као
територијално надлежне службе заштите.

У оквиру захвата плана на парцелама око
гробља, на потезу Мутаовина постоје индиције
постојања културних слојева забележених у
прошлости. Потребно је увођење посебних мера
заштите за извођење земљаних радова на овом
простоту, које подразумевају археолошки надзор.
Надзор може извршити локална установа заштите
Народни музеј у Чачку или Завод у Краљеву.
Инвеститор радова мора прибавити посебне мере
Завода у којима ће бити дефинисанењегове
обавезе, као и обавезе надзора.
Ако се у току извођења грађевинских
радова у оквиру Плана, наиђе на нови простор са
археолошким материјалом Инвеститр/Извођач је
дужан да одмах, без одлагања обустави радове и
обавести Завод као територијално надлежну
установу заштите. Археолошко културно наслеђе
представља извор европског колективног памћења
и има суштински значај за познавање историје
човечанства и територије Републике Србије.
Његова заштита и заштита научних процедура
развоја, треба да постану део урбанистичког и
просторног планирања, као и саставни део
политика развоја.
Инвеститор/Извођач је дужан да предузме
мере заштите како откривени археолошки
материјал не би био уништен или оштећен.
Након увида у материјал стручно лице
Завода може предложитиобуставу радова и
прописати извођење заштитних археолошких
истрашивања или континуираног праћења радова.
Трошкове ископавања, праћења радова и
конзервације откривеног материјала сноси
инвеститор.
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2.1.11. Услови приступачности особама са
инвалидитетом
Приликом пројектовања објеката за јавну
употребу, саобраћајних и пешачких површина
(тротоари и пешачке стазе, пешачки прелази,
паркинзи, прилази до објеката и сл.), мора се
омогућити несметан приступ, кретање и боравак
особама са инвалидитетом, деци и старим особама,
у складу са Правилником о техничким
стандардима планирања, пројектовања и изградње
објеката, којима се осигурава несметано кретање и
приступ особама са инвалидитетом, деци и старим
особама (“Сл. гласник РС”, бр. 22/15), као и
осталим важећим прописима, нормативима и
стандардима који регулишу ову област.
Нивелације свих пешачких стаза и пролаза
радити у складу са важећим прописима о кретању
особа са посебним потребама.
Потребно је испоштовати одредбе Закона о
спречавању
дискриминације
особа
са
инвалидитетом („Сл. гласник РС“ број 33/06 и
13/2016) , у погледу члана 13.
2.1.12. Мере енергетске ефикасности
Повећање загађења Планете и убрзана
потрошња ресурса из природе допринели су
подизању еколошке свести и свести о значају
одрживог развоја.
Одржива градња је свакако један од
значајнијих сегмената одрживог развоја. Она
укључује употребу грађевинских материјала који
нису штетни по животну средину, управљање
отпадом насталим приликом изградње или
рушења објеката, као и енергетску ефикасност
објеката. Енергетска ефикасност је изузетно
значајан сегмент у одрживој градњи због свог
дугорочног утицаја приликом експлоатације
објеката.
Енергетска ефикасност објеката постиже
се кроз низ мера, које треба применити приликом
градње објекта.
Топлотна заштита објеката
Недовољна топлотна изолација доводи до
повећаних топлотних губитака зими, хладних
спољних конструкција, оштећења насталих влагом
(кондензацијом), као и до прегревања простора
лети.
При
изградњи
објеката
користити
савремене термоизолационе материјале на
комплетном спољашњем омотачу и избегавати
термичке мостове, како би се смањили губици
топлотне енергије.
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Побољшањем топлотно изолационих
карактеристика зграде могуће је постићи смањење
укупних губитака топлоте за просечно 40 до 80%.
При прорачуну коефицијента пролаза
топлоте објеката узети вредности за 20-25% ниже
од максималних дозвољених вредности за ову
климатску зону.
Облик и оријентација објекта
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сертификације и поседовањем енергетског пасоша
у складу са Правилником о енергетској
ефикасности зграда (“Службени гласник РС”, број
61/11) и Правилником о условима, садржини и
начину издавања сертификата о енергетским
својствима зграда („Службени гласник РС”, бр.
69/12 и 44/18 – др. закон).
2.1.13. Услови за одвоз и дистрибуцију
комуналног отпада

Приликом пројектовања објекта потребно
је анализирати локацију и посветити посебну
пажњу одабиру оријентације и облика објекта.

Простор у захвату Плана највећим делом је
укључен у систем управљања отпадом на
територији града Чачка.

При обликовању будућег објекта водити
рачуна о односу његове основе и волумена. Треба
избегавати разуђене форме, односно, треба тежити
стварању објеката са што повољнијим односом
корисне површине и површине фасаде.

Планира се унапређење управљања
отпадом, као и примена свих неопходних
организационих и техничких мера којима би се
минимализовали потенцијални негативни утицаји
на квалитет животне средине.

Просторије у којима се проводи највише
времена у току дана, треба оријентисати ка југу,
како би се искористили топлотне добици од сунца.
У летњем периоду, заштита од претеране
инсолације
се
може
постићи
засеном
грађевинским
елементима,
вертикалним
прозорским засторима, зеленилом и сл. У зимском
периоду сунчеви зраци падају на земљу под мањим
углом, па грађевински елементи, који у летњем
периоду засењују прозоре, зими не спречавају
продор сунчеве енергије у унутрашњост објекта.

Управљање отпадом укључује активности
прикупљања, транспорта, сортирања, рециклаже,
одлагања, праћења и мониторинга отпада.
Одлагање отпада врши се у одговарајуће посуде у
сопственом дворишту, односно у контејнерима
смештеним на погодним локацијама у склопу
парцеле, а у складу са прописима за објекте
одређене намене, са одвожењем на градску
депонију, организовано и путем надлежног
комуналног предузећа које ће дефинисати
динамику прикупљања и одношења отпада, према
Закону о управљању отпадом („Сл. гласник РС“
бр. 36/09, 88/10, 14/16 и 95/18 – др. закон), а у
складу са Стратегијом управљања отпадом за
период 2010-2019. године.

Дрвореди и густи засади око објекта
смањују утицај ветра и обезбеђују неопходну
засену у летњим месецима. Пожељно је да
зеленило, које се сади са јужне стране објекта, буде
листопадно како би се омогућила инсолација
објекта током зимског периода.
Загревање објекта и потрошне санитарне воде
За производњу топлотне енергије за
загревање објеката и потрошне санитарне воде
предност дати употреби обновљивих извора
енергије. Могу се користити биомаса, сунчева
енергија, биогас, али и сви остали обновљиви
извори.
У сврху производње топлотне енергије
могу се користити и топлотне пумпе „ваздух-вода“
и „вода-вода“.
При изградњи нових објеката потребно је
прво размотрити примену неких од поменутих
извора топлотне енергије и у ту сврху предузети
све потребне архитектонско-грађевинске мере.
***
Енергетска ефикасност свих објеката који
се граде утврђиваће се у поступку енергетске

2.2. Правила грађења
Правила грађења су дефинисана за све
површине које се налазе у захвату Измена и допуна
Плана генералне регулације „Љубић – Коњевићи“
у Чачку.

2.2.1. Правила парцелације,
препарцелације и исправке граница
парцела
Општа правила парцелације су елементи за
одређивање величине, облика и површине
грађевинске парцеле која се формира.
Облик и површина грађевинске парцеле
Грађевинска
парцела
правоугаоника или трапеза.

има

облик

Грађевинска парцела (планирана и
постојећа) има површину и облик који омогућавају
изградњу објекта у складу са параметрима задатим
планом, техничким нормативима и прописима за
одређену врсту објекта.
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Исправка граница суседних парцела
Исправка границe суседних катастарских
парцела, спајање суседних катастарских парцела
истог власника, као и спајање суседних парцела на
којима је исто лице власник или дугорочни
закупац на основу ранијих прописа, врши се на
основу елабората геодетских радова.
Уколико је суседна катастарска парцела у
јавној својини, сагласност за исправку границе
даје надлежни правобранилац.
Приликом исправке граница суседних
парцела мора се поштовати правило да катастарска
парцела у јавној својини која се припаја суседној
парцели не испуњава услове за посебну
грађевинску парцелу, као и да је мање површине
од парцеле којој се припаја.
Пројекат препарцелације и парцелације
На већем броју катастарских парцела може
се образовати једна или више грађевинских
парцела, на основу пројекта препарцелације, на
начин и под условима утврђеним у планском
документу.
На једној катастарској парцели може се
образовати већи број грађевинских парцела, које
се могу делити парцелацијом до минимума
утврђеног применом правила о парцелацији или
укрупнити препарцелацијом, а према планираној
или постојећој изграђености, односно, планираној
или постојећој намени грађевинске парцеле, на
основу пројекта парцелације.
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пољопривредним површинама изградња објеката
је дозвољена у складу са Законом о
пољопривредном земљишту.
У оквиру опредељене намене, Планом су
предвиђене минималне површине грађевинских
парцела до којих се постојеће парцеле могу
делити, и то тако, да се свакој грађевинској
парцели обезбеди адекватан приступ са јавне
саобраћајне површине.
Приликом
пројектовања
објеката
поштовати све прописе и законе везане за заштиту
животне средине, заштиту од пожара, санитарну и
хигијенску заштиту, сеизмолошке и геотехничке
услове.
Приоритети при реализацији Плана су
инфраструктурно опремање предметног простора
које треба да прати даљи развој и градњу.
У оквиру предметног простора, без обзира
на врсту и намену објекта као и начин градње,
морају бити испоштовани сви урбанистички
показатељи, индекс заузетости и сва прописана
правила грађења која важе у тој зони.

2.2.2.1. СТАНОВАЊЕ
2.2.2.1.1 Становање малих густина до
50ст/ха

Свакој грађевинској парцели приликом
парцелације обезбедити адекватан приступ са
јавне саобраћајне површине који се може
остварити и индиректним путем, који није
површина јавне намене, а у складу са условима
дефинисаним у текстуалном делу плана Услови за
приступ на јавну саобраћајну мрежу.

Урбанистичке целине 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9,
2.10, 2.11, 2.12, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9, 3.10, 3.22 и 5.2

2.2.2. Урбанистички показатељи и правила
грађења по наменама у урбанистичким
зонама, целинама и подцелинама у
обухвату плана

I) Врста и намена објеката

Општа правила грађења су дефинисана и
груписана као скуп правила регулације и
парцелације за одређену изградњу према намени,
на одређеној површини, а у складу са
критеријумима за грађење, урбанистичким
параметрима и показатељима који служе њиховом
остварењу.
Планом је дозвољена изградња објеката за
планиране намене грађевинског земљишта
дефинисане у графичком прилогу План намене
површина са поделом на зоне и целине. На

Ова намена је планирана по ободу захвата
плана на површинама на којима и тренутно
егзистира становање кога прате веће окућнице са
обрадивим пољопривредним површинама.
У оквиру ове намене могу се градити
-

породични стамбени објекат

-

породични стамбено-пословни објекат

-

пословни објекат

На површинама опредељеним за ову
намену могућа је организација становања као и
делатности које су компатибилне са становањем и
које могу подржати становање као примарну
намену, а то су различити видови пословања:
трговина, угоститељство, услужне делатности,
услужно занатство, здравство, школаство,
социјална заштита, култура, забава, спорт и сл.
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Делатности као садржаји компатибилни
претежној намени могу се организовати у оквиру
делова стамбених објеката (до 30% укупне
површине) као допунска намена, могу се
организовати у оквиру другог објекта на парцели
или се поједини објекти са припадајућим
парцелама могу определити за неку намену
компатибилну претежној.

IV) Други објекти на парцели

Забрањује се изградња објеката чија би
намена угрожавала животну средину и услове
становања буком, мирисима, вибрацијама,
гасовима, отпадним водама и другим штетним
дејствима. У зони становања су забрањене следеће
намене: галванизерске, ауто-лимарске, ливачке,
пластичарске,
качарске
и
каменорезачке
радионице, радионице за прераду коже, млевење
минерала и камена, сакупљање секундарних
сировина и сл.

Максимални дозвољени индекс заузетости
парцеле је 35%

II) Положај објеката на парцели
Објекте постављати као слободностојеће
на парцели
Грађевинске линије су дефинисане и
приказане
у
графичком
прилогу
План
урбанистичке регулације са приказом површина
јавне намене. Дефинисане су у односу на
планирану регулативу саобраћајница.
Објекат се може поставити на или иза
грађевинске линије у складу са функционалном
организацијом објекта и партерног уређења.
Минимална удаљеност објеката од границе
суседне парцеле је 2 m са отворима за стамбене
просторије, односно 1 m са отворима за помоћне
просторије.
III) Правила у погледу величине парцеле
Парцелацију
у
циљу
формирања
грађевинских парцела извршити тако да је
минимална
површина
новоформиране
грађевинске парцеле за слободностојећи објекат 5
ари (изузетно 3 ара за парцеле које су
задовољавале овај услов, али им је планираном
саобраћајном мрежом смањена површина) а за
двојни објекат 2x3ara.
Најмања ширина грађевинске парцеле је
10m за слободностојеће објекте односно 16м за
двојне објекте.
У случају неизграђених или већ изграђених
парцела, грађевинским парцелама се сматрају све
парцеле чија минимална површина задовољава
претходно наведене услове, све мање парцеле су
неусловне за градњу, а уколико на истим постоје
објекти на њима се могу вршити само текуће
одржавање,
адаптација,
санација
и
реконструкција. Свака грађевинска парцела мора
имати приступ са јавне саобраћајнице.

Дозвољена је градња другог објекта у
функцији становања или пословања на једној
грађевинској парцели, као и изградња пратећих
објеката (гараже, оставе за огрев, летње кухиње), а
све у оквиру планом задатих параметара градње.
V) Дозвољена заузетост грађевинске парцеле

Максимална заузетост парцеле је 50%
(рачунајући све објекте, стазе и платое са
саобраћајницама, манипулативним површинама и
паркинзима).
Проценат учешћа зеленила на парцели је
мин 50%.
VI) Дозвољена спратност објеката
Максимална дозвољена спратност објеката
је По+П+1(две надземне етаже)
Максимална
дозвољена
помоћног објекта је По+П.

спратност

Дозвољена је изградња подрума или
сутерена, уколико не постоје сметње геотехничке
и хидротехничке природе при чему кота пода
приземља може бити највише 0,9м од најниже коте
уређеног терена око објекта.
Максимална висина надзидка поткровне
етаже је 1,6 m.
VII) Услови за ограђивање
Ограђивање је могуће и то транспарентном
оградом до 1,4m висине од коте тротоара са
зиданим парапетом максималне висине 90цм.
Ограде се постављају на границу парцеле тако да
стубови ограде и капије буду на земљишту
власника ограде. Парцеле се могу ограђивати и
живом зеленом оградом која се сади у осовини
границе грађевинске парцеле. Врата и капије на
уличној огради не могу се отварати ван
регулационе линије.
VIII) Обезбеђивање приступа парцели и простора
за паркирање возила
Приликом
парцелације
грађевинској
парцели обезбедити адекватан приступ са јавне
саобраћајне површине који се може остварити и
индиректним путем, који није површина јавне
намене, а у складу са условима дефинисаним у
текстуалном делу плана Услови за приступ на
јавну саобраћајну мрежу.
Паркирање и гаражирање је планирано у
оквиру парцеле. Гараже и други помоћни објекти
могу се градити као анекс уз основни објекат или
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као други искључиво приземни објекат на парцели
и у оквиру планом задатих параметара градње.
IX) Минимални степен комуналне опремљености



- приступ парцели обезбедити са јавне саобраћајне
површине;
- обезбеђено одлагање комуналног отпада;
- прикључење на електроенергетску мрежу;
- прикључење на телекомуникациону мрежу;
- прикључење на систем водовода и канализације.
До изградње канализационе мреже, могуће
је прикупљање отпадних вода у оквиру
водонепропусних септичких јама.





Прикључење објеката на комуналну
инфраструктуру врши се на основу правила овог
плана и услова овлашћених комуналних предузећа и
организација.
Наведена правила грађења се односе за
изградњу стамбених објеката.
У оквиру Урбанистичких целина 2.7, 2.8,
2.9, 2.10, 2.11, 2.12, 3.6 и 3.7 могућа је изградња
објеката у функцији пољопривреде који се могу
организовати у оквиру економског дворишта па се
напред наведена правила односе на стамбено
двориште а за градњу у оквиру економског
дворишта градња је могућа уз поштовање
следећих правила:












Минимална
површина
економског
дворишта 800м2
У оквиру економског дворишта могу се
градити: сточне стаје (живинарници,
свињци,
говедарници,
овчарници,
козарници) , испусти за стоку, ђубришта,
пољски клозети идр.
Спратност – П
Максимални
индекс
заузетости
економског дворишта 50%
Међусобно растојање стамбеног објекта и
сточне стаје 15м
Минимална удаљеност ђубришта и
пољског клозета од стамбеног објекта,
бунара, односно извора воде је 20м, уз
услов да буду постављени на нижој коти,
Положај, локацију и габарит економског
објекта
прилагодити
просторним
могућностима економског дворишта, али
при томе обезбедити лак приступ и добру
организацију економског простора и везу
са другим објектима.
Прљаве садржаје, као што су стаје, фарме
и ђубришта лоцирати заједно са септичким
јамама и пољским клозетима на
најудаљенијим деловима економског
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дворишта и низ ветар у односу на чисте
објекте.
Грађевинска линија економског објекта
треба да буде што више удаљена у односу
на грађевинску линију стамбених објеката
где то облик и величина грађевинске
парцеле дозвољавају.
Објекте градити од природних материјала,
без уптребе штетних материјала као што су
азбест и блокови од шљаке.
Кровове радити у нагибу максималним
нагибом од 45%
Покривање вршити црепом или другим
природним материјалима. Забрањено је
покривање салонитом, етернитом или
покривачем од пластичних маса.

2.2.2.1.2 Становање средњих густина од 50 – 150
ст/ха
Урбанистичке целине 1.4, 1.6, 2.3, 3.4, 4.8, 4.9
и 4.10
Становање средње густине је планирано
као попуњавање у средишном делу захвата плана
у оквиру простора на којима већ егзистира ова
намена и то уз Булевар Танаска Рајића и улицу
Браће Ковачевића и као нова градња уз планирани
Булевар Љубић – Коњевићи 1.
I) Врста и намена објеката
У оквиру ове намене могу се градити
-

породични стамбени објекти
породични стамбено-пословни објекти
пословни објекат

Објекте на парцели организовати као:



слободностојеће
у непрекинутом низу (објекат додирује
обе бочне линије грађевинске парцеле)
у прекинутом низу (објекат додирује само
једну бочну линију грађевинске парцеле)

На површинама опредељеним за ову
намену могућа је организација становања као и
делатности које су компатибилне са становањем и
које могу подржати становање као примарну
намену, а то су различити видови пословања:
трговина, угоститељство, услужне делатности,
услужно занатство, здравство, школаство,
социјална заштита, култура, забава, спорт и сл.
Делатности као садржаји компатибилни
претежној намени могу се организовати у оквиру
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делова стамбених објеката (до 30% укупне
површине) као допунска намена, уколико се ради
о пословању које има карактер услужног занатства
онда је та површина ограничена на 20%.
Делатности се могу организовати у оквиру другог
објекта на парцели или се поједини објекти са
припадајућим парцелама могу определити за неку
намену компатибилну претежној.

одржавање,
адаптација,
санација
и
реконструкција. Свака грађевинска парцела мора
имати приступ са јавне саобраћајнице.

Забрањује се изградња објеката чија би
намена угрожавала животну средину и услове
становања буком, мирисима, вибрацијама,
гасовима, отпадним водама и другим штетним
дејствима. У зони становања су забрањене следеће
намене: галванизерске, ауто-лимарске, ливачке,
пластичарске,
качарске
и
каменорезачке
радионице, радионице за прераду коже, млевење
минерала и камена, сакупљање секундарних
сировина и сл.

На парцелама већим од 5 ари, може се
градити други објекат у функцији становања или
пословања. У том случају није дозвољена градња
помоћног објекта као независног. Максимални
број стамбених јединица у оквиру објекта је две.

II) Положај објеката на парцели
Грађевинске линије су дефинисане и
приказане
у
графичком
прилогу
План
урбанистичке регулације са приказом површина
јавне намене. Дефинисане су у односу на
планирану регулативу.
Објекат се може поставити на или иза
грађевинске линије у складу са функционалном
организацијом објекта и партерног уређења.
Минимална удаљеност објеката од границе
суседне парцеле је:
-

1,5 m за објекте спратности до П+1,
2 m за објекте спратности П+2.

III) Правила у погледу величине парцеле

IV) Други објекти на парцели
Поред главног, дозвољена је и изградња
помоћног објекта на једној грађевинској парцели,
а његова површина не сме прелазити 30 m².

V) Дозвољена заузетост грађевинске парцеле


Максимални дозвољени индекс заузетости
парцеле је 50%

Максимална заузетост парцеле је 65%
(рачунајући
све
објекте
и
платое
са
саобраћајницама и паркинзима).
Проценат учешћа зеленила на парцели је
мин 35%.
VI) Дозвољена спратност и висина објеката


Максимална дозвољена спратност објеката је
По+П+2 (три надземне етаже)

Максимална
дозвољена
помоћног објекта је По+П.

спратност

Дозвољена је изградња подрума или
сутерена, уколико не постоје сметње геотехничке
и хидротехничке природе при чему кота пода
приземља може бити највише 0,9м од најниже коте
уређеног терена око објекта.

Парцелацију
у
циљу
формирања
грађевинских парцела извршити тако да је
минимална површина новоформиране парцеле за
изградњу

Максимална висина надзидка поткровне
етаже је 1,6 m.

- слободностојећи објекти 3 ара (изузетно 2 ара
за постојеће парцеле и парцеле којима је
формирањем
саобраћајнице
смањена
површина)
- објекти у прекинутом низу 2 ара
- објекти у непрекинутом низу 1.5 ар

Ограђивање је могуће и то транспарентном
оградом до 1,4m висине од коте тротоара са
зиданим парапетом максималне висине 90цм.
Ограде се постављају на границу парцеле тако да
стубови ограде и капије буду на земљишту
власника ограде. Парцеле се могу ограђивати и
живом зеленом оградом која се сади у осовини
границе грађевинске парцеле. Врата и капије на
уличној огради не могу се отварати ван
регулационе линије.

Најмања ширина грађевинске парцеле за
изградњу слободностојећих објеката је 10m,
двојних објеката 16m (два пута по 8) и објеката у
низу 5m.
У случају неизграђених или већ изграђених
парцела, грађевинским парцелама се сматрају све
парцеле чија минимална површина задовољава
претходно наведене услове, све мање парцеле су
неусловне за градњу, а уколико на истим постоје
објекти на њима се могу вршити само текуће

VII) Услови за ограђивање

VIII) Обезбеђивање приступа парцели и простора
за паркирање возила
Приликом
парцелације
грађевинској
парцели обезбедити адекватан приступ са јавне
саобраћајне површине који се може остварити и
индиректним путем, који није површина јавне
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намене, а у складу са условима дефинисаним у
текстуалном делу плана Услови за приступ на
јавну саобраћајну мрежу.
Паркирање и гаражирање је планирано у
оквиру парцеле. Гараже и други помоћни објекти
могу се градити као анекс уз основни објекат или
као други искључиво приземни објекат на парцели
и у оквиру планом задатих параметара градње.
IX) Минимални степен комуналне опремљености
- приступ парцели обезбедити са јавне саобраћајне
површине;
- обезбеђено одлагање комуналног отпада;
- прикључење на електроенергетску мрежу;
- прикључење на телекомуникациону мрежу;
- прикључење на систем водовода и канализације.
До изградње канализационе мреже, могуће
је прикупљање отпадних вода у оквиру
водонепропусних септичких јама.
Прикључење објеката на комуналну
инфраструктуру врши се на основу правила овог
плана и услова овлашћених комуналних предузећа и
организација.
2.2.2.1.3 Становање високих густина 150 – 350
ст/ха
Урбанистичка целина 4.17, 4.18, 4.19, 4.20,
4.21 и 4,13а
Становање високих густина планирано је у
оквиру Урбанистичких целина 4.17, 4.18, 4.19,
4.20, 4.21 и 4.13а и то као становање мешовитог
типа
које
треба
да
подржи
карактер
новопланираног насеља са свим пратећим
садржајима.
У оквиру Урбанистичких целина 4.17, 4.18
и 4.21 које су у већем делу изграђене објектима
породичног становања,
осим
у
блоку
омеђеном улицама Љубић поље, ул.Живка
Богићевића, ул.Љубић поље 13 и ул. Намањином
који је неизграђен, планирана је организација
породичног становања, а у Урбанистичким
целинама 4.19 и 4.20 и блоку омеђеном улицама
Љубић поље, ул.Живка Богићевића, ул.Љубић
поље 13 и ул. Намањином, у оквиру Урбанистичке
целине 4.21, планирана је организација
вишепородичног
становања.
У
оквиру
урбанистичке целине 4.13а могућа је организација
и социјалног становања за ромску и другу
популацију.
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Забрањена је изградња објеката чија
намена негативно утиче на претежну намену становање (стварање буке, загађење ваздуха, воде ,
земљишта и сл.)


Услови за вишепородично становање

I) Врста и намена објеката
У оквиру ове намене могу се градити
-

вишепородични стамбени објекти
вишепородични
стамбено-пословни
објекти (делатности у приземљу објекта)
пословни објекат

На површинама опредељеним за ову
намену могућа је организација становања као и
делатности које су компатибилне са становањем,
не угрожавају га и које могу подржати становање
као примарну намену, а то су различити видови
пословања: трговина, угоститељство, туризам,
услужне
делатности,
услужно
занатство,
здравство, школаство, социјална заштита, култура,
забава, спорт и сл.
Делатности као садржаји компатибилни
претежној намени могу се организовати у
приземљу вишепородичног стамбеног објекта или
у посебном објекту.
II) Положај објеката на парцели
Објекте постављати као слободностојеће
или у прекинутом и непрекинутом низу а на већим
парцелама могуће је формирање и комплекса од
више објеката са заједночким површина у виду
саобраћајно манипулативних површина
и
паркинга, пјацета, пешачких стаза, дечијих
игралишта, терена на отвореном, озелењених
површина и сл.
Објекат се може поставити на или иза
грађевинске линије у складу са функционалном
организацијом објекта и партерног уређења.
Грађевинске линије су дефинисане и
приказане
у
графичком
прилогу
План
урбанистичке регулације са приказом површина
јавне намене. Дефинисане су у односу на
планирану регулацију саобраћајница.
Минимална удаљеност од границе суседне
парцеле за слободностојеће и објекте у
прекинутом низу је 5 m.
III) Правила у погледу величине парцеле
Парцелацију
у
циљу
формирања
грађевинских парцела извршити тако да је
минимална површина новоформиране парцеле за
изградњу
- слободностојећег објекта 8 ари
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- објекта у прекинутом или непрекинутом
низу 6 ари

партерно уређење и озелењавање парцеле исте
намене у контакту.

Најмања ширина грађевинске парцеле за
изградњу:

Ограде се постављају на границу парцеле
тако да стубови ограде и капије као и жива ограда
буду на земљишту власника ограде

- слободностојећег објекта 20.0м
- објекта у прекинутом или непрекинутом
низу 15.0м
IV) Други објекти на парцели
На једној грађевинској парцели могуће је
организовати више објеката са наменом
вишепородично становање са делатностима. Као
други објекат на парцели није могуће градити
помоћне објекте или гараже.
V) Најмања међусобна удаљеност објеката
Објекте на истој парцели организовати
тако да се постигне функционално јединство, да се
обезбеде квалитетне визуре и да се задовоље
услови противпожарне заштите и приступачности
сваком од објеката.
VI) Дозвољена заузетост грађевинске парцеле
 Максимални индекс заузетости парцеле je 40%
- укључује све објекте на парцели
Проценат учешћа зеленила на парцели у
оквиру ове намене је мин 20%.
VII) Дозвољена спратност и висина објеката
 Максимална спратност објеката је
 По+П+6 (седам надземних етажа)
 По+П+3+Пк (пет надземних етажа - у блоку
оивиченом целинама 4.2, 4.3, каналом за
наводњавање и ул. 555 и у оквиру
урбанистичке целине 4.13а.
Дозвољена је изградња подрума или
сутерена, уколико не постоје сметње геотехничке
и хидротехничке природе. У овим етажама
организовати двонаменска слоништа, гараже,
помоћне и техничке просторије, пословни простор
и сл.
Максимална висина надзидка поткровне
етаже је 1,6 m.
VIII) Услови за ограђивање
Ограђивање у оквиру ове зоне није
обавезно, али је могуће и то према другим
наменама у контакту (породично становање или
пословање) транспарентном и живом зеленом
оградом, до 1,4 m висине, рачунајући од коте
тротоара а према јавним површинама живом
зеленом оградом. Препорука је да ограђивање буде
живом зеленом оградом која ће се укомпоновати у
партерно уређење и озелењавање парцеле као и

IX) Обезбеђивање приступа парцели и простора за
паркирање возила
Приликом парцелације, грађевинској
парцели обезбедити адекватан приступ са јавне
саобраћајне површине који се може остварити и
индиректним путем, који није површина јавне
намене, а у складу са условима дефинисаним у
текстуалном делу плана Услови за приступ на
јавну саобраћајну мрежу.
Паркирање решити у оквиру парцеле а
гаражирање искључиво у оквиру објекта
поштујући стандарде о броју паркинг места у
односу на капацитете и намену објеката а који су
дати у посебном поглавњу овог плана.
X) Минимални степен комуналне опремљености
1. приступ парцели обезбедити са јавне
саобраћајне површине;
2. обезбеђено одлагање комуналног отпада;
3. прикључење на електроенергетску мрежу;
4. прикључење на систем водовода и
канализације.
Прикључење објеката на комуналну
инфраструктуру врши се на основу правила овог
плана и услова овлашћених комуналних предузећа и
организација.


Услови за породично становање

I) Врста и намена објеката
У оквиру ове намене могу се градити
-

породични стамбени објекти
породични стамбено-пословни објекти
пословни објекат

Објекте на парцели организовати као:




слободностојеће
у непрекинутом низу (објекат додирује
обе бочне линије грађевинске парцеле)
у прекинутом низу (објекат додирује само
једну бочну линију грађевинске парцеле)

На површинама опредељеним за ову
намену могућа је организација становања као и
делатности које су компатибилне са становањем и
које могу подржати становање као примарну
намену, а то су различити видови пословања:
трговина, угоститељство, услужне делатности,
услужно занатство, здравство, школаство,
социјална заштита, култура, забава, спорт и сл.
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Делатности као садржаји компатибилни
претежној намени могу се организовати у оквиру
делова стамбених објеката (до 30% укупне
површине) као допунска намена, уколико се ради
о пословању које има карактер услужног занатства
онда је та површина ограничена на 20%.
Делатности се могу организовати у оквиру другог
објекта на парцели или се поједини објекти са
припадајућим парцелама могу определити за неку
намену компатибилну претежној.

IV) Други објекти на парцели

Забрањује се изградња објеката чија би
намена угрожавала животну средину и услове
становања буком, мирисима, вибрацијама,
гасовима, отпадним водама и другим штетним
дејствима.

V) Дозвољена заузетост грађевинске парцеле

II) Положај објеката на парцели
Грађевинске линије су дефинисане и
приказане
у
графичком
прилогу
План
урбанистичке регулације са приказом површина
јавне намене. Дефинисане су у односу на
планирану регулативу.
Објекат се може поставити на или иза
грађевинске линије у складу са функционалном
организацијом објекта и партерног уређења.
Минимална удаљеност објеката од границе
суседне парцеле је:
-

1,5 m за објекте спратности до П+1,
2 m за објекте спратности П+2.

III) Правила у погледу величине парцеле
Парцелацију
у
циљу
формирања
грађевинских парцела извршити тако да је
минимална површина новоформиране парцеле за
изградњу
- слободностојећи објекти 3 ара (изузетно 2
ара за постојеће парцеле и парцеле којима је
формирањем
саобраћајнице
смањена
површина)
- објекти у прекинутом низу 2 ара
- објекти у непрекинутом низу 1.5 ар
Најмања ширина грађевинске парцеле за
изградњу слободностојећих објеката је 10m,
двојних објеката 16m (два пута по 8) и објеката у
низу 5m.
У случају неизграђених или већ изграђених
парцела, грађевинским парцелама се сматрају све
парцеле чија минимална површина задовољава
претходно наведене услове, све мање парцеле су
неусловне за градњу, а уколико на истим постоје
објекти на њима се могу вршити само текуће
одржавање,
адаптација,
санација
и
реконструкција. Свака грађевинска парцела мора
имати приступ са јавне саобраћајнице.

Поред главног, дозвољена је и изградња
помоћног објекта на једној грађевинској парцели,
а његова површина не сме прелазити 30 m².
На парцелама већим од 5 ари, може се
градити други објекат у функцији становања или
пословања. У том случају није дозвољена градња
помоћног објекта као независног. Максимални
број стамбених јединица у оквиру објекта је две.


Максимални дозвољени индекс заузетости
парцеле је 50%

Максимална заузетост парцеле је 65%
(рачунајући
све
објекте
и
платое
са
саобраћајницама и паркинзима).
Проценат учешћа зеленила на парцели је
мин 35%.
VI) Дозвољена спратност и висина објеката
 Максимална спратност објеката је
 По+П+2+Пк
 Максимална дозвољена спратност објеката
је По+П+2 (три надземне етаже)
Максимална
дозвољена
помоћног објекта је По+П.

спратност

Дозвољена је изградња подрума или
сутерена, уколико не постоје сметње геотехничке
и хидротехничке природе при чему кота пода
приземља може бити највише 0,9м од најниже коте
уређеног терена око објекта.
Максимална висина надзидка поткровне
етаже је 1,6 m.
VII) Услови за ограђивање
Ограђивање је могуће и то транспарентном
оградом до 1,4m висине од коте тротоара са
зиданим парапетом максималне висине 90цм.
Ограде се постављају на границу парцеле тако да
стубови ограде и капије буду на земљишту
власника ограде. Парцеле се могу ограђивати и
живом зеленом оградом која се сади у осовини
границе грађевинске парцеле. Врата и капије на
уличној огради не могу се отварати ван
регулационе линије.
VIII) Обезбеђивање приступа парцели и простора
за паркирање возила
Приликом
парцелације
грађевинској
парцели обезбедити адекватан приступ са јавне
саобраћајне површине који се може остварити и
индиректним путем, који није површина јавне
намене, а у складу са условима дефинисаним у
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текстуалном делу плана Услови за приступ на
јавну саобраћајну мрежу.

јавне намене. Дефинисане су у односу на
планирану регулацију саобраћајница.

Паркирање и гаражирање је планирано у
оквиру парцеле. Гараже и други помоћни објекти
могу се градити као анекс уз основни објекат или
као други искључиво приземни објекат на парцели
и у оквиру планом задатих параметара градње.

На простору између грађевинске и
регулационе линије формирати појас заштитног
зеленила у комбинацији са паркинг просторима.

IX) Минимални степен комуналне опремљености





приступ парцели обезбедити са јавне
саобраћајне површине;
обезбеђено одлагање комуналног отпада;
прикључење на електроенергетску мрежу;
прикључење
на
систем
водовода
и
канализације.

Прикључење објеката на комуналну
инфраструктуру врши се на основу правила овог
плана и услова овлашћених комуналних предузећа и
организација.
2.2.2.2. ПРИВРЕДНЕ ДЕЛАТНОСТИ

2.2.2.2.1

Oва намена се задржава на простору уз
Булевар Танаска Рајића где тренутно егзистира. У
оквиру Урбанистичке целине 1.3 планирано је
задржавање постојећег пословања као и попуна
новим садржајима пословног карактера.
I) Врста и намена објеката
У оквиру ове намене могу се градити
пословни објекти - административни, намењени
различитим
облицима
услуга,
робнодистрибутивни и сл. Производни објекти,
различитог карактера који својим технолошким
процесом не угрожавају животну средину и
становање које је у непосредном контакту.
изградња

Парцелацију
у
циљу
формирања
грађевинских парцела извршити тако да
минимална површина новоформиране парцеле за
изградњу буде 5 ари.
Минимална ширина грађевинске парцеле
је 25 m за производне објекте, односно, 16 m за
пословне објекте.
Уколико технолошки процес захтева,
дозвољено
је
раздвајање
производних,
магацинских и административних садржаја у већи
број објеката, с тим да морају бити организовани у
виду комплекса.

Пословање

дозвољена

III) Правила у погледу величине парцеле

IV) Други објекти на парцели

Урбанистичка целина 1.3

Није
објеката.

Минимална удаљеност објекта од границе
суседне парцеле је 1,5м . али под условом да су
задовољени услови противпожарне заштите и да је
међусобни размак између објеката већи од 5,0 м,
односно већи од половине висине вишег објекта
мерено до венца.

стамбених

V) Најмања међусобна удаљеност објеката
Минимално растојање објеката на истој
парцели треба да задовољи технолошке и
противпожарне услове.
VI) Дозвољена заузетост грађевинске парцеле
Максимални дозвољени индекс заузетости
парцеле је 50%.
Максимални
дозвољени
изграђености парцеле је 1,5.

индекс

Максимална заузетост парцеле је 80%
(рачунајући
све
објекте,
стазе,
платое,
манипулативне површине и паркинге).
Проценат учешћа зеленила на парцели у
склопу ове намене је мин 20%.

II) Положај објеката на парцели

VII) Дозвољена спратност објеката

Објекте постављати као слободностојеће
или их организовати у виду комплекса.

Максимална дозвољена спратност објеката
је По+П(Вп)+2.

Објекат се може поставити на или иза
грађевинске линије у складу са функционалном
организацијом објеката и партерног уређења.

Дозвољена је изградња подрума или
сутерена, уколико не постоје сметње геотехничке
и хидротехничке природе.

Грађевинске линије су дефинисане и
приказане
у
графичком
прилогу
План
урбанистичке регулације са приказом површина

VIII) Услови за ограђивање
Ограђивање је могуће и то транспарентном
оградом, минимум 1,4 m висине, а максимално у
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складу потребама и врстом производње која се
обавља.
Ограђивање је могуће и живом зеленом
оградом или простор према површинама јавне
намене оставити неограђеним уколико то захтева
врста пословања која се у оквиру ове намене
обавља.
Ограде се постављају на границу парцеле
тако да стубови ограде и капије као и жива ограда
буду на земљишту власника ограде. Врата и капије
на уличној огради не могу се отварати ван
регулационе линије.
IX) Обезбеђивање приступа парцели и простора за
паркирање возила
Приликом парцелације, грађевинској
парцели обезбедити адекватан приступ са јавне
саобраћајне површине који се може остварити и
индиректним путем, који није површина јавне
намене, а у складу са условима дефинисаним у
текстуалном делу плана Услови за приступ на
јавну саобраћајну мрежу.
Паркирање решити у оквиру парцеле
поштујући стандарде у броју паркинг места који су
дефинисани у посебном поглављу овог плана.
У оквиру грађевинске парцеле потребно је,
у складу са потребама за ту врсту производње,
обезбедити адекватне манипулативне површине.
X) Минимални степен комуналне опремљености
приступ парцели са јавне саобраћајнице;
обезбеђено одлагање комуналног отпада;
прикључење на електроенергетску мрежу;
прикључење на систем водовода и канализације.
Прикључење објеката на комуналну
инфраструктуру врши се на основу правила овог
плана и услова овлашћених комуналних предузећа и
организација.
2.2.2.2.2

Индустрија и пословање

Урбанистичке целине 3.15 и 3.16
Ова намена је планирана у оквиру
Урбанистичких целине 3.15 и 3.16 у Коњевићима
на простору где већ егзистира знатан број
комплекса са овом наменом. Постојећи комплекси
се задржавају уз могућност допуне и
реконструкције а на неизграђеним просторима
могућа је градња са циљем формирања
јединствене зоне пословно производног карактера.
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функцији администрације и услуга, робнодистрибутивни центри, сервисне зоне, радионице.
Овде се могу градити и објекти за побољшање
услова рада и безбедности, као и комунални и
енергетски објекти и др.
Није
објеката.

дозвољена

изградња

стамбених

Забрањује се и изградња објеката који
својим технолошким процесом загађују животну
средину, ако нису предузете одговарајуће мере
заштите.
II) Положај објеката на парцели
Објекте постављати као слободностојеће
или их организовати у виду комплекса.
Објекат се може поставити на или иза
грађевинске линије у складу са функционалном
организацијом објеката и партерног уређења.
Грађевинске линије су дефинисане и
приказане
у
графичком
прилогу
План
урбанистичке регулације са приказом површина
јавне намене. Дефинисане су у односу на
планирану регулацију саобраћајница.
Минимална удаљеност објеката од границе
суседне парцеле је 3,5 m уз обезбеђење потребног
противпожарног пута.
На простору између грађевинске и
регулационе линије формирати појас заштитног
зеленила у комбинацији са паркинг просторима.
III) Правила у погледу величине парцеле
Парцелацију
у
циљу
формирања
грађевинских парцела извршити тако да је
минимална површина новоформиране парцеле за
изградњу објекта пословања 5 ари, а за производни
комплекс 12 ари.
IV) Други објекти на парцели
Уколико технолошки процес захтева,
дозвољено
је
раздвајање
производних,
магацинских и административних садржаја у већи
број објеката, с тим да морају бити организовани у
виду комплекса.
V) Најмања међусобна удаљеност објеката
Минимално растојање објеката на истој
парцели треба да задовољи технолошке и
противпожарне услове.
VI) Дозвољена заузетост грађевинске парцеле

I) Врста и намена објеката

Максимални индекс заузетости парцеле je
40% - површина под свим објектима у оквиру
комплекса

У оквиру ове намене могу се наћи објекти
индустрије, привреде, производње, објекти у

Максимална заузетост парцеле је 70%
(рачунајући све објекте, све површине на
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отвореном и платое са саобраћајницама,
манипулативним површинама и паркинзима).
Проценат учешћа зеленила на парцели у
оквиру ове намене је мин 30%, од тога предвидети
10% заштитног зеленила на површинама на којима
буде организована производња.
VII) Дозвољена спратност објеката
Максимална дозвољена спратност објеката је:
o
o

производни објекти и складишта Пр(Вп) - ниске и високе хале,
административни – По+ П+2

Изузетно, производни објекти могу бити и
спратни, уколико технолошки процес
може
несметано да се одвија или део објекта може имати
две етаже у оквиру укупне висине хале. Висина
халског простора је у функцији технолошког
процеса.

Страна 2307 – Број 29

приступ парцели са јавне саобраћајнице;
обезбеђено одлагање комуналног отпада;
прикључење на електроенергетску мрежу;
прикључење на систем водовода и канализације.
Прикључење објеката на комуналну
инфраструктуру врши се на основу правила овог
плана и услова овлашћених комуналних предузећа и
организација.

2.2.2.2.3

Привреда

Урбанистичке целине 4.13, 4.14, 4.15, 4.16,
4.23, 4.24, 4.31, 5.5 и 5.6

Дозвољена је изградња подрума или
сутерена, уколико не постоје сметње геотехничке
и хидротехничке природе.

Ова намена је планирана у југоистичном
делу захвата плана непосредно уз Булевар
ослободилаца Чачка и у крајњем западном делу у
оквиру простора на коме ова намена већ егзистира
у непосредном контакту са постојећом сточном
пијацом и дуж Булевара Танаска Рајића.

VIII) Услови за ограђивање

I) Врста и намена објеката

Ограђивање је могуће и то транспарентном
оградом, минимум 1,4 m висине, а максимално у
складу потребама и врстом производње која се
обавља.
Ограђивање је могуће и живом зеленом
оградом или простор према површинама јавне
намене оставити неограђеним уколико то захтева
врста пословања која се у оквиру ове намене
обавља.
Ограде се постављају на границу парцеле
тако да стубови ограде и капије као и жива ограда
буду на земљишту власника ограде. Врата и капије
на уличној огради не могу се отварати ван
регулационе линије.

У оквиру ове намене могу се градити
пословни објекти - административни, намењени
различитим
облицима
услуга,
робнодистрибутивни и сл.
производни објекти, од мале породичне
производње, преко средње великих производних
погона до великих постројења.
У оквиру ове намене није дозвољена
изградња стамбених објеката, као ни изградња
објеката који својим технолошким процесом
загађују животну средину, ако нису предузете
одговарајуће мере заштите.
II) Положај објеката на парцели

IX) Обезбеђивање приступа парцели и простора за
паркирање возила

Објекте постављати као слободностојеће
или их организовати у виду комплекса.

Приликом парцелације, грађевинској
парцели обезбедити адекватан приступ са јавне
саобраћајне површине који се може остварити и
индиректним путем, који није површина јавне
намене, а у складу са условима дефинисаним у
текстуалном делу плана Услови за приступ на
јавну саобраћајну мрежу.

Објекат се може поставити на или иза
грађевинске линије у складу са функционалном
организацијом објеката и партерног уређења.

Паркирање решити у оквиру парцеле
поштујући стандарде у броју паркинг места који су
дефинисани у посебном поглављу овог плана.
У оквиру грађевинске парцеле потребно је,
у складу са потребама за ту врсту производње,
обезбедити адекватне манипулативне површине.
X) Минимални степен комуналне опремљености

Грађевинске линије су дефинисане и
приказане
у
графичком
прилогу
План
урбанистичке регулације са приказом површина
јавне намене. Дефинисане су у односу на
планирану регулацију саобраћајница.
Минимална удаљеност објеката од границе
суседне парцеле је 3,5 m уз обезбеђење потребног
противпожарног пута.
На простору између грађевинске и
регулационе линије формирати појас заштитног
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зеленила у комбинацији са паркинг просторима.
III) Правила у погледу величине парцеле
Парцелацију
у
циљу
формирања
грађевинских парцела извршити тако да је
минимална површина новоформиране парцеле за
изградњу објекта пословања 5 ари, а за производни
комплекс 12 ари.
IV) Други објекти на парцели
Уколико технолошки процес захтева,
дозвољено
је
раздвајање
производних,
магацинских и административних садржаја у већи
број објеката, с тим да морају бити организовани у
виду комплекса.
V) Најмања међусобна удаљеност објеката
Минимално растојање објеката на истој
парцели треба да задовољи технолошке и
противпожарне услове.
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врста пословања која се у оквиру ове намене
обавља.
Ограде се постављају на границу парцеле
тако да стубови ограде и капије као и жива ограда
буду на земљишту власника ограде. Врата и капије
на уличној огради не могу се отварати ван
регулационе линије.
IX) Обезбеђивање приступа парцели и простора за
паркирање возила
Приликом парцелације, грађевинској
парцели обезбедити адекватан приступ са јавне
саобраћајне површине који се може остварити и
индиректним путем, који није површина јавне
намене, а у складу са условима дефинисаним у
текстуалном делу плана Услови за приступ на
јавну саобраћајну мрежу.

VI) Дозвољена заузетост грађевинске парцеле

Паркирање решити у оквиру парцеле
поштујући стандарде у броју паркинг места који су
дефинисани у посебном поглављу овог плана.

Максимални индекс заузетости парцеле je
50% - површина под свим објектима у оквиру
комплекса.

У оквиру грађевинске парцеле потребно је,
у складу са потребама за ту врсту производње,
обезбедити адекватне манипулативне површине.

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

X) Минимални степен комуналне опремљености

Проценат учешћа зеленила на парцели у
оквиру ове намене је мин 20%.
VII) Дозвољена спратност објеката
Максимална дозвољена спратност објеката је:
o
o

производни објекти и складишта- Пр(Вп) ниске и високе хале,
административни – По+ П+2

Изузетно, производни објекти могу бити и
спратни, уколико технолошки процес
може
несметано да се одвија или део објекта може имати
две етаже у оквиру укупне висине хале. Висина
халског простора је у функцији технолошког
процеса.
Дозвољена је изградња подрума или
сутерена, уколико не постоје сметње геотехничке
и хидротехничке природе.
VIII) Услови за ограђивање
Ограђивање је могуће и то транспарентном
оградом, минимум 1,4 m висине, а максимално у
складу потребама и врстом производње која се
обавља.
Ограђивање је могуће и живом зеленом
оградом или простор према површинама јавне
намене оставити неограђеним уколико то захтева

приступ парцели са јавне саобраћајнице;
обезбеђено одлагање комуналног отпада;
прикључење на електроенергетску мрежу;
прикључење на систем водовода и канализације.
Прикључење објеката на комуналну
инфраструктуру врши се на основу правила овог
плана и услова овлашћених комуналних предузећа и
организација.

2.2.2.1.1

Специфична привреда

Урбанистичке целине 4.25 и 5.7
Ова намена је планирана у крајњем јужном
делу захвата плана непосредно уз Булевар
ослободилаца Чачка на површинама које су
тренутно у функцији пословања и то непосредно
уз Булевар ослободилаца Чачака, и површинама
које су разуђено изграђене објектима становања
између којих су знатне неизграђене површине.
У оквиру ове намене постојећи пословни и
производни комплекси се могу задржати у складу
са условима за постојеће објекте, такође постојећи
стамбени објекти се могу задржати без даљег
ширења стамбеног простора док су интервенције у
смислу доградње и нове градње могуће само за
формирање
пословних
простора,
тежити
прерастању стамбеног простора у пословни. Није
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дозвољена нова градња стамбених објеката док је
на неизграђеним просторима дозвољена градња
искључиво пословно производних објеката.
I) Врста и намена објеката
У оквиру ове намене могу се градити
пословни објекти - административни, намењени
различитим
облицима
услуга,
робнодистрибутивни и сл.
производни објекти, од мале породичне
производње, преко средње великих производних
погона до великих постројења.
У оквиру ове намене није дозвољена
изградња стамбених објеката, као ни изградња
објеката који својим технолошким процесом
загађују животну средину, ако нису предузете
одговарајуће мере заштите.
II) Положај објеката на парцели
Објекте постављати као слободностојеће
или их организовати у виду комплекса.
Објекат се може поставити на или иза
грађевинске линије у складу са функционалном
организацијом објеката и партерног уређења.
Грађевинске линије су дефинисане и
приказане
у
графичком
прилогу
План
урбанистичке регулације са планом парцелације за
површине јавне намене. Дефинисане су у односу
на планирану регулацију саобраћајница.
Минимална удаљеност објеката од границе
суседне парцеле је 3,5 m уз обезбеђење потребног
противпожарног пута.
На простору између грађевинске и
регулационе линије формирати појас заштитног
зеленила у комбинацији са паркинг просторима.
III) Правила у погледу величине парцеле
Парцелацију
у
циљу
формирања
грађевинских парцела извршити тако да је
минимална површина новоформиране парцеле за
изградњу објекта пословања 5 ари, а за производни
комплекс 12 ари.
IV) Други објекти на парцели
Уколико технолошки процес захтева,
дозвољено
је
раздвајање
производних,
магацинских и административних садржаја у већи
број објеката, с тим да морају бити организовани у
виду комплекса.
V) Најмања међусобна удаљеност објеката
Минимално растојање објеката на истој
парцели треба да задовољи технолошке и
противпожарне услове.
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VI) Дозвољена заузетост грађевинске парцеле
Максимални индекс заузетости парцеле je
50% - површина под свим објектима у оквиру
комплекса.
Максимална заузетост парцеле је 80%
(рачунајући објекат, све површине на отвореном и
платое са саобраћајницама, манипулативним
површинама и паркинзима).
Проценат учешћа зеленила на парцели у
оквиру ове намене је мин 20%.
VII) Дозвољена спратност објеката
Максимална дозвољена спратност објеката је:
o
o

производни објекти и складишта- Пр(Вп) ниске и високе хале,
административни – По+ П+2

Изузетно, производни објекти могу бити и
спратни, уколико технолошки процес
може
несметано да се одвија или део објекта може имати
две етаже у оквиру укупне висине хале. Висина
халског простора је у функцији технолошког
процеса.
Дозвољена је изградња подрума или
сутерена, уколико не постоје сметње геотехничке
и хидротехничке природе.
VIII) Услови за ограђивање
Ограђивање је могуће и то транспарентном
оградом, минимум 1,4 m висине, а максимално у
складу потребама и врстом производње која се
обавља.
Ограђивање је могуће и живом зеленом
оградом или простор према површинама јавне
намене оставити неограђеним уколико то захтева
врста пословања која се у оквиру ове намене
обавља.
Ограде се постављају на границу парцеле
тако да стубови ограде и капије као и жива ограда
буду на земљишту власника ограде. Врата и капије
на уличној огради не могу се отварати ван
регулационе линије.
IX) Обезбеђивање приступа парцели и простора за
паркирање возила
Приликом парцелације, грађевинској
парцели обезбедити адекватан приступ са јавне
саобраћајне површине који се може остварити и
индиректним путем, који није површина јавне
намене, а у складу са условима дефинисаним у
текстуалном делу плана Услови за приступ на
јавну саобраћајну мрежу.
Паркирање решити у оквиру парцеле
поштујући стандарде у броју паркинг места који су
дефинисани у посебном поглављу овог плана.
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У оквиру грађевинске парцеле потребно је,
у складу са потребама за ту врсту производње,
обезбедити адекватне манипулативне површине.
X) Минимални степен комуналне опремљености
приступ парцели са јавне саобраћајнице;
обезбеђено одлагање комуналног отпада;
прикључење на електроенергетску мрежу;
прикључење на систем водовода и канализације.
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III) Правила у погледу величине парцеле
Грађевинска
површином намене

парцела

се

поклапа

са

IV) Други објекти на парцели
У оквиру парцеле могућа је изградња више
објеката који формирају функционални комплекс.
V) Најмања међусобна удаљеност објеката

Прикључење објеката на комуналну
инфраструктуру врши се на основу правила овог
плана и услова овлашћених комуналних предузећа и
организација.

Објекте на истој парцели организовати
тако да се постигне функционално јединство, да се
обезбеде квалитетне визуре и да се задовоље
услови противпожарне заштите и приступачности
сваком од објеката.

2.2.2.3. ВЕРСКИ ОБЈЕКТИ

VI) Дозвољена заузетост грађевинске парцеле

2.2.2.3.1

Црква

Урбанистичке целине 2.4 и 3.3,
У оквиру захвата плана цркве се
задржавају на две локације на којима и тренутно
егзистирају, црква Св. цара Лазара у оквиру
Урбанистичке целине 2.4 и црква Св. цара
Константина и царице Јелене у оквиру
Урбанистичке целине 3.3.
I) Врста и намена објеката
У оквиру површинa опредељених за ову
намену поред постојећег објекта цркве, а на
локацији црква Св. цара Лазара и парахојског
дома, могућа је изградња верских и пратећих
објеката у функцији цркве уз уређење парковских
површина у комплексу.

Максимални индекс заузетости парцеле je
- површина под свим објектима у оквиру
комплекса:



Урбанистичка целина 2.4 – 25%
Урбанистичка целина 3.3. – 30%

VII) Дозвољена спратност објеката
Максимална дозвољена спратност објеката је:



Урбанистичка целина 2.4 - По+ П+Пк
Урбанистичка целина 3.3. – По+П+1

Висина надзитка подкровне етаже 1.6м
VIII) Услови за ограђивање
Ограђивање комплекса у складу са
верским канонима a за цркву у оквиру
Урбанистичке парцеле 2.4 и условима Завода за
заштиту споменикла културе.

II) Положај објеката на парцели

IX) Обезбеђивање приступа парцели и простора за
паркирање возила

Површину опредељену за ову наменеу
организовати као комплекса са јединственим
партерним уређењем.

Приступ је планом обезбеђен преко јавне
саобраћајне површине на коју ће се везати интерни
саобраћај кроз комплекс.

Објекти у оквиру комплркса могу се
поставити на или иза грађевинске линије у складу
са функционалном организацијом објеката и
партерног уређења.

Паркирање
комплекса.

Грађевинске линије су дефинисане и
приказане
у
графичком
прилогу
План
урбанистичке регулације приказом површина јавне
намене. Дефинисане су у односу на планирану
регулацију саобраћајница.
На простору између грађевинске и
регулационе линије формирати појас зеленила у
комбинацији са површинама за паркирање.
Минимална удаљеност објеката од границе
суседне парцеле је 3,5 m.

обезбедити

у

оквиру

X) Минимални степен комуналне опремљености
приступ парцели са јавне саобраћајнице;
обезбеђено одлагање комуналног отпада;
прикључење на електроенергетску мрежу;
прикључење на систем водовода и канализације.
Прикључење објеката на комуналну
инфраструктуру врши се на основу правила овог
плана и услова овлашћених комуналних предузећа и
организација.
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2.2.2.4 ПАРКИРАЊЕ ТЕРЕТНИХ ВОЗИЛА
Урбанистичка целина 3.18
Површина за паркирање теретних возила
планом је опредељена у оквиру Урбанистичке
целине 3.18.
I) Врста и намена објеката
У оквиру ове целине предвиђа се паркинг
за теретна возила. Осим паркинга, овде се могу
наћи и објекати у којима ће бити смештене
службене просторије особља: контролне и
благајничке просторије, просторије за обезбеђење,
санитарне просторије и техничке просторије за
инсталациону опрему, као и други пратећи
садржаји.
Овде се могу градити и интерне станице за
снабдевање течним горивом и перионице возила,
као и други објекти у функцији комерцијалних и
услужних садржаја, а који подржавају основну
намену.
II) Положај објеката на парцели
У оквиру површина ове намене
дефинисане су зоне градње у оквиру којих се могу
постављати објекти. Зоне градње су приказане у
графичком прилогу План урбанистичке регулације
са приказом површина јавне намене.
Објекте на парцели организовати у виду
комплекса.
Манипулативне површине и паркинзи се
могу постављати и изван зоне градње.
III) Правила у погледу величине парцеле
Површине за терминал теретних возила се
поклапају за површинама опредељеним за ову
намену.

Проценат учешћа зеленила у склопу
парцеле ове намене је мин 10%.
VII) Дозвољена спратност објеката
Максимална спратност објеката је П+1
VIII) Услови за ограђивање
Ограђивање је могуће и то транспарентном
оградом, минимум 1,4 m висине.
Ограђивање је могуће и живом зеленом
оградом или простор према површинама јавне
намене оставити неограђеним
IX) Обезбеђивање приступа парцели и простора за
паркирање возила
Свим парцелама у оквиру ове зоне
обезбеђен је приступ са јавне саобраћајне
површине.
X) Минимални степен комуналне опремљености


приступ парцели са јавне саобраћајнице



обезбеђено одлагање комуналног отпада;



прикључење на електроенергетску мрежу;



прикључење
канализације;

V) Најмања међусобна удаљеност објеката
Објекте у оквиру комплекса организовати
тако да се постигне функционално јединство
између објеката и садржаја на отвореном и да се
задовоље услови противпожарне заштите и
приступачности.
VI) Дозвољена заузетост грађевинске парцеле


Максимални индекс заузетости парцеле je
10%

Макcимална заузетост парцеле је 90%
(рачунајући објекте, све површине на отвореном и
платое са саобраћајницама, манипулативним
површинама и паркинзима).

на

систем

водовода

и

Прикључење објеката на комуналну
инфраструктуру врши се на основу правила овог
плана и услова овлашћених комуналних предузећа и
организација.
2.2.2.4. ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА ЗА ОБЈЕКТЕ
ЈАВНЕ НАМЕНЕ
2.2.2.4.1

Реонски центар

Урбанистичка целина 4.1

IV) Други објекти на парцели
У оквиру парцеле могућа је изградња више
објеката који формирају функционални комплекс.

Страна 2311 – Број 29

Површина опредељена за ову намену је у
оквиру Урбанистичке целине 4.1. Обавезна је даља
разрада предметног простора кроз Урбанистички
пројекат којим ће се извршити урбанистичкоархитектонско обликовање и дефинисати фазе
реализације.
I) Врста и намена објеката
У оквиру ове намене организовати објекте
јавних служби и централних функција, према
следећој структури:


трговина 30%



угоститељство и туризам 40%



занатсво и услуге 15%



финансијско-техничке услуге 2,5%



култура и здравство 10%



администрација и управа 2,5%.
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На вишим етажама могућа је организација
становања.
II) Положај објеката на парцели
Површину опредељену за ову наменеу
организовати као комплекса са јединственим
партерним уређењем.
Објекти у оквиру комплркса могу се
поставити на или иза грађевинске линије у складу
са функционалном организацијом објеката и
партерног уређења.
Грађевинске линије су дефинисане и
приказане
у
графичком
прилогу
План
урбанистичке регулације са приказом површина
јавне намене. Дефинисане су у односу на
планирану регулацију саобраћајница.
На простору између грађевинске и
регулационе линије формирати појас зеленила у
комбинацији са површинама за паркирање.
III) Правила у погледу величине парцеле
Грађевинска парцела се поклапа са
површином намене а могуће је и Урбанистичким
пројектом
у
складу
са
функционалном
организацијом дати предлог парцелације.
IV) Други објекти на парцели
У оквиру парцеле могућа је изградња више
објеката који формирају функционални комплекс.
V) Најмања међусобна удаљеност објеката
Објекте у оквиру планом опредељене
намене организовати тако да се постигне
функционално јединство, да сви објекти имају
квалитетну осунчаност и визуре и да се задовоље
услови противпожарне заштите и приступачности
сваком од објеката.
VI) Дозвољена заузетост грађевинске парцеле
Максимални индекс заузетости парцеле je
30% - површина под свим објектима у оквиру
комплекса. Уколико се формира припадајућа
грађевинска парцела уз појединачни објекат
максимални индекс заузетости је 60%.

Приступ је планом обезбеђен преко јавне
саобраћајне површине на коју ће се везати интерни
саобраћај кроз комплекс.
Паркирање обезбедити у оквиру комплекса
и то на отвореним паркинг просторима, гаражама
у оквиру објеката, паркинг гаражама а према
нормативу датом у посебном поглављу овог плана.
X) Минимални степен комуналне опремљености
приступ парцели са јавне саобраћајнице;
обезбеђено одлагање комуналног отпада;
прикључење на електроенергетску мрежу;
прикључење на систем водовода и канализације.
Прикључење објеката на комуналну
инфраструктуру врши се на основу правила овог
плана и услова овлашћених комуналних предузећа и
организација.

2.2.2.4.2

Центри – централне функције

Урбанистичке целине 1.1, 2.1, 4.11 и 4.30
Површине опредељене за ову намену
налазе се на четри локације у оквиру захвата плана
и намењене су организацији садржаја за
задовољење основних потреба гравитационог
подручја.
Обавезна је даља разрада предметног
простора кроз Урбанистички пројекат (осим за
центар у Урбанистичкој целини 4.30) којим ће се
извршити
урбанистичко-архитектонско
обликовање и дефинисати евентуалне фазе
реализације.
I) Врста и намена објеката
У оквиру ове намене организовати
садржаје центра према следећој структури:







VII) Дозвољена спратност објеката
Максимална дозвољена спратност објеката
је По+ П+2
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трговина
угоститељ. и туризам
занати и услуге
финан.-техн.услуг
култур,наука и здр.
админ.-и управа

45%
15%
20%
3%
12%
5%

II) Положај објеката на парцели

(грађевинске

Садржаје у оквиру планом опредељене
површине организовати у слободностојећем
објекту са више ламела или формирати комплекс
са јединственим партерним уређењем.

IX) Обезбеђивање приступа парцели и простора за
паркирање возила

Објекат (објекти) могу се поставити на или
грађевинске
линије
у
складу
са

VIII) Услови за ограђивање
Ограђивање
комплекса
парцеле) није дозвољено

иза
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функционалном организацијом
партерног уређења.

објеката

и

На простору између грађевинске и
регулационе линије, где постоје просторне
могућности) формирати појас зеленила у
комбинацији са површинама за паркирање.
Минимална удаљеност објеката од границе
суседне парцеле је 3,5 m уз обезбеђење потребног
противпожарног пута.
III) Правила у погледу величине парцеле
парцела

се

X) Минимални степен комуналне опремљености
приступ парцели са јавне саобраћајнице;

Грађевинске линије су дефинисане и
приказане
у
графичком
прилогу
План
урбанистичке регулације са приказом површина
јавне намене. Дефинисане су у односу на
планирану регулацију саобраћајница.

Грађевинска
површином намене
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поклапа

обезбеђено одлагање комуналног отпада;
прикључење на електроенергетску мрежу;
прикључење на систем водовода и канализације.
Прикључење објеката на комуналну
инфраструктуру врши се на основу правила овог
плана и услова овлашћених комуналних предузећа и
организација.

2.2.2.4.3

Основно образовање

Урбанистичке целине 2.2, 3.2 и 4.3
са

IV) Други објекти на парцели
У оквиру парцеле могућа је изградња више
објеката који формирају функционални комплекс.
V) Најмања међусобна удаљеност објеката
Објекте на истој парцели (уколико се
формира комплекс) организовати тако да се
постигне функционално јединство, да сви објекти
имају квалитетну осунчаност и визуре и да се
задовоље услови противпожарне заштите и
приступачности сваком од објеката.
VI) Дозвољена заузетост грађевинске парцеле
Максимални индекс заузетости парцеле je
55% - површина под свим објектима у оквиру
комплекса.
VII) Дозвољена спратност објеката
Максимална дозвољена спратност објеката је По+
П+2
VIII) Услови за ограђивање
Ограђивање према јавним површинама
није дозвољено а ограђивање према другим
наменама у складу са условима ограђивања за ту
намену.
IX) Обезбеђивање приступа парцели и простора за
паркирање возила
Приступ је планом обезбеђен преко јавне
саобраћајне површине на коју ће се везати интерни
саобраћај кроз комплекс.
Паркирање обезбедити у оквиру комплекса
и то на отвореним паркинг просторима, гаражама
у оквиру објеката, а према нормативу датом у
посебном поглављу овог плана.

Основно образовање је планирано на три
локације у оквиру захвата плана и то у оквиру
Урбанистичких целина 2.2 и и делу Урбанистичке
целине 4.3 где је планирана изградња нових
објеката на неизграђеном простору и у оквиру
Урбанистичке целине 3.2 где је могуће у оквиру
постојећег школског комплекса
извршити
интеревенције реконструкцие, доградње и
изградње у складу са условима плана а са циљем
побољшања услова коришћења.
За основно образовање у оквиру
Урбанистичке целине 4.3 обавезна је даља разрада
кроз Урбанистички пројекат којим ће се извршити
урбанистичко-архитектонско
обликовање
и
дефинисати евентуалне фазе реализације.
I) Врста и намена објеката
У оквиру ове намене организовати
школски објекат са потребним пратећим
садржајима (фискултурна сала, терени на
отвореном, објекти енергетског напајања и сл.)
II) Положај објеката на парцели
Све објекте као и садржаје на отвореном у
оквиру школског комплекса поставити на или иза
грађевинске линије у складу са функционалном
организацијом објеката и партерног уређења.
Грађевинске линије су дефинисане и
приказане
у
графичком
прилогу
План
урбанистичке регулације са приказом површина
јавне намене. Дефинисане су у односу на
планирану регулацију саобраћајница.
На простору између грађевинске и
регулационе линије, где постоје просторне
могућности) формирати појас зеленила у
комбинацији са површинама за паркирање.

Страна 2314 – Број 29

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ЧАЧКА

Минимална удаљеност објеката од границе
суседне парцеле је 5 m уз обезбеђење потребног
противпожарног пута.
III) Правила у погледу величине парцеле
Грађевинска
површином намене

парцела

се

поклапа
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Прикључење објеката на комуналну
инфраструктуру врши се на основу правила овог
плана и услова овлашћених комуналних предузећа и
организација.

са
2.2.2.4.4

Средње образовање

IV) Други објекти на парцели
У оквиру парцеле могућа је изградња више
објеката који формирају функционални комплекс.
V) Најмања међусобна удаљеност објеката
Објекте на истој парцели (уколико се
формира комплекс) организовати тако да се
постигне функционално јединство, да сви објекти
имају квалитетну осунчаност и визуре и да се
задовоље услови противпожарне заштите и
приступачности.
VI) Дозвољена заузетост грађевинске парцеле
Максимални индекс заузетости парцеле je
20% - површина под свим објектима у оквиру
комплекса.
VII) Дозвољена спратност објеката
Максимална дозвољена спратност објеката
је По+ П+1
VIII) Услови за ограђивање
Школски комплекс се мора оградити и то
транспарентном оградом до 1,6 m висине од коте
тротоара односно коте околног терена. Ограда се
поставља на границу парцеле тако да стубови
ограде и капије буду на земљишту власника
ограде. Капије на уличној огради не могу се
отварати ван регулационе линије.
IX) Обезбеђивање приступа парцели и простора за
паркирање возила
Приступ је планом обезбеђен преко јавне
саобраћајне површине на коју ће се везати интерни
саобраћај кроз комплекс.
Паркирање обезбедити у оквиру комплекса
а према нормативу датом у посебном поглављу
овог плана. За потребе паркирања основне школе
у оквиру Урбанистичке целине 4.3 планом је
опредељен јавни паркинг у контакту са наменом.
X) Минимални степен комуналне опремљености
приступ парцели са јавне саобраћајнице;
обезбеђено одлагање комуналног отпада;
прикључење на електроенергетску мрежу;
прикључење на систем водовода и канализације.

Урбанистичка целина 4.3
Површина за изградњу новог објекта
средњошколског образовања планирана је на делу
Урбанистичке целине 4.3.
Обавезна је даља разрада предметног
простора кроз Урбанистички пројекат којим ће се
извршити
урбанистичко-архитектонско
обликовање и дефинисати евентуалне фазе
реализације.
I) Врста и намена објеката
У оквиру ове намене организовати
школски објекат са потребним пратећим
садржајима (фискултурна сала, терени на
отвореном, објекти енергетског напајања и сл.)
II) Положај објеката на парцели
Све објекте као и садржаје на отвореном у
оквиру школског комплекса поставити на или иза
грађевинске линије у складу са функционалном
организацијом објеката и партерног уређења.
Грађевинске линије су дефинисане и
приказане
у
графичком
прилогу
План
урбанистичке регулације са планом парцелације за
површине јавне намене. Дефинисане су у односу на
планирану регулацију саобраћајница.
На простору између грађевинске и
регулационе линије, где постоје просторне
могућности) формирати појас зеленила у
комбинацији са површинама за паркирање.
III) Правила у погледу величине парцеле
Грађевинска
површином намене

парцела

се

поклапа

са

IV) Други објекти на парцели
У оквиру парцеле могућа је изградња више
објеката који формирају функционални комплекс.
V) Најмања међусобна удаљеност објеката
Објекте на истој парцели (уколико се
формира комплекс) организовати тако да се
постигне функционално јединство, да сви објекти
имају квалитетну осунчаност и визуре и да се
задовоље услови противпожарне заштите и
приступачности.
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VI) Дозвољена заузетост грађевинске парцеле
Максимални индекс заузетости парцеле je
20% - површина под свим објектима у оквиру
комплекса.
VII) Дозвољена спратност објеката
Максимална дозвољена спратност објеката
је По+ П+1
VIII) Услови за ограђивање
Школски комплекс се мора оградити и то
транспарентном оградом до 1,6 m висине од коте
тротоара. Ограда се поставља на границу парцеле
тако да стубови ограде и капије буду на земљишту
власника ограде. Капије на уличној огради не могу
се отварати ван регулационе линије.
IX) Обезбеђивање приступа парцели и простора за
паркирање возила
Приступ је планом обезбеђен преко јавне
саобраћајне површине на коју ће се везати интерни
саобраћај кроз комплекс.
Паркирање на јавном паркингу у оквиру
Урбанистичке целине.
X) Минимални степен комуналне опремљености
приступ парцели са јавне саобраћајнице;
обезбеђено одлагање комуналног отпада;
прикључење на електроенергетску мрежу;
прикључење на систем водовода и канализације.
Прикључење објеката на комуналну
инфраструктуру врши се на основу правила овог
плана и услова овлашћених комуналних предузећа и
организација.

2.2.2.4.5

Дечији вртић

Површине за градњу нових дечијих вртића
опредељене су у оквиру Урбанистичких целина 1.5
и 4.4.
I) Врста и намена објеката
У оквиру ове намене организовати дечији
вртић са потребним пратећим
садржајима
(простори за игру деце на отвореном, објекти
енергетског напајања и сл.) уз поштовање
следећих норматива:
површина комплекса 30-35м по детету
површина објекта 6-8м2 по детету

II) Положај објеката на парцели

Све објекте као и садржаје на отвореном у
оквиру комплекса поставити на или иза
грађевинске линије у складу са функционалном
организацијом објеката и партерног уређења.
Грађевинске линије су дефинисане и
приказане
у
графичком
прилогу
План
урбанистичке регулације са приказом површина
јавне намене. Дефинисане су у односу на
планирану регулацију саобраћајница.
На простору између грађевинске и
регулационе линије, где постоје просторне
могућности) формирати појас зеленила у
комбинацији са површинама за паркирање.
Минимална удаљеност објеката од границе
суседне парцеле је 3,5 m уз обезбеђење потребног
противпожарног пута.
III) Правила у погледу величине парцеле
Грађевинска
површином намене

парцела

се

поклапа

са

IV) Други објекти на парцели
У оквиру парцеле могућа је изградња више
објеката који формирају функционални комплекс.
V) Најмања међусобна удаљеност објеката
Објекте на истој парцели (уколико се
формира комплекс) организовати тако да се
постигне функционално јединство, да сви објекти
имају квалитетну осунчаност и визуре и да се
задовоље услови противпожарне заштите и
приступачности.
VI) Дозвољена заузетост грађевинске парцеле
Максимални индекс заузетости парцеле je
30% - површина под свим објектима у оквиру
комплекса.
VII) Дозвољена спратност објеката

Урбанистичке целине 1.5 и 4.4
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Максимална дозвољена спратност објеката
је По+ П+1
VIII) Услови за ограђивање
Комплекс дечијег вртића мора се оградити
и то транспарентном оградом до 1,6 m висине од
коте тротоара односно коте околног терена.
Ограда се поставља на границу парцеле тако да
стубови ограде и капије буду на земљишту
власника ограде. Капије на уличној огради не могу
се отварати ван регулационе линије.
IX) Обезбеђивање приступа парцели и простора за
паркирање возила
Приступ је планом обезбеђен преко јавне
саобраћајне површине на коју ће се везати интерни
саобраћај кроз комплекс.
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Паркирање обезбедити у оквиру комплекса
а према нормативу датом у посебном поглављу
овог плана. Потребе за паркирањем вртића у
оквиру Урбанистичке парцеле 4.3 делимично се
могу задовољити на јавном паркингу у контакту.
X) Минимални степен комуналне опремљености
приступ парцели са јавне саобраћајнице;
обезбеђено одлагање комуналног отпада;
прикључење на електроенергетску мрежу;
прикључење на систем водовода и канализације.
Прикључење објеката на комуналну
инфраструктуру врши се на основу правила овог
плана и услова овлашћених комуналних предузећа и
организација.

2.2.2.4.6

Реонски спортски центар

Урбанистичка целина 4.2
За изградњу новог реонског спортског
центра планом је опредељена површина у оквиру
Урбанистичке целине 4.2.
За предметни простор обавезна је даља
разрада кроз Урбанистички пројекат којим ће се
извршити урбанистичко-архитектонско обликова–
ње и дефинисати евентуалне фазе реализације.
I) Врста и намена објеката
У оквиру ове намене организовати
спортску дворану са пратећим садржајима у којој
се могу одвијати разне врсте такмичења, тренинзи
и рекреација грађана. Као пратећи садржаји могу
се организовати и комерцијалне делатности. На
отворено организовати спортске терене, терене за
рекреацију и окупљање, просторе уређене за игру
деце и сл.
На вишим етажама могућа је организација
становања.
II) Положај објеката на парцели
Све објекте као и садржаје на отвореном у
оквиру комплекса поставити на или иза
грађевинске линије у складу са функционалном
организацијом објеката и партерног уређења.
Грађевинске линије су дефинисане и
приказане
у
графичком
прилогу
План
урбанистичке регулације са планом парцелације за
површине јавне намене. Дефинисане су у односу на
планирану регулацију саобраћајница.
На простору између грађевинске и
регулационе линије могуће је формирати појас
зеленила у комбинацији са површинама за

11. децембар 2020. године

паркирање.
Минимална удаљеност објеката од границе
суседне парцеле је 5 m уз обезбеђење потребног
противпожарног пута.
III) Правила у погледу величине парцеле
Грађевинска
површином намене

парцела

се

поклапа

са

IV) Други објекти на парцели
У оквиру парцеле могућа је изградња више
објеката који формирају функционални комплекс.
V) Најмања међусобна удаљеност објеката
Објекте на истој парцели (уколико се
формира комплекс) организовати тако да се
постигне функционално јединство, да сви објекти
имају квалитетну осунчаност и визуре и да се
задовоље услови противпожарне заштите и
приступачности.
VI) Дозвољена заузетост грађевинске парцеле
Максимални индекс заузетости парцеле je
30% - површина под свим објектима у оквиру
комплекса.
VII) Дозвољена спратност објеката
Максимална дозвољена спратност објеката
је По+ П+2
VIII) Услови за ограђивање
Ограђивање комплекса могуће је живом
зеленом оградом која ће бити укомпонована у
целокупно партерно уређење и озелењавање у
оквиру парцеле. Жива ограда се поставља унутар
границе парцеле.
Ограђивање
спортских
терена
на
отвореном и простора за игру деце у складу са
прописима за ту врсту терена.
IX) Обезбеђивање приступа парцели и простора за
паркирање возила
Приступ је планом обезбеђен преко јавне
саобраћајне површине на коју ће се везати интерни
саобраћај кроз комплекс.
Паркирање обезбедити у оквиру комплекса
на отвореним паркинг просторима и паркинг
гаражама а према нормативу датом у посебном
поглављу овог плана.
X) Минимални степен комуналне опремљености
приступ парцели са јавне саобраћајнице;
обезбеђено одлагање комуналног отпада;
прикључење на електроенергетску мрежу;
прикључење на систем водовода и канализације.
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Прикључење објеката на комуналну
инфраструктуру врши се на основу правила овог
плана и услова овлашћених комуналних предузећа и
организација.

2.2.2.4.7

Локални спортски центар

Урбанистичке целине 1.2, 3.1, 4.5 и 5.1
Површине за локалне спортске центре
планом су опредељене у оквиру Урбанистичких
целина 1.2, 3.1, 4.5 и 5.1. Осим локалних спортских
центара који су планирани на месту постојећег
Полетовог игралишта и у Коњевићима, који се
могу реконструисати и и доградити у складу са
условима плана, на осталим локацијама је
планирана
организација
нових
локалних
спортских центара на које су упућени грађани
гравитационог подручја.

Грађевинска
површином намене
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парцела

се

поклапа

са

IV) Други објекти на парцели
У оквиру парцеле могућа је изградња више
објеката који формирају функционални комплекс.
V) Најмања међусобна удаљеност објеката
Објекте на истој парцели у оквиру
комплекса организовати тако да се постигне
функционално јединство између објеката и терена
на отвореном, да се задовоље услови
противпожарне заштите и приступачности.
VI) Дозвољена заузетост грађевинске парцеле
Максимални индекс заузетости парцеле je
80% - обухвата површине под свим објектима и
теренима у оквиру комплекса.
Проценат зеленила у оквиру грађевинске
парцеле мин. 20%.

За
организацију
нових
Локалних
спортских центара у оквиру Урбанистичких
целина 3.1 и 4.5 обавезна је даља разрада а кроз
Урбанистички пројекат којим ће се извршити
урбанистичко-архитектонско
обликовање
и
дефинисати евентуалне фазе реализације.

VII) Дозвољена спратност објеката

I) Врста и намена објеката

Максимална дозвољена спратност објеката
који прате спорт и рекреацију а који могу бити и
анекс уз затворени објекат је По+ П+2.

У оквиру ове претежне намене, у виду
комплекса, могу се организовати спортско
рекреативни садржаји у објектима и на отвореном.
Као пратећи садржаји у функцији спорта могу се
организовати
административно-пословни
садржаји, угоститељство, трговина у функцији
спорта, свлачионице трибине и сл.
II) Положај објеката на парцели
Све објекте као и садржаје на отвореном
(терене) у оквиру комплекса поставити на или иза
грађевинске линије у складу са функционалном
организацијом објеката и партерног уређења.
Грађевинске линије су дефинисане и
приказане
у
графичком
прилогу
План
урбанистичке регулације са приказом површина
јавне намене. Дефинисане су у односу на
планирану регулацију саобраћајница.
На простору између грађевинске и
регулационе линије могуће је формирати појас
зеленила у комбинацији са површинама за
паркирање а где за то постоје просторне
могућности.
Минимална удаљеност објеката од границе
суседне парцеле је 3,5 m уз обезбеђење потребног
противпожарног пута.
III) Правила у погледу величине парцеле

Спратност затворених објеката намењених
спорту (хала, балон и сл.) је приземље а висина
објекта је у функцији врсте спорта који се у објекту
организује.

VIII) Услови за ограђивање
Ограђивање
комплекса
могуће
је
транспарентном оградом максималне висине 2м са
парапетом максималне висине 1м или живом
зеленом оградом која ће бити укомпонована у
целокупно партерно уређење и озелењавање у
оквиру парцеле. Стубови ограде, жива ограда. и
капије се поставља унутар границе парцеле.
Капије на уличној огради не могу се отварати ван
регулационе линије.
Ограђивање
спортских
терена
на
отвореном и простора за игру деце у складу са
прописима за ту врсту терена.
IX) Обезбеђивање приступа парцели и простора за
паркирање возила
Приступ је планом обезбеђен преко јавне
саобраћајне површине на коју ће се везати интерни
саобраћај кроз комплекс.
Паркирање обезбедити у оквиру комплекса
а према нормативу датом у посебном поглављу
овог плана.
X) Минимални степен комуналне опремљености
приступ парцели са јавне саобраћајнице;
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обезбеђено одлагање комуналног отпада;
прикључење на електроенергетску мрежу;
прикључење на систем водовода и канализације.
Прикључење објеката на комуналну
инфраструктуру врши се на основу правила овог
плана и услова овлашћених комуналних предузећа и
организација.

2.2.2.4.8

Реонски парк

Урбанистичке целине 1.7, 3.5 и 4.6
Реонски парк је планиран на три локације у
оквиру захвата план на Урбанистичким целина 1.7,
3.5 и 4.6 и то у виду организације парковског
зеленила где се могу наћи и други садржаји који ће
подржати пасивну рекреацију грађана који му
гравитирају.
I) Врста и намена објеката
У оквиру реонског парка поред
организације зеленила, пешачких стаза простора
за одмор и игру деце, теретана на отвореном и сл.
могу се градити монтажни објекти од природних
материјала и то: изложбени павиљон, уметничка
радионица, ботаничка башта, и сл. са пратећим
садржајима). Парк оплеменити елементима
водених и поплочаних површина уз обавезно
постављање парковског мобилијара.
II) Положај објеката на парцели
Све објекте као и садржаје на отвореном
поставити на или иза грађевинске линије у складу
са функционалном организацијом парка. Обзиром
да сваку од површина опредељену за реонски парк
пресеца саобраћајница садржаји у оквиру читаве
површине опредељене за реонски парк треба да
буду функционално повезани у јединствен
комплекс.
Грађевинске линије су дефинисане и
приказане
у
графичком
прилогу
План
урбанистичке регулације са планом парцелације за
површине јавне намене. Дефинисане су у односу на
планирану регулацију саобраћајница.
На простору између грађевинске и
регулационе линије могуће је формирати појас
зеленила.
Минимална удаљеност објеката од границе
суседне парцеле је 5 m.
III) Правила у погледу величине парцеле
Грађевинска парцела се поклапа са
површином намене и сваки реонски парк се,
обзиром да га пресеца саобраћајница, развија на
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више грађевинских парцела.. Реонски парк у
оквиру Урбанистичке целине 1.7 чине 4
грађевинске парцеле, у оквиру Урбанистичке
целине 3.5 две грађевинске парцеле а у оквиру
Урбнистичке целине 4.6 две грађевинске парцеле.
IV) Други објекти на парцели
У оквиру парцеле могућа је изградња више
објеката који формирају функционални комплекс
који се развија на свим грађевинским парцелама у
оквиру реонског парка на нивоу Урбанистичке
целине.
V) Најмања међусобна удаљеност објеката
Објекте на истој парцели у оквиру
комплекса организовати тако да се постигне
функционално јединство како међусобно тако и са
објектима у оквиру опредељене намене на нивоу
Урбанистичке целине.
VI) Дозвољена заузетост грађевинске парцеле
Максимални индекс заузетости парцеле je
12% - обухвата површине под свим објектима у
оквиру
опредељене
намене
на
нивоу
Урбанистичке целине.
VII) Дозвољена спратност објеката
Максимална дозвољена спратност објеката
је По+ П.
VIII) Услови за ограђивање
Ограђивање је могуће живом зеленом
оградом која ће бити укомпонована у целокупно
партерно уређење и озелењавање у оквиру
парцеле. Жива ограда се поставља унутар границе
парцеле са плетеном жицом по средини.
На улазима у парк могуће је поставити
капије које могу бити максималне висине 2м од
дрвета или метала без наглашених елемената.
IX) Обезбеђивање приступа парцели и простора за
паркирање возила
Приступ сваком реонском парку је планом
обезбеђен преко јавне саобраћајне површине.
X) Минимални степен комуналне опремљености
приступ парцели са јавне саобраћајнице;
обезбеђено одлагање комуналног отпада;
прикључење на електроенергетску мрежу;
прикључење на систем водовода и канализације.
Прикључење објеката на комуналну
инфраструктуру врши се на основу правила овог
плана и услова овлашћених комуналних предузећа и
организација.
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V) Најмања међусобна удаљеност објеката
2.2.2.4.9

Зонски парк

Урбанистичка целина 4.22
У оквиру Урбанистичке целине 4.22
планиран је зонски парк који ће својим садржајима
успоставити везу између реке Мораве и садржаја
који се са друге стране наслањају на парк
(становање високих густина, реонски спортски
центар, дечији вртић).
I) Врста и намена објеката
У оквиру зонског парка поред организације
зеленила, пешачких стаза простора за одмор и игру
деце, могу се организовати терени на отвореном за
активну и пасивну рекреацију грађана, теретане на
отвореном и сл. могу се градити монтажни објекти
од природних материјала и то: изложбени
павиљон, уметничка радионица, ботаничка башта,
и сл. са пратећим садржајима) као и угоститељски
објекат. Могућа је изградња и аква парка. Парк
оплеменити елементима водених и поплочаних
површина уз обавезно постављање парковског
мобилијара.
II) Положај објеката на парцели
Све објекте као и садржаје на отвореном
поставити на или иза грађевинске линије у складу
са функционалном организацијом парка. Обзиром
да површину опредељену за зонски парк пресецају
саобраћајнице садржаји у оквиру читаве површине
опредељене за реонски парк треба да буду
функционално повезани у јединствен комплекс и
да се повежу са садржајима који се развијају дуж
одбрамбеног бедема..

Објекте на истој парцели у оквиру
комплекса организовати тако да се постигне
функционално јединство како међусобно тако и са
објектима у оквиру опредељене намене на нивоу
Урбанистичке целине.
VI) Дозвољена заузетост грађевинске парцеле
Максимални индекс заузетости je 20% обухвата површине под свим објектима у оквиру
Урбанистичке целине.
VII) Дозвољена спратност објеката
Максимална дозвољена спратност објеката
је По+ П.
VIII) Услови за ограђивање
Ограђивање према јавним површинама
могуће је живом зеленом оградом која ће бити
укомпонована у целокупно партерно уређење и
озелењавање у оквиру парцеле, а ограђивање
према наменема у контакту према условима за ту
намену. Жива ограда се поставља унутар границе
парцеле.
IX) Обезбеђивање приступа парцели и простора за
паркирање возила
Приступ свакој парцели у оквиру
комплекса обезбеђен је преко јавне саобраћајне
површине.
X) Минимални степен комуналне опремљености
приступ парцели са јавне саобраћајнице;
обезбеђено одлагање комуналног отпада;
прикључење на електроенергетску мрежу;
прикључење на систем водовода и канализације.

Грађевинске линије су дефинисане и
приказане
у
графичком
прилогу
План
урбанистичке регулације са приказом површина
јавне намене. Дефинисане су у односу на
планирану регулацију саобраћајница.

Прикључење објеката на комуналну
инфраструктуру врши се на основу правила овог
плана и услова овлашћених комуналних предузећа и
организација.

На простору између грађевинске и
регулационе линије могуће је формирати појас
зеленила.

2.2.2.4.10. Меморијално природни комплекс
„Танаско Рајић“

Минимална удаљеност објеката од границе
суседне парцеле је 5 m.
III) Правила у погледу величине парцеле
Грађевинска парцела се поклапа са
површином намене сваког дела комплекса кога
чине четри грађевинске парцеле.
IV) Други објекти на парцели
У оквиру парцеле могућа је изградња више
објеката који формирају функционални комплекс
који се развија на свим грађевинским парцелама у
оквиру зонског парка.

Урбанистичка целина 2.4
Меморијални комплекс „Танаско Рајић“
планиран је на делу Урбанистичке целине 2.4
Део комплекса је разрађен Урбанистичким
пројектом а за сваку даљу градњу, на осталом делу
комплекса, потребно је такође урадити
Урбанистички пројекат целог комплекса или
функционалне целине у оквиру комплекса а у
свему према условима Завода за заштиту природе
и Завода за заштиту споменика културе.

Страна 2320 – Број 29

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ЧАЧКА

11. децембар 2020. године

I) Врста и намена објеката

прикључење на електроенергетску мрежу;

У оквиру комплекса могу се организовати
објекти у функцији меморијалног комплекса и
објекти туризма који га подржавају а у свему
према условима Завода за заштиту природе и
Завода за заштиту споменика културе.

прикључење на систем водовода и канализације.

II) Положај објеката на парцели
Све објекте као и садржаје на отвореном
поставити на или иза грађевинске линије у складу
са функционалном организацијом комплекса.
Грађевинске линије су дефинисане и
приказане
у
графичком
прилогу
План
урбанистичке регулације са приказом површина
јавне намене. Дефинисане су у односу на
планирану регулацију саобраћајница.
Минимална удаљеност објеката од границе
суседне парцеле је 3 m.
III) Правила у погледу величине парцеле
Грађевинска
површином намене.

парцела

се

поклапа

са

IV) Други објекти на парцели
У оквиру опредељене површине могућа је
изградња више објеката који формирају
функционални комплекс.
V) Најмања међусобна удаљеност објеката
Објекте у оквиру комплекса организовати
тако да се постигне функционално јединство.
VI) Дозвољена заузетост грађевинске парцеле
Максимални индекс заузетости je 10% обухвата површине под свим објектима у оквиру
комплекса.
VII) Дозвољена спратност објеката
Максимална дозвољена спратност објеката
је По+ П.
VIII) Услови за ограђивање
Ограђивање комплекса није дозвољено,
осим према другим наменама где је могуће живом
зеленом оградом која ће са зеленилом које
одређује комплекс бити укомпонована у
целокупно партерно уређење и озелењавање. Жива
ограда се поставља унутар границе парцеле.

Прикључење објеката на комуналну
инфраструктуру врши се на основу правила овог
плана и услова овлашћених комуналних предузећа и
организација.
2.2.2.5. КОМУНАЛНЕ ФУНКЦИЈЕ
2.2.2.5.1

Урбанистичке целине 3.14 и 4.7
Површине за гробље планиране су као
проширење уз већ постојећа гробља у оквиру
Урбанистичких целина 3.14 и 4.7.
За опредељене површине обавезна је даља
разрада кроз Урбанистички пројекат којим ће се
извршити урбанистичко-архитектонско обликова–
ње и дефинисати евентуалне фазе реализације.
У оквиру планом опредењених површина
реконструисати постојеће гробље и организовати
површине за нова гробна места у оквиру гробних
поља са пратећим садржајима (капела, санитарни
чворови, чуварска кућица и сл.) уз адекватну
организацију
саобраћајно
манипулативних
површина, озелењавање и опремање урбаним
мобилијатом (клупе, чесме, корпе за отпатке и др.).
Постојећи објекат капеле у оквиру гробља
у Урбанистичкој целини 4.7 реконструисати уз
задржавање постојеће спратности (П) и могућу
доградњу и адаптацију. Проширење постојећег
објекта извршити у оквиру дате грађевинске
линије која је дефинисана у односу на регулациону
линију.
Приликом организације и изградње
поштовати санитарне и друге прописе везане за
ову врсту објеката:


гробна места организовати у оквиру
гробних поља са оријентацијом истокзапад



између горње површине сандука и
површине тла треба да буде минимум 1.5м
земље, а да максимални ниво подземне
воде буде минимум 50цм испод сандука,
како би се спречило испирање.



Ситуационо
решење
интерних
саобраћајница пројектовати тако да се
обезбеди проходност за теретно возило.
Колске саобраћајнице радити ширине
3.5м, а пешачке стазе 1.2-1.5м.

IX) Обезбеђивање приступа парцели и простора за
паркирање возила
Приступ је обезбеђен преко јавне
саобраћајне површине а паркирање на јавном
паркингу у контакту.
X) Минимални степен комуналне опремљености
приступ парцели са јавне саобраћајнице;
обезбеђено одлагање комуналног отпада;

Гробље

Оргађивање комплекса у функцији гробља
је обавезно, ван ограде може се наћи површина за
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паркирање. Ограда може бити од метала, жичаног
плетива и живе ограде или зидана. Висина ограде
1.4м.
Приступ свакој опредељеној површини
планом је обезбеђен преко јавне саобраћајне
површине на коју ће се везати интерни саобраћај
кроз комплекс гробља.
Паркирање у оквиру Урбанистичке целине
3.15 обезбедити у оквиру комплекса гробља а за
Урбанистичку целину 4.7 на планом дефинисаном
јавном паркингу у оквиру Урбанистичке целине.
2.2.2.5.2
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V) Најмања међусобна удаљеност објеката
Објекте у оквиру комплекса организовати
тако да се постигне функционално јединство
између објеката и садржаја на отвореном и да се
задовоље услови противпожарне заштите и
приступачности.
VI) Дозвољена заузетост грађевинске парцеле
Максимални индекс заузетости парцеле je
30% - обухвата површине под свим објектима у
оквиру комплекса.
VII) Дозвољена спратност објеката
Максимална дозвољена спратност објеката
је По+ П+2.

Пијаца

VIII) Услови за ограђивање
Урбанистичка целина 4.12
Површина за пијацу планом је опредељена
у оквиру Урбанистичке целине 4.12.
За предметни простор обавезна је даља
разрада кроз Урбанистички пројекат којим ће се
извршити урбанистичко-архитектонско обликова–
ње и дефинисати евентуалне фазе реализације.
I) Врста и намена објеката
У оквиру ове претежне намене, у виду
комплекса, могу се организовати објекти у
функцији пијаце и пратећих комуналних и
комерцијалних делатности.
II) Положај објеката на парцели
Све објекте као и садржаје на отвореном у
оквиру комплекса поставити на или иза
грађевинске линије у складу са функционалном
организацијом објеката и партерног уређења.
Грађевинске линије су дефинисане и
приказане
у
графичком
прилогу
План
урбанистичке регулације са планом парцелације за
површине јавне намене. Дефинисане су у односу на
планирану регулацију саобраћајница.
На простору између грађевинске и
регулационе линије могуће је формирати појас
зеленила у комбинацији са површинама за
паркирање а где за то постоје просторне
могућности.
Минимална удаљеност објеката од границе
суседне парцеле је 3,5 m уз обезбеђење потребног
противпожарног пута.
III) Правила у погледу величине парцеле
Грађевинска
површином намене

парцела

се

поклапа

са

IV) Други објекти на парцели
У оквиру парцеле могућа је изградња више
објеката који формирају функционални комплекс.

Ограђивање
комплекса
могуће
је
транспарентном оградом максималне висине 2м са
парапетом максималне висине 1м или живом
зеленом оградом која ће бити укомпонована у
целокупно партерно уређење и озелењавање у
оквиру парцеле. Стубови ограде, жива ограда. и
капије се поставља унутар границе парцеле.
Капије на уличној огради не могу се отварати ван
регулационе линије.
IX) Обезбеђивање приступа парцели и простора за
паркирање возила
Приступ је планом обезбеђен преко јавне
саобраћајне површине на коју ће се везати интерни
саобраћај кроз комплекс.
Паркирање
комплекса.

обезбедити

у

оквиру

X) Минимални степен комуналне опремљености
приступ парцели са јавне саобраћајнице;
обезбеђено одлагање комуналног отпада;
прикључење на електроенергетску мрежу;
прикључење на систем водовода и канализације.
Прикључење објеката на комуналну
инфраструктуру врши се на основу правила овог
плана и услова овлашћених комуналних предузећа и
организација.
2.2.2.5.3 Трафостаница 110/10Кv
Урбанистичка целина 3.17



Објекат трафостанице ТС 110/10 кВ
(опрема) радити у свему у складу са
прописима за изградњу ове врсте објеката




Поштовати дату грађевинску линију
Ограда је метална, минималне висине 2,5 м
и обавезно се уземљује.
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2.2.3. Услови за заштиту суседних објеката
Приликом изградње нових објеката,
независно од њихове намене, водити рачуна о
заштити суседних објеката у конструктивном
смислу, и у смислу неугрожавања услова живљења
на суседним парцелама, и парцелама у
непосредном окружењу. Грађење нових објеката
свих врста и намена планирати на удаљеностима
од суседних објеката којима се не угрожава
њихова функција, затечени начин и услови
коришћења, као ни дневно осветљење просторија
постојећих објеката путем отвора оријентисаних
према парцели на којој је планирана градња.
У циљу заштите суседних објеката,
гледано и кроз однос према простору суседних
парцела, планирани објекти, нити њихови
најистуренији
делови
својим
положајем
(рачунајући и ваздушни и подземни простор) не
смеју прелазити границу суседних парцела.
2.2.4. Правила за реконструкцију, доградњу и
адаптацију постојећих објеката на простору
плана
Сви постојећи објекти препознати у
обухвату Плана, без обзира да ли су премашили
параметре градње задате планом, уколико не
задиру у планирану регулацију, могу да се задрже.
Све постојеће објекте је потребно ускладити са
условима обликовања који су задати планом.
Постојећи објекти изграђени на парцелама
мањим од планом дефинисаних површина
минималне парцеле, могу се задржати као такви уз
могућност текућег одржавања, адаптација,
санације и реконструкције, односно, на њима су
дозвољене интервенције у постојећем габариту и
волумену објекта. За интервенције у погледу
доградње потребно је формирати парцелу у складу
са планом.
Постојећи објекти, који залазе у планирану
грађевинску линију, а не нарушавају регулацију,
се задржавају, а интервенције у погледу доградње
су дозвољене и то:
- доградња у вертикалном габариту над основом
читавог објекта, а у складу са задатим
параметрима,
- доградња у хоризонталном габариту до
дефинисане грађевинске линије, а у складу са
задатим параметрима.
Постојећи објекти који су постављени на
мањим удаљеностима од границе суседне парцеле
од оних задатих планом, могу се доградити до
планом задатих параметара, с тим што се:
- при доградњи у вертикалном габариту
(доградња је дозвољена над читавом основом
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објекта) отвори ка суседу могу планирати само
са минималном висином парапета од 1,8 m.
- при доградњи у хоризонталном габариту, за
дограђени део, мора се испоштовати услов за
минималну удаљеност од границе суседне
парцеле.
На површинама где се налазе објекти чија
је наслеђена намена супротна намени земљишта
датој у овом плану, не може се дозволити даља
изградња и ширење ове намене, већ само нужно
текуће одржавање објеката, са тежњом прерастања
у намену предвиђену овим планом а у складу са
датим правилима уређења.
Постојећи стамбени објекти затечени у
оквиру пољопривредних површина се као такви
задржавају. На њима су могу вршити интервенције
у постојећем габариту и волумену објекта.
Интервенције на објектима у функцији
пољопривреде вршити у складу са Законом о
пољопривредном земљишту.
2.2.5. Општа правила за изградњу објеката
Објекти свих врста и намена треба да су
функционални, статички стабилни, хидро и
термички прописно изоловани и опремљени свим
савременим инсталацијама у складу са важећим
нормативма и прописима за објекте одређене
намене.
Приликом пројектовања и изградње
објеката испоштовати важеће техничке прописе за
грађење објеката одређене намене. Објекте
пројектовати у складу са геотехничким условима
терена и прописима о изградњи на сеизмичком
подручју.
Oдвођење атмосферских вода са површина
крова решити у сопствено двориште, односно
усмерити на уличну канализацију. Површинске
воде са једне грађевинске парцеле не могу се
усмерити према другој парцели, односно
објектима на суседним парцелама.
Када за одвођење површинских вода не
постоји нивелационо решење, површинске воде са
парцеле одводе се слободним падом према
риголама, односно према улици са најмањим
падом од 1,5%.
Саобраћајне
површине,
приступне
пешачке стазе објектима на парцели, рампе гаража
у приземљу и помоћних и радних просторија
којима се савладава висинска разлика изнад коте
терена, колске приступне путеве дворишту и
манипулативне дворишне платое, треба извести са
падом оријентисано према улици, евентуално
делом према зеленим површинама на парцели (врт,
башта и слично).
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У случају изградње гараже у сутерену
објекта, када је пад рампе за приступ гаражи
оријентисан
према
објекту,
одвођење
површинских вода решава се дренажом или на
други погодан начин. Одвођење површинских
вода са рампе изведене за већи број гаража
планираних у сутерену објекта обавезно решавати
канализационом мрежом прикљученом на уличну
канализацију.

обрадом.
Малтерисане
фасаде
се
боје
одговарајућим бојама. Од фасадних облога могу се
користити: опека, камен, дрво, разне савремене
фасадне облоге и сл.

Јавни простор улице се не може користити
за обављање делатности (складиштење материјала
и сл.) нити за паркирање тешких возила, већ се у
ту сврху мора организовати и уредити простор у
оквиру парцеле.

Грађевински елементи (еркери, доксати,
балкони, улазне надстрешнице са или без стубова,
надстрешнице и сл.) на нивоу првог спрата могу да
пређу грађевинску линију (рачунајући од основног
габарита објекта до хоризонталне пројекције
испада) и то:

Код организације јавних објеката и
површина морају се испоштовати сви услови и
прописи за несметано кретање деце, старих,
хендикепираних и инвалидних лица.
2.2.6. Услови за архитектонско и естетско
обликовање објеката
Архитектонско
обликовање
објеката
вршити у складу са планираном наменом,
микроклиматским
условима,
оријентацијом
парцеле, амбијентом и локалном архитектонском
традицијом. Кроз избор форме, композиције
отвора на фасади, примењених боја и материјала и
других
архитектонских и декоративних
елемената, осмислити објекат који ће са
окружењем образовати усаглашену, естетски
обликовану целину.
Кров и поткровна етажа
На простору овог Плана не постоје
ограничења у погледу избора типа крова.
Приликом
пројектовања
равних
кровова,
предвидети све неопходне техничке мере заштите
крова од прокишњавања. Код косих кровова,
кровне равни обликовати у складу са
пропорцијама објекта. Кровни покривач одабрати
у зависности од нагиба кровних равни.
Уколико
се
користи
поткровље,
максимална висина надзитка на ободним зидовима
је 1,60 m (рачунајући од коте пода поткровне етаже
до тачке прелома кровне косине). За осветљење
просторија у поткровљу могу се извести лежећи
или стојећи кровни прозори, пропорцијама и
обликом усаглашени са објектом.
Материјализација фасаде
За грађење објеката користити атестиране
грађевинске материјале. Тежити употреби
локалних природних материјала.
Фасаде могу бити малтерисане, обложене
фасадним облогама или решене комбинованом

Грађевински елементи на фасади
Фасаде се могу решавати као равне
површине или са испадима (лође, балкони, еркери
и сл).

- на делу објекта према предњем дворишту – 1,20
m,
али
укупна
површина
грађевинских елемената не може прећи 50%
уличне фасаде изнад приземља.
- на делу објекта према бочном дворишту
претежно
северне
оријентације
0,60 m, али укупна површина грађевинских
елемената не може прећи 30% бочне фасаде
изнад приземља.
- на делу објекта према бочном дворишту
претежно
јужне
оријентације
0,90 m, али укупна површина грађевинских
елемената не може прећи 30% бочне фасаде
изнад приземља;
- на делу објекта према задњем дворишту
(најмањег растојања од стражње линије суседне
грађевинске парцеле од 5,00 m) – 1,20 m, али
укупна површина грађевинских елемената не
може прећи 30% стражње фасаде изнад
приземља.
- Испади већи од 1,20 m, а максимално до 1,60 m
могу се планирати на делу објекта према
задњем дворишту вишем од 3,0 m.
Спољне степенице
Отворене спољне степенице могу се
постављати на предњи део објекта, ако савлађују
висину до 0,9 m. Степенице којима се савладава
висина преко 0,90 m треба да се решавају унутар
габарита објекта осим код производних објеката
уколико су у функцији технолошког процеса.
2.2.7.
Инжењерскогеолошки
изградњу објеката

услови

за

Сеизмичност терена
За потребе сагледавања сеизмичког
хазарда у захватау плана израђене су:
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Карта епицентара земљотреса Mw≥3.5
јединице Рихтерове скале
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Карта сеизмичког хазарда за повратни
период од 475 година изражен у степенима
макросеизмичког интензитета

Карта сеизмичког хазарда за повратни
период од 475 година, по параметру максималног
хоризонаталног убрзања на тлу зипа А (Vs,
30>800m/s)

Табела нумеричких вредности сеизмичког
хазарда за повратни период од 475 година, по
параметру максималног хоризонаталног убрзања
PGA на основној стени (vs=800m/s)

Место

Lat

Lon

PGA (g)

Полигон 1

0.12-0.14

Полигон 2

0.14-0.16

11. децембар 2020. године

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ЧАЧКА

Табела епицентара земљотреса који се
налазе на предметној локацији
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2.2.8. Услови за прикључење објеката на
комуналну инфраструктуру

Год

Мес

Дан

Час

Мин

Сек

Lat

Lon

Дубина

Mw

Год

Мес

Дан

Час

Мин

Сек

Lat

Lon

Дубина

Mw

1906

4

23

8

45

0

44.020

20.370

10

4.3

1922

1

6

5

53

26

44.014

20.397

9

4.4

1926

7

4

23

1

30

44.043

20.378

9

4.8

1927

5

15

3

28

48

44.070

20.480

10

4.5

1927

5

15

5

48

42

44.000

20.600

20

4.5

1927

5

15

16

55

0

44.070

20.500

10

4.5

1927

5

15

17

22

12

44.070

20.520

10

4.5

1927

5

15

21

31

30

44.070

20.520

6

4.8

1927

5

17

17

38

12

44.100

20.400

25

5.2

1927

6

18

6

26

48

43.776

20.608

14

5

1927

6

18

9

37

0

43.800

20.600

17

4.6

1927

7

8

12

21

54

43.800

20.600

13

4.5

1927

10

11

15

29

1

44.024

20.612

6

4.6

1927

10

24

7

33

6

44.000

20.500

14

4.8

1927

11

2

0

45

48

44.000

20.400

12

4.8

1928

12

15

17

31

30

44.038

20.393

8

4.4

1933

1

18

2

35

21

43.816

20.216

8

4.8

1937

2

25

9

27

44

43.904

20.622

12

4.6

1955

6

28

7

14

7

44.007

20.557

9

4.6

1965

4

3

8

31

40

43.850

20.180

15

4.3

1968

3

15

22

56

37

43.720

20.480

6

4.3

1977

12

29

18

37

1

43.966

20.156

14

4.4

1986

11

8

16

38

30

44.084

20.246

25

4.3

1987

4

19

4

33

43

43.710

20.453

11

4.3

1987

6

8

22

13

41

43.703

20.480

14

4.3

1987

7

11

23

9

20

43.715

20.471

14

4.9

1987

7

12

4

12

54

43.689

20.464

20

4.3

1987

8

14

6

24

4

43.714

20.502

17

5.1

1987

8

15

11

34

58

43.723

20.460

12

4.3

1987

8

15

15

5

13

43.696

20.465

12

4.3

1987

8

27

4

5

41

43.722

20.401

11

4.4

1989

3

5

0

22

26

43.692

20.455

10

4.6

1990

10

20

13

31

41

43.831

20.284

12

4.3

2006

5

11

16

55

37

44.023

20.153

10

4.5

2007

4

23

14

11

32

43.870

20.250

7

3.8

2008

2

15

17

3

3

43.860

20.380

6

4.8

2.2.8.1. Хидротехничка инфраструктура
Планирану водоводну мражу прикључити
на постојећи цевовод пречника 80 mm, до
изградње нове водоводне мреже.
Сваки објекат се прикључује на јавну
водоводну мрежу.
Предвидети водомер за сваког потрошача
засебно. Водомер се смешта у прописно
водомерно окно.
У случају да се на једној парцели смешта
више потрошача (занатство, производња и сл)
предвидети водомере за сваког потрошача
посебно, а све водомере сместити у једно
водомерно окно.
Обе мреже се могу полагати у исти ров при
чему се канализационе цеви постављају испод
водоводних. На подручју Плана је планирана
фекална канализација одговарајућег пречника.
Код сваког прикључка на уличну фекалну
канализацију предвидети ревизиони шахт. До
изградње фекалне канализације, отпадне воде се
могу прикупљати у водонепропусним септичким
јамама.
Одвођење атмосферских вода са подручја
Плана је планирано мрежом атмосферске
канализације. Атмосферске воде су усмерене
према рекама Западној Морави и Чемерници.
2.2.8.2.
Електроенергетска
инфраструктура

и

ТТ

Сви планирани објекти на простору плана
се прикључују на електроенергетску и ТТ мрежу
према важеђим техничким прописима и
стандардима као и према условима надлежних
предузећа.
Прикључење
објеката
на
електроенергетску мрежу решити изградњом
прикључка који се састоји од прикључног вода,
кабловске прикључне кутије (КПК) и ормана
мерног места (ОММ). Прикључни вод изградити
подземно или надземно од постојеће или
планиране мреже или директно из трафо станице.
Детаљније услове за прикључење и изградњу
прикључног вода и положај КПК и ОММ-а
прибавити од „ЕПС Дистрибуција“ д.о.о. Београд,
Огранак Електродистрибуција Чачак.
Прикључак на ТК мрежу извести преко
типског прикључка на приступачном месту на
фасади објекта или у оквиру објекта. Детаљније
услове за прикључење прибавити од локалног
оператера.
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Код реконструкције НН мреже и ТК мреже,
односно "превођења" надземне у подземну мрежу,
потребно је извршити и реконструкцију кућних
прикључака, коришћењем подземних водова и
КПК ормана, односно концентрационих ормана.
Као уличне разводне ормане са изводима за
напајање више објеката, користити одговарајуће
атестиране слободностојеће ормане, постављене
на бетонске темеље. Ове ормане постављати по
тротоарима, зеленим површинама, другим јавним
површинама, или грађевинским парцелама уз
решавање одговарајућих имовинско-правних
односа, тако да буду уклопљени у амбијент,
односно да буду неупадљиви како бојом, тако и
димензијама, као и да не угрожавају безбедност
пешака и других учесника у саобраћају и општу
безбедност грађана.
2.2.8.3. Термотехничка инфраструктура
Сви планирани објекти на простору плана
се прикључују на гасоводну мрежу
према
важећим техничким прописима и стандардима као
и према условима надлежних предузећа
СРБИЈАГАС-Нови сад, Извршна Јединица Чачак.
Сваки објекат треба да се прикључи на гасну
мрежу
преко
свог
КМРС-а
(кућни
мернорегулациони сет) одговарајућег капацитета
(проток и притисак гаса), а све према топлотном
конзуму објекта и условима испоручиоца гаса. Где
у графичком прилогу није приказан прикључак
исти се може извршити са планиране
дистрибутивне мреже а према условима
надлежног предузећа СРБИЈАГАС-Нови сад,
Извршна Јединица Чачак.
Сви подаци дати овим решењем су
оријентациони и служиће као основа за израду
главних пројеката гасних инсталација.
2.2.9. Правила за изградњу површина јавне
намене – саобраћајне и зелене површине
2.2.9.1. Правила изградње саобраћајне мреже
Саобраћајно
решење
геометрију
саобраћајница радити на основу графичког
прилога где су дати сви елементи за обележавање:
радијуси кривина, радијуси на раскрсницама,
попречни профили, као и координате пресечних
тачака и темена хоризонталних кривина.
Приликом израде пројеката могућа су мања
одступања трасе у смислу усклађивања са
постојећим стањем.
За саобраћајнице које су у обухвату овог
Плана важе услови директно из Плана уз израду
пројекта парцелације за предметну саобраћајницу.
РЕГУЛАЦИЈА
Регулационе
линије
и
осовине
саобраћајница представљају основне елементе за
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дефинисање саобраћајне мреже, чиме је дата
граница у оквиру које је дато техничко решење
трасе. На овај начин је омогућено да се даљом
разрадом решења трасе, кроз техничку
документацију, унапреде поједина решења дата у
Плану (у оквиру дефинисане границе), а уз
обавезујући број планираних саобраћајних трака, у
циљу
побољшања
саобраћајних
ефеката,
инфраструктурних решења и рационализације
трошкова изградње планиране саобраћајнице.
Регулациона ширина новопланираних
улица и улица које се коригују утврђена је у складу
са функционалним рангом саобраћајница и
потребама смештаја планиране саобраћајне и
комуналне инфраструктуре.
Планом хоризонталне регулације улица
дефинисани
су
услови
за
диспозицију
саобраћајних површина – коловоза, тротоара и
бициклистичких стаза у профилу улице.
Планираном
наменом
простора,
дефинисане су зоне са различитим режимима
изградње и уређења, као и зоне у којима се не мења
постојећа регулација.
У дугорочној концепцији развоја система
саобраћаја извршена је надградња постојеће
саобраћајне матрице на подручју Плана. У складу
са таквим решењима у простору, неће доћи до
битних промена у генералном систему регулације
обрађиваног простора. Изузетак чине зоне кроз
које пролазе трасе планираних саобраћајница, као
што је:
I - Код главних градских магистрала:
1. Булевар ослободилаца Чачка (обилазни
пут), који се поклапа са ДП IБ-23 планиран је са
проширењем у оквиру граница ГУП, са стране ка
центру града, на ширину попречног профила од
27,5м'.
II - Код градских магистрала:
1. Изградња
»Северне магистрале«,
односно, проширење улица Ђорђа Томашевића и
Славка Крупежа на попречни профил од 18,0м' и
њен продужетак у правцу запада, где се уклапа у
саобраћајну мрежу ПГР »Трбушани-Љубић«.
Продужетак на источну страну Ул. Ђорђа
Томашевића, после денивелисаног прелаза преко
пруге Чачак – Горњи Милановац и денивелисаног
укрштаја са ДП IБ-23 на раскрсници »Коњевићи«
је преко Коњевића и Балуге Љубићске. По
преласку реке Чемернице и после денивелисаног
укрштаја са новопланираном жел. пругом Чачак –
Горњи Милановац, планирана је раскрсница са
кружним током саобраћаја, од кога се одвајају два
магистрална крака:
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а/- Крак који повезује аутопут Појате Прељина (Е-761) са градском мрежом у реону
Балушког пута
б/- Крак који се само денивелисано укршта
са аутопутом Појате - Прељина (Е-761) и који се
завршава на ДП IБ-22 у реону Хиподрома.
III - Код сабирних улица I:
1. Правац Ул. Цигларска и Ул. Милосава
Еровића до реке Чемернице
2. Ул. Љубић-поље 4 (радни назив)
До промена постојеће регулације, такође
ће доћи у зонама планираних денивелисаних
укрштања између пруга и путева, и денивелисаних
укрштања саобраћајница.
Планираном
наменом
простора,
дефинисане су зоне са различитим режимима
изградње и уређења, као и зоне у којима се не мења
постојећа регулација.
НИВЕЛАЦИЈА
Подручје обухваћено Планом лежи на
теренима који су нагнути према току Западне
Мораве. Такав рељеф обезбеђује одвођење
површинских вода према саобраћајницама, са
којих се оне одводе системом кишне канализације.
Површине непосредно уз реку су делимично у
депресији и са њих је одвођење површинских вода
решено системом кишне канализације.
Нивелете постојећих саобраћајница се
задржавају. Делови планираних саобраћајница,
који се надовезују на постојеће деонице,
нивелационо се морају прилагодити постојећем
стању.
До промена нивелета доћи ће на
планираним денивелисаним укрштњима и
деоницама нових саобраћајница, што ће бити
дефинисано урбанистичком или техничком
документацијом.
Нивелету саобраћајница радити на основу
кота датих у графичким прилозима, а које треба
третирати
као
оријентационе
приликом
пројектовања. С обзиром да је у питању
надоградња и модернизација постојеће уличне
мреже, као и пројектовање нових саобраћајница,
потребно је водити рачуна о постојећим котама,
како саобраћајница, тако и о котама улаза у
парцеле и објекте приликом комплетирања мреже,
као и о котама осталих инфраструктурних мрежа.
Општи услови
За све планиране саобраћајнице и
саобраћајне објекте обавезна је израда Пројектне
документације. Код пројектовања саобраћајних
површина и саобраћајница, решење проблематике
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постојећег
и
перспективног
пешачког,
стационарног, бициклистичког, јавног градског
саобраћаја, реконструкција путне мреже и
контрола приступа, мора се предвидети у складу са
Правилником о условима које са аспекта
безбедности саобраћаја морају да испуњавају
путни објекти и други елементи јавног пута ( "Сл.
гласник РС", бр. 50/11) и осталим важећим
прописима.
Планирано је задржавање постојеће
саобраћајне матрице, уз реконструкцију и
доградњу којом се побољшава саобраћајна
проточност, засновано на следећим поставкама:
- коловози сабирних саобраћајница треба да имају
две саобраћајне траке, како би се ефикасно одвијао
двосмерни саобраћај возила;
поставити
сигнализацију; и

одговарајућу

саобраћајну

- подићи квалитет пешачких кретања уз примену
прописа на основу Правилника о техничким
стандардима планирања, пројектовања и изградње
објеката, којима се осигурава несметано кретање и
приступ особама са инвалидитетом, деци и старим
особама (“Сл. гласник РС”, бр. 22/15).
Треба
се
придржавати
пројектантских и планерских правила:

следећих

Приликом израде пројектне документације
саставни део је пројекат саобраћајне сигнализације
и опреме.
 примарне саобраћајнице пројектовати са
минималном ширином коловоза од 6,0m, са
носивошћу коловоза за средњи саобраћај са
једностраним нагибом (уколико није другачије
одређено техничком документацијом) и са
припадајућим елементима за рачунску брзину
од 40 km/h;
 саобраћајнице секундарне мреже пројектовати
са ширином коловоза минимум 5,50 m за
двосмерни саобраћај или са 4,5m за
једносмерни саобраћај
 прилазе парцелама са коловоза градити од
бетона ширине минимално 5,0m
 примењивати унутрашње радијусе кривина од
мин 5,0m, где се обезбеђује проточност
саобраћаја због противпожарних услова;
Нивои укрштања:
- површински, са
или без светлосне контроле;
 Реализацију нових саобраћајница унутар
блокова у случају да се ради о јавним
саобраћајницама
изводити
на
основу
локацијских услова у складу са елементима
овог плана, а у случају да се ради о интерним
саобраћајницама могућа је разрада пројектом
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препарцелације, којим ће се ближе просторно
дефинисати пружање трасе, регулациона
ширина и експлоатационо технички елементи
саобраћајнице.
Елементи
попречног
профила
саобраћајница унутар регулацине ширине нису
обавезујући, и могу се мењати кроз даљу разраду
техничке документације у оквиру задате
регулације, а уз обавезујући број планираних
саобраћајних трака.
2.2.9.2. Правила
паркирање

изградње

површина

Гараже у оквиру објеката планирају се у
или испод објекта у габариту, подземно изван
габарита објекта или надземно на грађевинској
парцели ако су испуњени сви остали услови.
У оквиру комплекса где се планирају
комерцијални садржаји (за чије потребе се користе
и теретна возила) планирати и простор за смештај
теретних возила. Места за смештај возила и
простор за маневрисање возила приликом
уласка/изласка на места за смештај возила, у
зависности од угла паркирања, димензионисати
према важећим нормативима.
УСЛОВИ И НОРМАТИВИ ЗА ПАРКИРАЊЕ
Стационарни саобраћај
поштујући следеће принципе:




У зони градског и реонских паркова,
предвидети самосталну паркинг скупину.



У зони градског и локалних спортских
центара, предвидети самосталне паркинг
скупине.



Улично
паркирање
у
профилима
проточних
саобраћајница
омогућити
испред објеката са краткотрајном посетом
(пошта, банка, објекти дечје заштите...), уз
обавезну
изградњу
коловозних
проширења-ниша на својим парцелама за
ограничен број возила (4 до 12 - паралелне
нише, односно 6 до 20 возила - косе нише
=45º)

за

Планирани садржаји своје потребе за
стационирањем возила ће решавати у оквиру своје
грађевинске парцеле, или као самосталан објекат
или на слободном делу парцеле.

Услови и нормативи за паркирање за јавне
површине и објекте:
Број места за смештај путничких возила за
садржаје
јавне
намене
одредити
према
нормативима, и то за:


основне, средње, више и високе школе:
1ПМ/по учионици или 1ПМ/на
10
запослених радника



дечја установа: 2ПМ/по групи / планирани
вртић у урбанистичкој целини 4.4 потребе
за паркирањем може задовољити на јавном
паркингу уз Улицу Љубић поље 3



здравствене: 1ПМ/на сваког лекара или
1ПМ/на 5 запослених



позориште, културни центар или биоскоп:
1ПМ/на 30 гледалаца



спортска хала: 1ПМ/за 40 гледалаца.

организовати

Зоне
вишепородичног
становања:
паркирање организовати ван јавног пута, у
оквиру сопствене парцеле.



Зоне породичног становања: паркирање
организовати ван јавног пута, у оквиру
сопствене парцеле.



Пословне зоне (комуналне функције,
централне функције, реонски центар,
реонски спортски центар): обезбедити
паркирање на грађевинској парцели, ван
површине јавног пута.



Зоне основног, средњег, вишег и високог
образовања: обезбедити на грађевинској
парцели, ван површине јавног пута. У
урбанистичкој целини 4.3 где је планиран
нов комплекс основног и средњег
образовања предвиђен је јавни паркинг на
коме ће бити задовоњене потребе за
паркирањем школских садржаја, као и
јавних садржаја у окружењу
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За нове комплексе површина јавне намене
паркирање возила решити на припадајућој
парцели према датим нормативима, као и за
постојеће комплексе где то просторне могућности
дозвољавају. За постојеће комплексе јавних
намена код којих није могуће задовољити дате
нормативе за паркирањем, потребе за паркирањем
остварити делом у склопу комплекса а делом на
јавним паркинг просторима.
Места за смештај возила и простор за
маневрисање возила приликом уласка/изласка на
места за смештај возила, у зависности од угла
паркирања,димензионисати
према
важећим
нормативима.
Димензије просторног габарита (2,5x5,0 за
управно и 2,3х6,0 за подужно паркирање) су
полазни геометријски стандард у планирању и
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пројектовању
аутомобиле.

за

паркиралишта

путничке

Услови и нормативи за паркирање на
површинама остале намене:
Планирани објекти своје потребе за
стационирањем возила решавати у оквиру своје
грађевинске парцеле, било у гаражи у склопу
самог објекта, или као самосталан објекат или на
слободном делу парцеле.
Број места за паркирање путничких возила
одредити према нормативима:


становање: 1,2ПМ/ на 1 стан



пословање, администрација, услуга и сл.:
1ПМ на 70 м2 корисног простора, односно
1ПМ по пословној јединици уколико је
њена површина мања од 70м2



трговина на мало: 1ПМ на 100 м2 корисног
простора



угоститељство: 1ПМ на два стола са по
четири столице, или 1ПМ/на један сто за
угоститељски објекат прве категорије



хотелијерска установа: 1ПМ/2 - 10 кревета
у зависности од категорије



производни, магацински и индустријски
објекат: 1ПМ/на 200м2 корисног простора и
обавезно обезбедити простор за смештај
теретних возила.

У оквиру комплекса где се планирају
комерцијални садржаји (за чије потребе се користе
и теретна возила) планирати и простор за смештај
теретних возила. Места за смештај возила и
простор за маневрисање возила приликом
уласка/изласка на места за смештај возила, у
зависности од угла паркирања, димензионисати
према важећим нормативима.
Гараже објекта планирају се у или испод
објекта у габариту, подземно изван габарита или
надземно на грађевинској парцели.
- Постојећи објекти своје потребе за
паркирањем могу решавати претварањем
постојећих просторија у гараже (најчешће су то
подрумски, сутеренски и приземни простори,
уколико је то технички могуће) у гараже,
уређењем паркиралишта на слободном делу своје
парцеле, удруживањем са корисницима околних
и суседних парцела ради изградње заједничке
гараже уз обавезну израду урбанистичког
пројекта.
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2.2.9.3. Правила изградње јавног паркинга
 Изградњу
паркинга
планирати
и
пројектовати од савремених материјала,
односно од асфалта
 Димензије паркинг места морају бити у
складу са важећим нормативима и
стандардима за ванулично паркирање за
одређену категорију возила (СРПС
У.С4.234 и СРПС У.А9.204).
 Распоред паркинг места за путничке
аутомобиле у оквиру паркинга мора бити
такав да омогући озелењавање паркинга
дрворедима, а по могућности и другим
врстама зеленила. Избором адекватних
врста садница, прилагођених локалним
условима, приликом садње тежити односу
1 садница (дрво) на 3 ПМ.
 Око и унутар планираних паркинга
обезбедити одговарајућу засену садњом
високог зеленила. Засена се може радити и
као
отворена
(надстрешица)
лака
конструкција од метала или других
прикладних материјала.
 Уређење јавних паркинга планирати тако
да распоред паркинг места, пролази и
прилази паркингу омогућавају контролу
уласка и изласка са паркинга.
 У оквиру јавног паркинга као и у његовој
околини морају се изградити пешачке
комуникације ради омогућавања одвијања
безбедног пешачког саобраћаја између
паркинг простора и околних садржаја.
2.2.9.4. Правила градње коловоза, колскопешачких стаза и паркинга
 У условима и пројектима, изградњу
коловоза планирати од савремених
материјала и са савременим коловозним
конструкцијама
према
важећим
стандардима са застором од асфалта,
калдрме или камених плоча у зависности
од решења пројектанта.
 Коловозну
конструкцију
за
све
саобраћајнице срачунати на основу ранга
саобраћајнице, односно претпостављеног
саобраћајног оптерећења за период од 20
год. и геолошко-геомеханичког елабората
из којег се види носивост постељице
природног терена.
 Нивелета коловоза мора бити прилагођена
датом нивелационом решењу, постојећем
терену и изграђеном коловозу са којим се
повезује планирани коловоз.
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МАКСИМАЛНИ ПОДУЖНИ НАГИБ:
- главна градска и градске магистрале ..... 5% (6%)
- градске саобраћајнице I и II ................. 6% (7%)
- сабирне саобраћајнице I и II .................. 7% (8%)
- приступне улице.................................... 12% (14%)
 Вертикална заобљења нивелете извести
зависно од ранга саобраћајнице, односно
рачунске брзине
 Саобраћајнице
пројектовати
са
једностраним попречним нагибом од 2%
(за коловоз у правцу). За коловозе у
кривини максимални попречни нагиб је
6%. Све паркинге радити са попречним
нагибом 2%-4% према коловозу.
 Све косине у профилима саобраћајница је
потребно озеленити аутохтоним зеленилом
како би се што мање нарушио прородни
амбијент.
 Оивичење коловоза радити од бетонских
ивичњака 18/24цм. На улазима у дворишта
и на прелазима оивичења радити од
упуштених (оборених) ивичњака и
рампама прописаним за хендикепирана
лица.
 Тротоаре и посебне пешачке стазе радити
са застором од бетонских полигоналних
плоча, камених плоча или неког другог
природног
материјала
по
избору
пројектанта. Уз пешачке и бициклистичке
стазе потребно је да постоје одморишта за
предах
посетилаца
са
хладовитим
зеленилом и клупама који треба да су од
природног материјала (дрво, камен).
 Приликом планирања и пројектовања
површина и објеката јавне намене
(тротоари и пешачке стазе, пешачки
прелази, паркинзи, стајалишта јавног
превоза, прилази до објеката хоризонталне
и вертикалне комуникације у јавним и
стамбеним
објектима)
морају
се
обезбедити
услови
приступачности
особама са посебним потребама (деци,
старим, хендикепираним и инвалидним
особама) у складу са Правилником о
техничким стандардима приступачности
(“Сл. гласник РС”, бр. 22/2015), као и
осталим важећим прописима, нормативима
и стандардима који регулишу ову област.
 Аутобуска стајалиша могу се постављатиформирати у профилу јавне саобраћајницеулице на којима ће се одвија јавни градски
превоз путника.
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 Заустављање возила јавног градског
превоза на аутобуским стајалиштима може
се вршити на обележеним местима (BUS
стајалишта) у самој саобраћајној траци
 Зеленило дуж саобраћајница формирати
тако да не омета прегледност и не угрожава
безбедност саобраћаја. Власник земљишта,
које се налази у зони потребне
прегледности, дужан је да на захтев
управљача јавног пута, уклони засаде,
дрвеће и ограде и тако обезбеди
прегледност.
 Све елементе попречног профила који се
међусобно
функционално
разликују
одвојити одговарајућим елементима, као и
поставити
одговарајућу
саобраћајну
сигнализацију
(хоризонтална
и
вертикална).
 Препоручене су регулационе ширине за:


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



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



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



- светли профил (пруга-пут) ...мин 6,5 м



- светли профил (пут-пут) ..... мин 4,5 м

 Подземне трасе главних водова комуналне
инфраструктуре
смештене
су
у
регулационим профилима саобраћајница
(водоснабдевање, кишна и фекална
канализација,
кабловски
водови
ел.енергије, ТТ инсталација, топловоди,
гас).
Пре извођења саобраћајница извести све
потребне уличне инсталације које су предвиђене
планом, а налазе се у попречном профилу.
Услови за објекте друмског саобраћаја
Регулациони простор свих саобраћајница
мора служити искључиво основној намени неометаном одвијању јавног, комуналног,
снабдевачког, индивидуалног и пешачког
саобраћаја, као и за смештај комуналних
инсталација.
Грађевинска линија од јавног пута
(рачунајући од спољне ивице планираног профила
саобраћајнице):
1) примарна мрежа ............................... 5-10 метара
2) секундарна мрежа (сабирне улице и остале
саобраћајнице секундарне мреже) ................ 5 (3м)
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2.2.9.5. Правила за изградњу станица за
снабдевање течним горивом
Овим правилима се утврђују услови
изградње станица за снабдевање течним горивом.
Територија обухваћена правилима
изградњу СЗСТГ подељена је на следеће зоне:

за

1. Улазно-излазни правци који се
поклапају са правцима магистралних (државних
путеви IБ реда) и регионалних путева (државни
путеви II реда;
2. Простор између централне градске зоне
и границе ГУП-а
Посебни услови уређења станица за
снабдевање течним горивом дати су у табели:


Индекс заузетости

20% - 55%



Спратност објекта
(висина)

П+0 до П+1 (до 8м')



Саобраћајне и
манипулативне
површине

мин 30%



Слободне и зелене мин 15%
површине



Паркинг простор

мин 3 паркинг
места*

На сваких 15м2 пословног простора (не
рачунајући надстрешницу) и свако точеће место
обезбедити по једно паркинг место, а мин број
паркинг места је 3.
Улаз и излаз из СЗСТГ, као и објекте у
оквиру комплекса треба лоцирати на такво
растојање од раскрсница да не ометају нормално
одвијање саобраћаја, односно да не угрожавају
прегледност и безбедност саобраћаја. То растојање
мора бити довољно и да не дође до преплитања
саобраћајних струја искључења са раскрсница и
укључења на станицу, односно искључења са
станице и укључења на раскрсницу.
Излив и улив са СЗСТГ на јавни пут мора бити
довољне ширине и радијуса заобљења, као и
обезбеђењем прописане криве трагова за графичку
проверу најмање проходности меродавног
теретног возила.
Контакт са уличном мрежом може бити са
пуним или непотпуним програмом веза и са
једносмерним
или
двосмерним
режимом
саобраћаја унутар комплекса СЗСТГ, а у
зависности од конкретне локације.
Положај резервоара за складиштење
течног горива и течног нафтног гаса,
претакалишта, аутомата за истакање горива и
објеката (постојећих и планираних), као и њихово
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међусобно одстојање, мора бити у складу са
Правилницима за ову врсту инсталација
(Правилник о изградњи станица за снабдевање
горивом моторних возила и о ускладиштењу и
претакању горива, Правилник о изградњи
постројења за запаљиве течности и Правилник о
изградњи постројења за течни нафтни гас и о
ускладиштењу и претакању течног нафтног гаса).
За прикључење комплекса СЗСТГ на
државне путеве, неопходно је прибавити
сагласност и услове надлежне институције која
управља овим путевима.
ЗАШТИТА ЈАВНИХ ПУТЕВА ПРИЛИКОМ
ПЛАНИРАЊА ИНСТАЛАЦИЈА














У заштитном појасу поред јавног пута, на
основу члана 28, став 2, Закона о путевима
(„Сл. гласник РС“ бр. 41/2018 и 95/2018-др.
закон), може да се гради, односно поставља
водовод,
канализација,
топлововод,
железничка пруга и други слични објекти, као
и телекомуникациони и електро водови,
инсталације, постројења и сл. по претходно
прибављеној сагласности управљача јавног
пута, која садржи саобраћајно-техничке
услове.
Инсталације се могу планирати на КП које се
воде као јавно добро путеви, својина
Републике Србије и на којима се ЈП „Путеви
Србије“, Београд води као корисник или
правни следбеник корисника.
Траса инсталација мора се пројектно
усагласити са постојећим инсталацијама поред
и испод јавног пута.
Укрштања са јавним путем предвидети
искључиво механичким подбушивањем испод
трупа пута, управно на пут, у прописаној
заштитној цеви.
Заштитна цев мора бити пројектована на целој
дужини између крајњих тачака попречног
профила (изузетно спољна ивица коловоза),
увећана за по 3,0м са сваке стране.
Минимална дубина инсталација и заштитних
цеви од најниже коте коловоза до горње коте
заштитне цеви износи 1,35м.
Минимална дубина инсталација и заштитних
цеви испод путног канала за одводњавање
(постојећег или планираног) од коте дна
канала до горње коте заштитне цеви, износи
1,0м.
Уколико се инсталације паралелно воде,
морају бити постављене минимално 3,0м' од
крајње тачке попречног профила (ножица
насипа трупа пута или спољне ивице путног
канала за одводњавање), изузетно ивице
коловоза уколико се тиме не ремети режим
одводњавања коловоза.
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На местима где није могуће задовољити услове
из претходног става, мора се испројектовати и
извести адекватна заштита трупа предметног
пута.
Бициклистички саобраћај дуж државних
путева није могуће водити.

ЗАШТИТА ЖЕЛЕЗНИЧКЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ
Посебни услови
Земљиште на коме се налази јавна
железничка инфраструктура мора остати јавно
грађевинско земљиште са постојећом наменом за
железнички caoбpaћaj и развој железничке
инфраструктуре.
Moryћe
је
планирати
друмске
саобраћајнице паралелно са железничком пругом,
ван земљишта чији је корисник железница, али
тако да размак између железничке пруге и пута
буде толики да се између њих могу поставити сви
уређаји и постројења потребни за обављање
саобраћаја на прузи и путу, с тим да износи
најмање 8m мерено управно на осовину најближег
колосека до најближе тачке горњег строја пута.
Уколико су и пруга и пут у насипу, растојање
између њихових ивица ножица насипа не сме бити
мање од 1 m, као ни мање од 2m од железничких
подземних инсталација (каблова).
У заштитном пружном појасу, на
удаљености 50m од осе крајњег колосека, не могу
се градити објекти у којима се користе
експлозивна средства, индустрија хемијеких и
експлозивних производа, постројења и други
слични објекти.
У пружном и инфраструктурном појасу
може се планирати постављање надземних и
подземних
електроенергетских
водова,
телеграфских и телефонских ваздушних линија и
водова, цевовода и других водова и сличних
објеката и постројења на основу испуњених услова
и издате саrласности управљача инфраструктуре.
Укрштај
водовода,
канализације,
продуктовода и других цевовода са железничком
пругом је могуће планирати под углом од 90°, а
изузетно под углом који не може бити мањи од 60.
Трасу подземиих инсталација у зони укрштаја са
пругом планирати тако да се иста поставља на
дубини од минимум 1,80 m, мерено од коте горње
ивице прага до коте горње ивице заштитне цеви
подземне инсталације, односно 1,2 m мерено од
коте околног терена до горње ивице заштитне цеви
инсталације. Заштитне цеви у укрштају са
железничком пругом морају се поставити испод
трупа пруге у континуитету испод колосека.
Паралелно вођење трасе комуналне
инфраструктуре са трасом железничке пруге,
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планирати тако да се иста води изван пружног
лојаса.
Приликом
уређења
простора,
у
инфраструктурном
појасу
не
планирати
формирање депонија отпадних материјaла и не
планирати изградњу реципијента за атмосферску
канализацију и отпадне воде.
У инфраструктурном појасу не планирати
постављање знакова, извора јаке светлости или
било којих предмета и справа које бојом, обликом
или светлошћу могу смањити видљивост
железничких сигнала или који могу довести у
забуну раднике у вези значења сигналних знакова.
У инфраструктуриом појасу не планирати високо
растиње које својом висином може угрозити
железничку инфраструктуру, односно безбедност
железничког caoбpaћaja. Високо растиње може се
садити на растојању већем од 10m у односу на
спољну ивицу пружног појаса, односно на
растојању већем од 16-18m мерено управно на осу
најбижег колосека.
Одводњавање површинских вода са
предметног простора мора бити контролисано и
решено тако да се води на супротну страну од
трупа железничке пруге. На местима где због
положаја друмске саобраћајнице може доћи до
појаве атмосферских вода које се прикупљају са
трупа пута, а сливају у зону трупа пруге, потребно
је пројектовати одводне канале тако да се постигне
континуитет одвођења атмосферске воде ван зоне
трупа пруге.
На основу Закона о планирању и изградњи
"Инфраструктура железнице Србије" а.д. као
ималац јавних овлашhења, има обавезу
утврђивања услова за изградњу објеката, односно
издавање локацијских услова, грађевинске и
употребне дозволе, услова за прикључење на
инфраструктурну мрежу, као и за упис права
својине на изграђеном објекту. У складу са тим,
сви елементи за изградњу објеката, друмских
саобраћајница као и за сваки продор комуналне
инфраструктуре кроз труп железничке пруге
(цевовод, гасовод, оптички и електроенергеrски
каблови и друго) ће бити дефинисани у оквиру
посебних техничких услова "Инфраструктура
железнице Србије" а.д. који се издају кроз
обједињену процедуру.
ЗАШТИТА ПОСТОЈЕЋЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ
И ИНФРАСТРУКТУРНИХ ОБЈЕКАТА


Новопланиране саобраћајнице које се
пружају по траси главног канала за
наводњавање или се укрштају са
главним каналом:
1. Део Улице 556 са деловима Улице
Милорада Дабовића и Ул. Љубић поље
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у дужини од 200м планира се подужно
преко
постојећег
канала
за
наводњавање на кп.бр. 5239 КО Чачак
2. Део Улице Милосава Еровића у
дужини од око 830м се планира
подужно- преко постојећег канала за
наводњавање на кп.бр. 1386/1 КО
Коњевићи
3. Планиране Ул. Димитрија Плазинића,
Ул. Немањина, Улица 580, Ул 562, Ул
Милосава Еровића, Улица Љубић поље
4, Улица Љубић поље 5 се укрштају са
главним каналим за наводњавање

-

Обезбедити да се изградњом планираних
саобраћајница по траси главног канала за
наводњавање, као и изградњом комуналне
инфраструктуре не ремети постојећи водни режим
и не умањује степен заштите од поплава (од
спољних и унутрашњих вода)

-










Новопланиране саобраћајнице које се
пружају по траси главног канала за
одводњавање или се укрштају са каналом за
одводњавање:
Делови Улице Средоја Мацановића и
Улице Љубић поље 13 се планирају
подужно преко постојећег канала за
одводњавање
Део Улице Љубић поље 16
Део Улице Коњевићи 37
Део Улице Коњевићи 8
Планирана Улица Љубић поље 17, Улица
Љубић поље 9, Улица Љубић поље 4, Улица
Љубић поље 5 и Улица 557 се укрштају са
каналом за одводњавање

Обезбедити да се изградњом планираних
саобраћајница по траси канала за одводњавање,
као и изградњом комуналне инфраструктуре не
ремети постојећи водни режим и не умањује
степен заштите од поплава (од спољних и
унутрашњих вода)
У случају изградње или реконструкције
саобраћајница преко постојећих инфраструктур–
них водова морају се обезбедити све мере за
заштиту конкретних водова, тј. мора се
испројектовати и извести адекватна заштита
постојеће и планиране инфраструктурне мреже
2.2.9.6. Правила за изградњу јавних зелених
површина
Приликом озелењавања обавезан услов је:
-

Растојање између дрворедних садница од 5 –
10м,
мин. висина саднице 2,5-3м,
мин. обим саднице на висини 1м од 10 – 15цм,

-

-
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мин.висина стабла до крошње, без грана, 2 2.2м ,
отвори на плочницима за садна места мин.
1,0x1,0м (за садњу на плочницима),
обезбедити заштитне ограде за саднице,
при избору врста за улично зеленило треба
водити рачуна да осим декоративних својстава
буду прилагођене условима раста у уличном
профилу (отпорност на збијеност тла, водни
капацитет земљишта, прашину, гасове и сл.).
предвидети осветљење зелених површине,
предвидети систем за заливање зелених
површина
предвидети одржавање зелене површине.

На местима где је предвиђена ова
категорија зеленила, а где просторне и
организационе могућности то не дозвољавају,
озелењавање вршити у партеру на следећи начин:
-

-

партерним зеленилом, перенама и нижим
врстама чија висина не прелази висину од
50цм, које не ометају визуре,
уношењем вртно–архитектонских елеме–
ната (скулптура, фонтана, чесми и сл.) у
комбинацији са зеленилом и сл.

2.2.10. Правила за изградњу мреже и објеката
јавне инфраструктуре
2.2.10.1. Правила за изградњу водоводне и
канализационе мреже
Правила изградње представљају скуп
међусобно зависних елемената за формирање
трасе, међусобног положаја, дубине укопавања,
као и других правила.
ИНСТАЛАЦИЈЕ И ОБЈЕКТИ ВОДОВОДА И
КАНАЛИЗАЦИЈЕ








Водовод и канализација
се морају
трасирати тако да:
не угрожавају постојеће или планиране
објекте, као и планиране намене
коришћења земљишта,
да се подземни простор и грађевинска
површина рационално користе,
да се поштују прописи који се односе на
друге инфраструктуре,
да се води рачуна о геолошким особинама
тла, подземним водама...
Водовод трасирати једном страном
коловоза,
супротној
од
фекалне
канализације, на одстојању 1,0 м од
ивичњака.

Атмосферску канализацију трасирати
осовином коловоза (или изузетно због
постојећих инсталација или попречних падова
коловоза – једном страном коловоза на
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одстојању 1,0 м од ивичњака, у ком случају је
фекална канализација трасирана осовином).
Хоризонтално
растојање
између
водоводних и канализационих цеви и зграда,
дрвореда и других затечених објеката не сме
бити мање од 2,5 м.
Растојање водоводних цеви од осталих
инсталација (гасовод, топловод, електро и
телефонски каблови) при укрштању не сме
бити мање од 0,5 м.
Тежити да водоводне цеви буду изнад
канализационих, а испод електичних каблова
при укрштању.
Полагање водовода или канализације у
тротоару се може дозволити само изузетно, уз
документовано образложење и са посебним
мерама заштите.

прстенастом систему.


За кућне водоводне прикључке пречника већег
од 50 мм, обавезни су одвојци са затварачем.



Пролаз водоводних цеви кроз ревизионе шахте
и друге објекте канализације није дозвољен.



Минимални
пречник
уличне
фекалне
канализације је Ø 200 мм, а кућног прикључка
Ø 150 мм. Нагиби цевовода су према важећим
прописима из ове области, у складу са
техничким прописима ЈКП "Водовод".



За одвођење атмосферских вода предвиђа се
изградња атмосферске канализације, због
градског сепарационог система канализације.
Не дозвољава се мешање употребљених и
атмосферских вода.



Минимални пречник атмосферске уличне
400 мм, а дубине и нагиби
према прописима из ове области, у складу са
техничким условима ЈП "Градац".

Уколико није могућа траса у оквиру
регулативе саобраћајнице, водовод или
канализацију
трасирати
границом
катастарских парцела уз сагласност оба
корисника међних парцела.

Минимални кућни прикључци су Ø 300 мм

Тежити да на прелазу преко водотока и
канала водоводне цеви буду изнад корита. У
изузетним случајевима (прелаз испод реке,
канала, саобраћајница и сл. ) цеви се морају
водити у заштитној челичној цеви.


Минимална дубина укопавања цеви водовода и
канализације је 1,0 м од врха цеви до коте
терена, а падови према техничким прописима у
зависности од пречника цеви.



Нове цеви положити на слоју песка, на дубини
мин 1,0 м, водећи рачуна о укрштању са
другим инсталацијама.



Минимално дозвољено растојање водовода и
канализације при паралелном вођењу са
другим инсталацијама дато је у табели.
Минимално дозвољено растојање (м)
Паралелно вођење

међусобно водовод
канализација

и






0.4

до гасовода

0.3

до топловода

0.5

до електричних каблова

0.5

до телефонских каблова
0.5
 Минимални пречник водоводне цеви на
предметном подручју одређује ЈКП "Водовод",
али треба тежити да у свим улицама буде мин
Ø 100 мм (због противпожарне заштите
објеката). Водоводну мрежу градити у
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На свим променама правца, прикључцима,
као и на правим деоницама на приближно
50 м, потребно је предвидети ревизионе
силазе (шахте).



Одвођење
употребљених
вода
из
подрумских
етажа
(постојећих
и
планираних) вршиће се искључиво
препумпавањем.

Избор материјала за изградњу водоводне и
канализационе мреже, као и опреме извршити
уз услове и сагласност ЈКП "Водовод".
За одвођење атмосферских вода са површина
улица и тргова, постављају се сливници са
таложницима. Минимално растојање је 50-100
м (за мале нагибе саобраћајница), односно око
30 м (за саобраћајнице са великим нагибима).
Уколико су површине асфалта зауљене ( у
оквиру бензинских станица, индустријских
локација и сл.), обавезно је предвидети
изградњу сепаратора уља и масти пре
испуштања атмосферских вода или вода од
прања платоа у атмосферску канализацију.
Димензионисање сепаратора је у зависности од
зауљене површине локације, и врши се у
складу са прописима из ове области.
Испуштање атмосферске канализације у
реципијент врши се обавезно уградњом уставе
(жабљег поклопца) на испусту, да би се
спречило плављење узводних насеља.
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На канализационој мрежи код сваког рачвања,
промене правца у хоризонталном и
вертикалном смислу, промене пречника цеви,
као и на правим деоницама на одстојању
приближно 50 м, постављају се ревизиони
силази.
Црпне станице (како за воду, тако и за
канализацију) постављају се у непосредној
близини саобраћајница, на грађевинској
парцели предвиђеној само за те сврхе.
Габарити објекта се одређују у зависности од
протока садржаја, капацитета, типа и броја
пумпи. Величина грађевинске парцеле за
црпне станице одређује се у зависности од зона
заштите и обезбеђује се ограђивањем.
Слободан простор око резервоара, црпних
станица, инсталација за поправак квалитета
воде, комора за прекид притиска и дубоко
бушених бунара обухвата најмање 10,0 м од
објекта.
Ова зона се обезбеђује ограђивањем и
може се користити само као сенокос.
Појас заштите око магистралних цевовода
износи најмање по 2,5 м од спољне ивице цеви.
У појасу заштите није дозвољена изградња
објеката, ни вршење радњи које могу загадити
воду или угрозити стабилност цевовода.
Уколико у близини објеката не постоји
изграђена градска фекална канализација, а
нема нивелационих могућности за изградњу отпадне воде из објеката прикључити
искључиво у водонепропусне јаме (од
полимерних материјала или водонепропусног
бетона), да би се спречило истицање отпадног
садржаја у подземне воде. Учесталост
пражњења јаме од стране ЈКП "Комуналац"
(или друге надлежне комуналне организације)
врши се по потреби, али најмање једном у
месец дана, на основу уговора о одржавању и
пражњењу. Димензионисање и изградња се
морају извести у складу са прописима за ту
врсту радова.
У деловима Плана где постоји изграђена
фекална канализација, забрањује се употреба
пољских нужника и септичких јама. Објекти се
морају прикључити на градску мрежу у складу
са техничким условима ЈКП "Водовод".
Положај санитарних уређаја (сливници,
нужници...) не може бити испод коте нивелете
улица, ради заштите објеката од успора
фекалне канализације из уличне мреже.
Изузетно, може се одобрити прикључење
оваквих објеката на градску мрежу фекалне
канализације уз услове заштите прописане
техничким условима ЈКП "Водовод". Ове
уређаје уграђује корисник и саставни су део
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кућних инсталација, а евентуалне штете на
објекту сноси корисник.
Уколико у близини објеката не постоји улична
атмосферска
канализација,
прикупљене
атмосферске воде са локације се могу упустити
у отворене канале поред саобраћајница
(уколико постоје) или у затрављене површине
у оквиру локације.
Забрањена је изградња понирућих бунара.
Забрањена је изградња објеката и сађење
засада над разводном мрежом водовода или
канализације. Власник непокретности која се
налази испод, изнад или поред комуналних
објеката (водовод, канализација...), не може
обављати радове који би ометали пружање
комуналних услуга.
Сви индустријски објекти морају имати
предтретман пречишћавања технолошке воде
пре испуштања у градску канализацију, чиме
ће
се
испоштовати
ниво
квалитета
канализације при упуштању у реципијент.
Постављање подземних инсталација (водовод,
канализација, електро и ПТТ мрежа...) испод
зелених површина, вршити на растојању од
мин 2,0 м од постојећег засада, а уз одобрење
општинског органа за раскопавање и враћање
површина у првобитно стање.
Прикључке из објеката на водоводну градску
мрежу вршити преко водомера. Водомер мора
бити смештен у посебно изграђен шахт и
испуњавати прописане стандарде, техничке
нормативе и норме квалитета, које одређује
ЈКП "Водовод". Положајно, водомерни шахт
постављати маx 2,0 м од регулационе линије.
Противпожарна заштита у насељима се
омогућава
изградњом
противпожарних
хидраната на водоводној мрежи. Цеви морају
бити минималног пречника 100 мм, у
прстенастом систему. Изузетно се дозвољавају
слепи кракови цевовода до 180 м. Хидранти
пречника 80 мм или 100 мм се постављају на
максималној удаљености од 80 м, тако да се
пожар на сваком објекту може гасити најмање
са два хидранта. Удаљеност хидраната од
објекта је минимално 5 м, а највише 80 м.
Уколико се хидрантска мрежа напаја водом из
водоводне мреже чији је притисак недовољан
(мин 2,5 бар), предвиђају се уређаји за
повишење притиска. Уређај се поставља у
објекат који се штити од пожара или у посебно
изграђен објекат, у складу са прописима из ове
области.
Забрањено је извођење физичке везе градске
водоводне мреже са мрежама другог
изворишта:
хидрофорима,
бунарима,
пумпама...
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Јавне чесме морају бити уређене, а квалитет
воде се мора редовно контролисати од стране
Завода за јавно здравље - Чачак.
 Код пројектовања већих инфраструктурних
објеката (постројења за захват чисте воде,
постројења за пречишћавање отпадних вода,
резервоари,
колектори,
дистрибутивни
цевоводи...)
неопходно
је
извршити
консултације са стручном службом ЈКП
"Водовод".
 Прикључење објеката на градску мрежу
вршити на основу техничких услова надлежних
комуналних предузећа: за водоводну мрежу и
фекалну канализацију - ЈКП „Водовод“, а за
атмосферску канализацију ЈП „Градац“.
 При пројектовању, осим техничких услова
надлежних јавних предузећа, узети у обзир и
"Генерални пројекат одвођења употребљених
вода Чачка" ("Енергопројект", Београд, нов.
1999.год.), као и "Генерално решење водоводног
система Чачка" ("Водопројект", Београд, март
1998.год.) и "Генерални пројекат водоводног
система
приградских
насеља
Чачка"
("Водопројект", Београд, новембар 1999.год.).
 Код пројектовања и изградње, обавезно је
поштовање и примена свих важећих техничких
прописа и норматива из ове области.
ВОДОПРИВРЕДНИ ОБЈЕКТИ
 Урбано насеље Чачак штитити од поплава за
ранг вода Q1%.
 Пројекте регулације река радити у функцији
заштите обала.
 У инундационом подручју је забрањена свака
градња, осим спортских терена без ограда и
трибина (партерни објекти).
 Грађевинска линија објеката високоградње од
ивице регулисаног корита за велику воду је на
удаљености мин 3,0 м. Дозвољава се изградња
саобраћајница, приступних путева, пешачких и
бициклистичких стаза и на мањој удаљености
(у неким случајевима и по круни одбрамбеног
насипа), али уз претходне консултације и
сагласности са ЈВП "Србијаводе".
 Обавезна је израда пројектне документације за
ревитализацију (поплочавање стаза, урбани
мобилијар, осветљење...) уз хидромелирациони
канал,
 Приликом изградње објеката у непосредној
близини
хидромелирационог
канала,
поштовати регулационе и грађевинске линије,
 Забрањује се испуштање употребљених и
атмосферских вода из канализационих
цевовода у хидромелирациони канал,
 Обавезно је одржавање и чишћење канала да би
се обезбедила пропусна моћ.
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2.2.10.2. Правила за изградњу електроенергетс–
ке мреже
- Код изградње нове и реконструкције
постојеће
електроенергетске
мреже,
нисконапонску
и
средњенапонску
електроенергетску мрежу (у овом случају 1
кV, 10 кV и 35 кV) изводити као подземну.
- Подземна електроенергетска мрежа се
планира у тротоарима, или у зеленом појасу
у оквиру регулативе саобраћајнице, у
складу са трасама приказаним у графичком
делу плана.
- Полагање каблова у коловозу се планира у
уским улицама где нема просторних
могућности за полагање у тротоару или
зеленој површини. Уколико није могуће
трасирати каблове у оквиру регулације
саобраћајнице, каблове водити границом
катастарских парцела уз сагласност
корисника парцела.
- Подземна електроенергетска мрежа изводи
се кабловима намењеним за слободно
полагање у ров на минималној дубини од
0,8 м у свему према техничким прописима
за полагање каблова у ров, водећи рачуна о
минималним растојањима и другим
условима код укрштања, приближавања и
паралелног
вођења
са
осталом
инфраструктуром. Ров не сме да угрози
стабилност саобраћајнице.
- Испод асфалтираних површина и на другим
местима где може доћи до механичких
оштећења каблова користе се заштитне
ПВЦ цеви и кабловска канализација.
При постављању каблова у ров потребно је
остварити следећа минимална растојања са другим
објектима:
- кабл 10 кV - кабл 10 кV, 0,1 м код
паралелног
вођења,
0,3
м
код
укрштања;кабл - 10 кV - кабл 1 кV, 0,07 м
код паралелног вођења, 0,3 м код
укрштања;
- ел.ен. кабл – ТТ кабл, 0,5 м код
паралелног вођења, 0,3 м код укрштања за
каблове напона 250 В према земљи,
односно 0,5 м за каблове напона према
земљи већег од 250 В; Ел.ен. кабл се
поставља испод ТТ кабла;
- ел.ен.
кабл
–
водоводна
или
канализациона цев, 0,5 м код паралелног
вођења, 0,4 м код укрштања за каблове 10
кV, односно 0,3 м за каблове 1 кV;
- ел.ен. кабл – топловод, 0,7 м код
паралелног вођења, 0,6 м код укрштања;
- ел.ен. кабл – гасовод, 0,6 м код паралелног
вођења, 0,3 м код укрштања;
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Уколико код паралелног вођења или
укрштања електроенергетских каблова са осталим
инфраструктурним објектима није могуће
остварити услове из претходног члана потребно је
применити следећу заштиту:
- Код укрштања и паралелног вођења ел.ен.
кабла са ТТ каблом потребно је
електроенергетски кабл провући кроз
заштитну цев, али и тада треба остварити
минимално растојање од 0,3 м;
- Код укрштања и паралелног вођења ел.ен.
кабла са водоводном или канализационом
цеви потребно је електроенергетски кабл
провући кроз заштитну цев;
Стубови СНСКС и ННСКС могу се
постављати уз саму ивицу путног појаса код
укрштања, односно на растојању од 2 м код
паралелног
вођења
са
општинским
и
некатегорисаним путем. У случају државног пута
II реда ово растојање и код укрштања и код
паралелног вођења мора бити једнако или веће од
висине стуба, а у случају државног пута I реда
растојање је 20 м код паралелног вођења, док
укрштање није дозвољено (изводи се подземним
водом).














Објекти трансформаторских станица, у
оквиру постојећег габарита, могу претрпети
замену постојеће опреме и каблова новом
опремом и кабловима већег капацитета.
Надземни објекат за смештај ТС 10/0,4 кV
може бити монтажни или зидани.
Трансформаторске станице 10/0,4 кV могу
се градити у оквиру објеката, на
грађевинској парцели или на јавној
површини.
Приземни објекат за смештај ТС 10/0,4 кV
може бити монтажни или зидани.
Светиљке за јавно осветљење поставити на
расветне стубове одговарајуђе висине.
Избор светиљки и извора светла извести
према фотометријском прорачуну и захтеву
која се површина осветљава.
Објекти електрана које користе обновљиве
изворе енергије за производњу електричне
енергије могу се градити на грађевинској
парцели у оквиру објекта основне намене,
партерно или као самосталан објекат, уз
обавезу прибављања услова и сагласности
од надлежног предузећа за производњу и
дистрибуцију електричне енергије.
Прикључак електрана које користе
обновљиве изворе енергије за производњу
електричне енергије, на електричну мрежу
врши се уз претходно задовољење следећих
критеријума:
критеријум дозвољене снаге,










Страна 2337 – Број 29

критеријум фликера,
критеријум дозвољених струја виших
хармоника,
критеријум снаге кратког споја,
као и осталих захтева према Техничкој
препоруци
"ТП-16"
ЈП
ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ, обавезно
кабловским водом, прописно положеним у
ров у оквиру грађевинске парцеле, а ван ње
подземно у складу са трасама дефинисаним
урбанистичким планом.
Површина на којој се налазе објекти
електрана које користе обновљиве изворе
енергије за производњу електричне
енергије, у виду партерних објеката
(објекти на тлу), мора бити ограђена
металном оградом висине минимално 1,8 м.
Ограда мора бити уземљена. Минимално
растојање од било ког дела објекта
електране до ограде износи 2,5 м.
До објекта електране потребно је
обезбедити приступни пут ширине мин. 2,5
м, а улазна капија мора имати посебан део
за пролаз пешака.

2.2.10.3.
Правила
за
изградњу
телекомуникационе мреже
- Целокупну ТК мрежу градити на основу
главних пројеката у складу са важећим
законским прописима.
- Објекти АТЦ-а и других ТК уређаја, у оквиру
постојећег габарита, могу претрпети замену
постојеће телекомуникационе опреме и
каблова новом телекомуникационом опремом
и кабловима већег капацитета и уградњу КДС
опреме.
- Објекти за смештај телекомуникационе
опреме у зонама свих намена могу се градити
у оквиру објеката и на грађевинској парцели.
До објекта за смештај телекомуникационе
опреме потребно је обезбедити приступну
пешачку стазу минималне ширине 1,5 м од
најближе јавне саобраћајнице. Објекат за
смештај телекомуникационе опреме мора да
има положај такав да не угрожава прегледност,
безбедност и сигурност кретања свих учесника
у саобраћају.
- Надземни
објекат
за
смештај
телекомуникационе опреме може бити
монтажни или зидани.
- За
постављање објеката
за
смештај
телекомуникационе опреме у постојећи
објекат потребно је прибавити сагласност
власника-корисника станова или пословног
простора. За прислањање објекта за смештај
телекомуникационе опреме уз постојећи
објекат потребно је прибавити сагласност
власника-корисника станова или пословног
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простора чији се прозорски отвори налазе на
страни зграде уз коју се поставља
телекомуникациони објекат.
ТК мрежа ће се у потпуности градити као
подземно. ТК каблове полагати у предходно
изграђену кабловску ТК канализацију или у
ров самостално у једној цеви или заједно са
постојећим ТК водовима.
Саставни део кабловске ТК канализације биће
и кабловска ТК окна . Кабловска ТК окна
градити где је год могуће у тротоару или меком
терену. Уколико се исти морају градити у
коловозу извршити ојачавање окна и
поставити шахте са тешким поклопцем.
Телекомуникациону кабловску
мрежу
полагати у уличним зеленим површинама
(удаљеност од високог растиња најмање 1.5
метара) поред саобраћајница на растојању не
мањем од 1 метра.од саобраћајница или у
тротоарима. Дубина полагања каблова не сме
бити мања од 1 метра.
Укрштање каблова са саобраћајницама мора
бити под правим углом постављањем ПВЦ
цеви кроз које се полажу каблови. При
паралелном вођењу са енергетским кабловима
најмање растојање мора бити 0.5м за каблове
напонског нивоа до 10kV и један метар за
каблове напонског нивоа преко 10kV. При
укрштању
са инсталацијама водовода и
канализације, при паралелном вођењу
међусобно растојање мора бити 0.6м а при
укрштању растојање мора бити најмање 0.5м.
За инсталацију гасовода растојање при
укрштању мора бити веће од 0.5 метра, а при
паралелном вођењу и приближавању каблова
растојање мора бити најмање 0.6 метара.
Растојање телекомуникационе инсталације од
темеља енергетског стуба мора бити 0.8м а не
мање од 0.3м ако је телекомуникациони
кабловски вод механички заштићен
На местима где је већа концентрација
телекомуникационих водова обавезно се гради
телекомуникациона канализација.
Телекомуникациони водови који припадају
мрежама једног телекомуникационог система
могу да се постављају и кроз заштитне цеви и
канализацију других телекомуникационих
инфраструктурних система, уз сагласност
надлежног предузећа.
Подземни телекомуникациони водови и
телекомуникационе канализације постављају
се испод
јавних површина (тротоарски
простор,
слободне
површине,
зелене
површине, пешачке стазе, паркинг простор и
изузетно саобраћајнице) и на грађевинским
парцелама уз сагласност власника-корисника.
Постављање испод коловоза се планира у
уским улицама где нема просторних
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могућности за полагање у тротоару или зеленој
површини
Реконструкцију
постојеће
надземне
телекомуникационе
мреже
могуће
је
реализовати заменом старе надземне мреже
новом надземном мрежом, само уколико се
ради о замени постојећих елемената мреже
(замена старих надземних водова новим, нпр.
замена дотрајалих водова новим истог
капацитета, замена постојећих водова слабог
капацитета новим већег капацитета, замена
водова који припадају старим технологијама
новим водовима представницима нових
технологија, замена старих стубова новим
бетонским стубовима, у истој траси и сл.)
истом постојећом трасом, без додавања нових
траса надземне мреже.
Нови телекомуникациони надземни вод, којим
се врши замена постојећег вода мора бити у
виду самоносивог вода.
Телекомуникациони водови који припадају
мрежи једног телекомуникационог система
могу да се постављају и кроз заштитне цеви и
канализацију другог телекомуникационог
инфраструктурног система, уз сагласност
надлежног предузећа.
Подземни ТТ водови мреже мобилне
телефоније полажу се у ров одговарајућих
димензија
према
важећим
техничким
прописима за полагање ТТ каблова у ров.
Код приближавања, паралелног вођења и
укрштања ТТ каблова мреже мобилне
телефоније са осталим инфраструктурним и
другим објектима потребно је остварити
минималне размаке и друге услове у складу са
техничким прописима из ове области.
Објекти за смештај мобилних централа,
контролора базних радио-станица, базних
радио-станица, радио-релејних станица, радио
и ТВ станица, антена, антенских стубова и
антенских носача у зонама малих густина
становања (индивидуални објекти) могу се
градити у оквиру објеката и на грађевинској
парцели.
Надземни објекат за смештај мобилне
телекомуникационе опреме и антенских
стубова са антенама поставља се на комплекс
максималне површине од 100 м2. Комплекс
мора бити ограђен и око њега нема заштитне
зоне. Удаљење антенског стуба од суседних
објеката и парцела мора бити веће или једнако
висини стуба са антеном. Удаљење може бити
и мање од наведеног, али не мање од половине
висине стуба са антеном. У том случају
потребно је прибавити сагласност власника
угроженог суседног објекта или парцеле, за
постављање предметног антенског стуба.
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Приступни телекомуникациони водови за
повезивање мобилних централа и базних
радио-станица ће се градити подземно.

2.2.10.4. Правила за изградњу термотехничке
инфраструктуре
Планирану гасоводну мрежу водити
подземно положен у ровове потребних димензија,
у тротоару и то што ближе регулационој линији.
При паралелном вођењу дистибутивног
гасовода са подземним водовима, минимално
светло растојање износи 40 cm. При укрштању
гасовода са подземним водовима, минимално
светло растојање износи 20 cm, а при вођењу
гасовода поред темеља 1.0 m.
Дубина
укопавања
дистрибутивног
гасовода износи од 0.6 до 1.0 m у зависности од
услова терена. Минимална дубина укопавања при
укрштању са путевима и улицама износи 1.0 m.
Укрштање
дистрибутивног
гасовода
са
саобраћајницама врши се полагањем гасовода у
заштитну цев односно канал.
При изради техничке документације у
свему се придржавати Правилника о условима за
несметану и безбедну дистрибуцију природног
гаса гасоводима до 16 bar, (Сл. гласник РС, бр.
86/2015).
Минимална
хоризонтална
растојања
подземних гасовода од надземне електро мреже и
стубова далековода су
Минимално растојање
Називни напон

при
укрштању
(m)

при
паралелном
вођењу (m)

1 kV ≥ U

1

1

1 kV < U ≤ 20 kV

2

2

20 kV < U ≤ 35 kV

5

10

35 kV < U

10

15

Минимално
хоризонтално
растојање
рачуна се од темеља стуба далековода, при чему се
не сме угрозити и стабилност стуба.
Приликом укрштања гасовод се по правилу
поставља изнад канализације. Уколико се мора
поставити испод, неопходно је применити додатне
мере ради спречавања евентуалног продора гаса у
канализацију.
Постављање регулационог сета у складу са
Правилником о условима за несметану и безбедну
дистрибуцију природног гаса гасоводима до 16
bar.
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Правила грађења дистрибутивног гасовода
од челичних цеви МОР 16 bar
Изградња нових објеката не сме угрозити
стабилност, безбедност и поуздан рад гасовода.
Минимално растојање темеља објеката од
гасовода од је 3 m.
При планирању саобраћајница и уређењу
терена потребно је поштовати прописане висине
надслоја у односу на укопан гасовод у зависности
од услова вођења (у зеленој површини, испод
коловоза и сл).
Минимална висина надслоја у односу на
укопан гасовод у зеленој површини је 0,8 m.
Минимална висина надслоја у односу на
укопан гасовод у тротоару (рачунајући од горње
ивице цеви до горње коте тротоара) је 1,0 m.
Приликом
укрштања
гасовода
са
саобраћајницама, оса гасовода је по правилу под
правим углом у односу на осу саобраћајнице.
Уколико то није могуће извести дозвољена су
одступања до угла од 60°.
Приликом
укрштања
гасовода
са
саобраћајницама минимална висина надслоја од
горње ивице гасовода до горње коте коловозне
конструкције, без примене посебне механичке
заштите, ако се статичким прорачуном цевовода
на саобраћајно оптерећење утврди да је то могуће,
износи 1,35 m.
Приликом
укрштања
гасовода
са
саобраћајницама минимална висина надслоја од
горње ивице гасовода до горње коте коловозне
конструкције када се гасовод механички штити
полагањем у заштитну цев, износи 1,0 m, ако се
статичким прорачуном цевовода на саобраћајно
оптерећење утврди да је то могуће.
Полагање гасовода дуж саобраћајница се
врши без примене посебне механичке заштите ако
се статичким прорачуном цевовода на саобраћајно
оптерећење утврди да је то могуће, с тим да
минимална дубина укопавања од горње ивице
гасовода до горње коте коловозне конструкције
пута у том случају износи 1,35 m, а све у складу са
условима управљача пута.
Приликом
укрштања
гасовода
са
железничком пругом минимална висина надслоја
од горње ивице гасовода до горње ивице прага
железничке пруге износи 1,5 m.
Приликом
укрштања
гасовода
са
регулисаним воденим токовима минимална
висина надслоја од горње ивице гасовода до дна
регулисаних корита водених токова износи 1,0 m,
односно приликом укрштања гасовода са
нерегулисаним воденим токовима минимална
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висина надслоја од горње ивице гасовода до дна
нерегулисаних корита водених токова износи 1,5
m.
При паралелном вођењу гасовода са
другим инсталацијама, потребно је поштовати
Правилник о условима за несметану и безбедну
дистрибуцију
природног
гаса
гасоводима
притиска до 16 bar:
Минимална дозвољена растојања спољне
ивице подземних челичних гасовода 10 bar <МОР<
16 bar са другим гасоводима, инфраструктурним и
другим објектима су:
Минимално
дозвољено
растојање (m)
Укрштање
Гасоводи међусобно

0,2

Паралелно
вођење
0,6

Од гасовода до водовода и
канализације

0,2

0,4

Од гасовода до вреловода и
топловода

0,3

0,5

Од гасовода до проходних канала
вреловода и топловода

0,5

1

Од гасовода до нисконапонских и
високонапонских ел.каблова

0,3

0,6

Од гасовода до
телекомуникационих и оптичких
каблова

0,3

Од гасовода до водова хемијске
индустрије и технолошких
флуида

0,2

Од гасовода до резервоара* и
других извора опасности станице
за снабдевање горивом
превозних средстава у друмском
саобраћају, мањих пловила,
мањих привредних и спортских
ваздухоплова
Од гасовода до извора опасности
постројења и објеката за
складиштење запаљивих и
горивих течности укупног
капацитета највише 3 m3
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Од гасовода до извора опасности
постројења и објеката за
складиштење запаљивих и
горивих течности укупног
капацитета више од 3 m3, а
највише 100 m3

6

Од гасовода до извора опасности
постројења и објеката за
складиштење запаљивих и
горивих течности укупног
капацитета преко 100 m3

15

Од гасовода до извора опасности
постројења и објеката за
складиштење запаљивих гасова
укупног капацитета највише
10 m3

-

5

Од гасовода до извора опасности
постројења и објеката за
складиштење запаљивих гасова
укупног капацитета више од 10, а
највише 60 m3

-

10

Од гасовода до извора опасности
постројења и објеката за
складиштење запаљивих гасова
укупног капацитета преко 60 m3

-

15

Од гасовода до шахтова и канала.

0,2

0,3

Од гасовода до високог зеленила

-

1,5

0,5
* растојање се мери до габарита резервоара

0,6

Није дозвољено паралелно вођење
подземних водова изнад и испод гасовода.
Није дозвољено постављање шахта изнад
гасовода.

-

5

Приликом укрштања, гасовод се по
правилу поставља изнад канализације. Уколико се
мора поставити испод, неопходно је применити
додатне мере ради спречавања евентуалног
продора гаса у канализацију.
Правила грађења дистрибутивног гасовода
од полиетиленских цеви МОР 4 bar

-

3

Минимална дозвољена растојања спољне
ивице челичних и ПЕ гасовода за максимални
радни притисак до 4 bar са другим гасоводима,
инфраструктрним и другим објектима су
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Минимално дозвољено
растојање (m)
укрштање Паралелно
вођење

Гасоводи међусобно
Од гасовода до водовода
и канализације
Од гасовода до
вреловода и топловода
Од гасовода до
проходних канала
вреловода и топловода
Од гасовода до
нисконапонских и
високонапонских
ел.каблова
Од гасовода до
телекомуникационих и
оптичких каблова
Од гасовода до водова
хемијскле индустрије и
технолошких флуида
Од гасовода до
резервоара* и других
извора опасности
станице за снабдевањем
горивом превозних
средстава у друмском
саобраћају, мањих
пловила, мањих
привредних и спортских
ваздухоплова
Од гасовода до извора
опасности постројења и
објекта за складиштење
запаљивих и горивих
течности укупног
капацитета највише 3 m3
Од гасовода до извора
опасности постројења и
објекта за складиштење
запаљивих и горивих
течности укупног
капацитета више од 3 m3,
а највише 100 m3
Од гасовода до извора
опасности постројења и
објекта за складиштење
запаљивих и горивих
течности укупног
капацитета преко 100 m3
Од гасовода до извора
опасности постројења и
објекта за складиштење
запаљивих гасова
укупног капацитета
највише 10 m3

0.2

0.4

0.2

0.4

0.3

0.5

0.5

1.0

0.2

0.2

0.4

0.4

Страна 2341 – Број 29

Од гасовода до извора
опасности постројења и
објекта за складиштење
запаљивих гасова
укупног капацитета од
10 m3 и највише 60 m3

-

Од гасовода до извора
опасности постројења и
објекта за складиштење
запаљивих гасова
укупног капацитета
преко 60 m3

10.0

15.0

Од гасовода до шахтова
и канала

0.2

0.3

Од гасовода до високог
зеленила

-

1.5

*растојање се мери од габарита резервоара

Гасовод се мора трасирати тако да:
0.2

-

0.6

5.0



не угрожава постојеће или планиране
објекте, као и планиране намене
коришћења земљишта,



да се подземни простор и грађевинска
површина рационално користе,



да се поштују прописи који се односе на
друге инфраструктуре,



да се води рачуна о геолошким особинама
тла, подземним и питким водама.

Уколико није могућа траса у оквиру
регулативе саобраћајнице, гасовод водити
границом катастарских парцела уз сагласност
корисника парцела.
-

3.0

Полагање гасовода
Гасовод се по правилу полаже испод
земље, без обзира на његову намену и притисак
гаса.

-

-

-

6.0

15.0

5.0

Mинимална дубина укопавања мора бити
0.8 m. На краћим деоницама може се дозволити
дубина укопавања мања од 0.8 m али не испод 0.6
m. Под дубином укопавања подразумева се
минимално растојање између спољне површине
цеви и нивоа терена.
Када се гасовод води паралелно са
путевима вишег и нижег реда, његово одстојање од
спољне ивице одводног канала, ножице усека или
насипа мора бити минимално 1.0 m.
У изузетним случајевима вођење гасовода
испод доводног канала, дубина укопавања не сме
бити мања од 0.8 m. У таквим случајевима мора
бити предвиђено повећање дебљине зида гасовода
за 25 % од прорачунске дебљине, или уместо тога,
постављање гасовода у заштитну цев.
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У случајевима када се гасовод не може
поставити, односно укопати на дубину прописану
у претходном ставу, дубина укопавања од 0.6 m
може се дозволити само ако се предвиђа заштита
гасовода помоћу цеви, помоћу армирано бетонске
плоче или на неки други одговарајући начин.
Минимална дозвољена растојања цеви
дистрибутивног гасовода од 4bar (од ближе ивице
цеви до ближе ивице темеља) износи 2 m. Ово
растојање може бити и мање уз предузимање
повећаних заштитних мера (већа дебљина зида
гасовода, квалитетнији материјал, постављање
гасовода у заштитну цев, итд.)
За укрштање гасовода јавним путем
потребна је сагласност одговарајуће организације.
Када се гасовод поставља испод јавних путева и
када се укршта са јавним путевима ,исти мора бити
заштићен (заштитна цев, бетонски канал, бетонска
плоча или друга одговарајућа заштита).
При укрштању гасовода са јавним
путевима гасовод се по правилу води под углом од
90 о у односу на осу јавног пута. У колико то није
могуће извести, дозвољена су одступања до угла
од 60 о. Укрштање гасовода са јавним путем под
углом мањим од 60о може се дозволити само
изузетно уз документовано образложење.
Минимална дубина укопавања гасовода
при укрштању са јавним путевима или изузетно
при вођењу испод коловозне површине, мора се
одредити према дебљини коловозне конструкције
и саобраћајном оптерећењу, а да осигура заштитни
слој између коловозне конструкције и заштитне
цеви или горње површине бетонске плоче канала
дебљине 0.3-0.5 m (у складу са прописима и
условима јавних предузећа).
Дубина између горње површине коловоза и
горње површине заштитне цеви, плоче и др, не сме
бити мања од 1.0 m.
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ПОВРШИНЕ ЈАВНЕ НАМЕНЕ
Центар

7.748,43

По+П+2

0,55 1,65

Дечији вртић

6.589,46

По+П+1

0,3

0,6

3.953,68

Локални спортски
центар

13.462,14

По+П+2

0,8

2,4

32.309,14

0,12 0,12

3.466,51

12.784,91

Зеленило
Реонски парк

28.887,57

По+П

Комуналне функције
Трафостанице

54,27

/

/

/

/

/

/

/

Саобраћајне површине
Друмски,
бициклистички и
пешачки саобраћај

123.683,58

УКУПНО ЗОНА 1

748.777,13

/

905.041,77

ЗОНА 2
ЗЕМЉИШТЕ ИЗВАН ГРАЂЕВИНСКОГ ПОДРУЧЈА

Пољопривредно
земљиште

315.308,89

/

/

/

/

Шумско земљиште

341.680,84

/

/

/

/

ГРАЂЕВИНСКО ПОДРУЧЈЕ

ПОВРШИНЕ ОСТАЛЕ НАМЕНЕ
Становање
Становање
малих густина

579.502,32

По+П+1

0,35

0,7

405.651,62

Становање
средњих густина

645.115,32

По+П+2

0,5

1,5

967.672,98

4.550,07

По+П+Пк

0,25

0,5

2.275,04

Центар

11.251,60

По+П+2

0,55 1,65

18.565,14

Основно
образовање

9.706,00

По+П+1

0,2

0,4

3.882,40

ГРАЂЕВИНСКО ПОДРУЧЈЕ

Меморијални
комплекс „Танско
Рајић“

12.940,22

ПО+П+2

0,8

2,4

31.056,53

ПОВРШИНЕ ОСТАЛЕ НАМЕНЕ

Саобраћајне
површине
252.907,98

/

/

/

2.172.963,24

Верски објекат
Црква

2.2.11. Очекивани капацитети у обухвату
Плана детаљне регулације
ПОВРШИНЕ
ЈАВНЕ НАМЕНЕ
НАМЕНА

ПОВРШИНА
КОРИШ.
СПРАТНОСТ
(m2)

ИЗ

ИИ

БРГП

ЗОНА 1

Становање
Становање
средњих густина

347.503,93

По+П+2

0,5

1,5

521.255,90

Друмски,
бициклистички и
пешачки саобраћај

0,5

1,5

331.271,63

УКУПНО ЗОНА 2

/

Привредне делатности
Пословање

220.847,75

По+П(Вп)+2

1.429.103,71
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ЗОНА 3
ЗЕМЉИШТЕ ИЗВАН ГРАЂЕВИНСКОГ ПОДРУЧЈА

Пољопривредно
земљиште

137.610,60

/

/

/

/

Шумско земљиште

67.625,66

/

/

/

/
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Планирани
коридор аутопута
Е761

60.992,37

УКУПНО ЗОНА 3

2.125.121,02

/

/

/

/

1.053.095,76

ЗОНА 4
ПОВРШИНЕ ОСТАЛЕ НАМЕНЕ
Становање
Становање
средњих густина

ГРАЂЕВИНСКО ПОДРУЧЈЕ

912.967,34

По+П+2

0,5

1,5

1.369.451,01

282.068,05

По+П+6

0,4

2,8

789.790,54

61.803,97

По+П+3+Пк

0,4

2

123.607,94

209.109,70

По+П+2+Пк

0,6

2,4

501.863,28

Привреда

484.547,04

ВП/По+П+2

0,5

1,5

726.820,56

Специфична
привреда

54.660,19

ВП/По+П+2

0,5

1,5

81.990,29

Становање
високих густина

ПОВРШИНЕ ОСТАЛЕ НАМЕНЕ
Становање
Становање
малих густина

782.758,92

По+П+1

0,35

0,7

547.931,24

Становање
средњих густина

59.185,74

По+П+2

0,5

1,5

88.778,61

Привредне делатности
Индустрија и
пословање

293.543,94

По+П+2

0,4

1,2

Привредне
делатности

352.252,73
ПОВРШИНЕ ЈАВНЕ НАМЕНЕ

Верски објекти
Црква

2.879,51

По+П+1

0,3

0,6

1.727,71

ПОВРШИНЕ ЈАВНЕ НАМЕНЕ
Основно
образовање

11.461,53

По+П+1

0,2

0,4

4.584,61

Локални спортски
центар

21.660,99

По+П+2

0,8

2,4

51.986,38

48.620,68

По+П

Парк шума

11.325,21

/

Зеленило
заштитног
карактера

0,12 0,12
/

/

61.452,44

Центар

10.773,50

По+П+2

0,55 1,65

17.776,28

Основно
образовање

27.108,81

По+П+1

0,2

0,4

10.843,52

Средње
образовање

20.623,50

По+П+1

0,2

0,4

8.249,40

0,3

0,6

7.191,95

13.293,06

По+П+2

0,8

2,4

31.903,34

Реонски спортски
центар

47.511,09

По+П+2

0,3

0,9

42.759,98

/

Одбрамбени насип

39.692,19

/

/

/

Канал за
наводњавање

28.170,21

/

/

/

Реонски парк

31.097,42

По+П

0,12 0,12

Зонски парк

59.347,89

По+П

0,2

3.150,72

/

/

/

10.274,66

/

/

/

5.834,48

/

/

Уређене
зелене површине

6.245,83

/

/

/

/

Зеленило уз
реку

37.362,26

/

/

/

/

Зеленило

Комуналне функције
191.718,27

/

/

/

/

5.498,85

/

/

/

/

36

/

/

/

/

Водно земљиште
Регулисано
речно корито
Чемернице

0,9

По+П+1

/

Црпна
станица

0,3

11.986,58

/

Трафостанице

По+П+2

Дечији вртић

115.018,52

Гробље

68.280,49

Локални спортски
центар

Зеленило
Реонски парк

Реонски центар

18.065,89

/

/

/

Зеленило
заштитног
карактера
Уређене
зелене површине

Паркирање
теретних возила

20.639,86

/

/

/

/

Друмски,
бициклистички и
пешачки саобраћај

193.818,45

/

/

/

/

Пружни појас

39.051,94

/

/

/

/

11.869,58

Комуналне функције
Пијаца

28.165,91

Гробље

26.838,51

Трафостанице

2.001,58

Црпна
станица

Саобраћајне површине

0,2

3.731,69

По+П+2

0,3

0,9

25.349,32

902,54
Водно земљиште

Регулисано
речно корито
Западне Мораве

87.752,45

/

/

/

Зеленило уз
обалу реке
Западне Мораве

157.430,13

/

/

/
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- Издавање локацијских услова

Саобраћајна инфраструктура
Друмски,
бициклистички и
пешачки саобраћај

446.326,21

/

/

/

Пружни појас

35.847,65

/

/

/

УКУПНО ЗОНА 4

3.161.731,39

3.814.651,12

ЗОНА 5
ПОВРШИНЕ ОСТАЛЕ НАМЕНЕ

399.773,95

По+П+1

0,35

0,7

279.841,77

Привреда

375.135,42

ВП/По+П+2

0,5

1,5

562.703,13

Специфична
привреда

185.672,01

ВП/По+П+2

0,5

1,5

278.508,02

ПОВРШИНЕ ЈАВНЕ НАМЕНЕ
Локални спортски
центар

8.642,20

По+П+2

0,8

Одбрамбени насип

39.662,45

/

/

/

Канал за
наводњавање

13.125,39

/

/

/

2,4

20.741,28

40.743,33

/

/

/

62.306,91

/

/

/

3.262,58
Водно земљиште

Регулисано
речно корито
Чемернице

40.565,55

/

2. Центари– урбанистичке целине 1.1, 2.1 и 4.11

4. Реонски спортски
целина 4.2

центар–

урбанистичка

5. Локални спортски
целине 3.1 и 4.5

центар–

урбанистичке

6. Гробље – урбанистичке целине 3.14 и 4.7
7. Пијаца– урбанистичка целина 4.12
8. Меморијални комплекс„Танаско
урбанистичка целина 2.4

Рајић“–

10. Водно земљиште Западне
урбанистичка целина 4.29

Мораве

–

Границе
урбанистичких
пројеката
приказане су на графичком прилогу Карта
спровођења ПГР, а смернице за израду дате су у
поглављима Правила уређења и грађења за
предметне намене и урбанистичке целине.

Комуналне функције
Трафостанице

Израда Урбанистичког пројекта за потребе
спровођења планских решења и поставки ПГР-е је
предвиђена за следеће намене и Урбанистичке
целине :

9. Водно земљиште Чемернице – урбанистичка
целина 5.8

Зеленило

Зеленило уз
реку

- Израду геодетског елабората исправке граница
суседних парцела и спајање суседних парцела
истог власника

3. Основно и средње образовање– урбанистичке
целине 4.3

Привредне делатности

Зеленило
заштитног
карактера

- Израду пројеката препарцелације и парцелације

1. Реонски центар – урбанистичка целина 4.1

Становање
Становање
малих густина
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/

3. ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

/

Ступањем на снагу овог плана ван снаге се
стављају:

Саобраћајна инфраструктура
Друмски,
бициклистички и
пешачки саобраћај

190.080,10

/

/

/

Пружни појас

5.308,53

/

/

/

УКУПНО ЗОНА 5

1.364.278,42

УКУПНО

9.572.871,20



План детаљне регулације „Љубић 2“ („Сл.
лист града Чачка“ бр. 6/2019)


1.141.794,20

План детаљне регулације „Прељина –
Коњевићи“ („Сл. лист града Чачка“ бр.
6/2018)

8.343.686,56

4. Овај план ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у "Службеном листу града Чачка".

У табели су дати максимални капацитети
који се теоретски могу остварити у оквиру
предметног простора, а у складу са опредељеним
површинама и задатим параметрима градње.

СКУПШТИНА ГРАДА ЧАЧКА
Број: 06-179/2020-I
10. децембар 2020. године

2.3. Спровођење плана генералне регулације
Осим за објекте и површине за које је планом
дефинисана израда Урбанистичког пројекта
Измене и допуне плана генералне регулације
„Љубић – Коњевићи“ представљају основ за:

ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА
Скупштине града Чачка,
Александар Максимовић, с.р.
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778.
На основу члана 35. став 7. Закона 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, 98/13одлука УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19-др.
закон и 9/20) и члана 54. став 1. тачка 5) Статута
града Чачка („Службени лист града Чачка“ број
6/19),
Скупштина града Чачка, на седници
одржаној 10. децембра 2020. године, донела је
ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ДЕЛА ПЛАНА
ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ „АТЕНИЦА
КУЛИНОВЦИ“ У ЧАЧКУ ЗА
УРБАНИСТИЧКЕ ЦЕЛИНЕ
5.2 (СТАНОВАЊЕ СРЕДЊЕ ГУСТИНЕ
НАСЕЉЕНОСТИ 50-150 СТ/ХА),
5.3 (КОМУНАЛНА ПРИВРЕДА) И
5.4 (РЕКА ЗАПАДНА МОРАВА)
УВОДНЕ НАПОМЕНЕ
Измене и допуне дела плана генералне
регулације „Атеница Кулиновци“ у Чачку за
урбанистичке целине 5.2 (становање средње
густине насељености 50-150 ст/ха), 5.3 (комунална
привреда) и 5.4 (река Западна Морава) (у даљем
тексту Измене и допуне ПГР) односе се на северни
део усвојеног ПГР „Атеница Кулиновци“ у Чачку
(„Службени лист града Чачка“ број 14/14) у
површини од око 143,39ха.
Израда Измена и допуна настала је ради
прилагођавањa Плана генералне регулације новој
дигитализованој катастарској подлози добијеној
од Републичког геодетског завода, Службе за
катастар непокретности Чачак. Претходни ПГР је
урађен
на скенираној и геореференцираној
катастарској подлози.
Поред
усклађивања са
геодетском
подлогом указала се потреба за организовањем
простора за Постројење за пречишћавање
отпадних вода и како је дефинисана технологија
рада са савременом опремом то је условило
потребу за мањим заузећем простора од претходно
предвиђене површине за ту намену.
I ОПШТИ ДЕО
1. ПРАВНИ И ПЛАНСКИ ОСНОВ ЗА
ИЗРАДУ ИЗМЕНА И ДОПУНА ПЛАНА
ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ
Правни основ за израду Измена и допуна
плана генералне регулације је:
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Закон о планирању и изградњи („Сл.
гласник РС”, број 72/09, 81/09 – исправка,
64/10 - УС, 24/11, 121/12, 42/13 - УС, 50/13
– УС, 54/13 - УС и 98/13 – УС, 132/14,
145/14, 83/18, 31/19, 37/19 и 9/20 ).
Правилник о садржини, начину и поступку
израде
докумената
просторног
и
урбанистичког планирања („Сл. гласник
РС“, бр. 32/19)
Одлука о изради Измена и допуна дела
плана генералне регулације „АтеницаКулиновци“ у Чачку за урбанистичке
целине 5.2 (становање средње густине
насељености 50-150 ст/ха), 5.3 (комунална
привреда) и 5.4 (река Западна Морава)
(„Службени лист града Чачка“, број 27/18).

Плански основ за израду Измена и допуна
плана генералне регулације је:


Генерални урбанистички план града Чачка
(„Службени лист града Чачка“, број
25/2013).

1.2. ОБАВЕЗЕ, УСЛОВИ И СМЕРНИЦЕ ИЗ
ПЛАНСКИХ ДОКУМЕНАТА ВИШЕГ РЕДА
ГЕНЕРАЛНИ УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН
(„Службени лист града Чачка“, број 25/2013).
Дугорочна концепција организације и
уређења простора и изградње градског насеља
града Чачка, настала је сублимирањем смерница
више планских докумената хијерархијски вишег
нивоа. Овим плановима настојало се, да се
спроведу
основна
државна
стратешка
опредељења и да се постигне већи степен укупне
функционалне интегрисаности простора, боља
саобраћајна и економска повезаност, побољшање
квалитета живота, као и стимулисање развоја
насеља и подручја као више функционалних,
производних, социјалних и културних простора и
јачање економске снаге. Ово је предуслов
планирања на нивоу Генералног урбанистичког
плана.
Развој Чачка као градског насеља планиран
је за потребе 100.000-115.000 становника (у складу
са планским решењем из Просторног плана града
Чачка).
- објекте јавних функција планирати за потребе
насеља Чачка и обављање његових регионалних
активности;
- на основу природних и створених чинилаца
градско насеље развијати у оквиру постојећих
грађевинских подручја уз могућу реконструкцију,
погушћавање и уобличавање започетих, а на
теренима најповољнијим за изградњу;
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- град приближити реци З. Морави, тако да она
постане саставни, атрактиван део градског језгра,
уз очување њених природних и других вредности;
- кроз услове свих видова заштите омогућити даље
унапређивање
и
ревитализацију
трајних
вредности, животне средине и изградњу и
унапређење виталних комуналних и техничких
система;
- преко инвестиционих програма реализовати
услове комуналног и урбаног реда из овог ГУП-а.
Овим планским документом дате су
претежне намене површина, генералне трасе,
коридори
саобраћајне
и
комуналне
инфраструктуре и усмеравајући услови уређења и
грађења који ће се даље разрађивати плановима
генералне регулације и то :
1. ПГР «ЦЕНТАР»

900,00 ха

2. ПГР »ТРБУШАНИ ЉУБИЋ»

420,00 ха

3. ПГР «ЉУБИЋ-КОЊЕВИЋИ»

960,00 ха

4. ПГР »ИНДУСТРИЈСКА ЗОНА, КОМПЛЕКСИ
БОЛНИЦЕ И КАСАРНЕ»

460,00 ха

5. ПГР «АТЕНИЦА-КУЛУНОВЦИ» 640,00 ха
6.

ПГР «ПАРМЕНАЦ-ЈЕЗДИНА-ЛОЗНИЦА»
640,00 ха



Кроз планове вишег реда (ПП града Чачка)
ГУП града Чачка резервисан је простор за
изградњу постројења за пречишћавање
отпадних вода:

«Локација
за
изградњу
централног
постројења за пречишћавање отпадних вода је
опредељена низводно од града, у Прелићима - у
близини ушћа Атеничке реке у Западну Мораву
(која је планским документима одређена као
реципијент). Степен пречишћавања отпадних вода
биће условљен категоризацијом квалитета воде
Западне Мораве. Тренутно, физичко-хемијске и
микробиолошке анализе воде Западне Мораве
после улива главних градских колектора указују да
вода иступа изнад оквира II-b подкласе која је
регистрована пре испуста.»
2. ГРАНИЦА ПОДРУЧЈА ОБУХВАЋЕНОГ
ИЗМЕНАМА
И
ДОПУНАМА
ПЛАНА
ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ
2.1. ГРАНИЦА ПОДРУЧЈА ОБУХВАЋЕНОГ
ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ПГР
Подручје које је обухваћено Изменама и
допунама ПГР припада територији насељеног
места Чачак, налази се на источном делу
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насељеног места и обухвата делове катастарских
општина КО Атеница, КО Трнава и КО Коњевићи.
Укупна површина подручја плана износи
око 143,39 ха.
Детаљни опис граница плана:
Граница почиње са северозападне стране
плана, односно од доње десне међне тачке к.п. бр.
898/1 (К.О. Коњевићи), затим ка југоистоку
наставља обухватајући целу к.п. бр. 900/2, па даље
углавном пратећи међе парцела одбрамбеног
бедема. При томе прелази преко к.п. 1369/1 (пут),
обухвата к.п. бр. 918/8, 1309/3, 1310/4, 1310/6,
прелази и обухвата део к.п. 1399 (канал), па
наставља горњим границама следећих парцела,
обухватајући их у оквир плана: 1316/3, 1311/4,
1315/4, 1322/2, 1321/4, 1320/4, 1319/8, 1319/10,
1319/11, 1330/4, 1331/1, 1331/2, 1334/3, 988/3,
991/2, 992/3. При томе два пута прелази преко к.п.
1368/8 (пут ка Морави), па наставља лучно ка
истоку обухватајући и даље катастарске парцеле
одбрамбеног бедема: 1337/3, 1339/3, 1340/3,
1351/7, 1356/2, 1359/3, 1247/2, 1248/2, 1249/2,
1250/2, 1283/3, 1284/1, 1285/4, 1282/8, 1282/5,
1282/4, 1289/4, 1289/5, 1281/3, 1280/5, 1280/3,
1279/3, 1278/3, при чему пресеца к.п. бр. 1366/1
(пут) и к.п. 1420 (канал). Залази у заједничку к.п.
1383/3 (К.О. Коњевићи), тј. 716/3 (К.О. Балуга
Љубићска), па се враћа у међну тачку ове две
катастарске општине.
Ломећи се ка југу и југоистоку наставља
граничном линијом између већ поменуте две
катастарске општине, прелази реку Западну
Мораву до међне белеге К.О. Балуга Трнавска.
Одатле лучно ка југозападу прати узводно корито
реке Западне Мораве, тј. јужну страну к.п. 852 која
припада реци, а налази се у К.О. Балуга Трнавска.
При томе долази до међне тачке К.О. Балуга
Трнавска и К.О. Трнава, па ка северозападу прати
ток реке Западне Мораве у приближној дужини од
око 190м. Наставља ка западу ломећи се и
обухватајући к.п. бр. 40 (парцела Трнавске реке) и
при томе долази у источну међу к.п. 174/2.
Наставља ка југозападу доњим међама к.п. 174/2,
176/2, 177/2, пресеца пут број к.п. 178, обухвата
к.п. 179/2, 180/2, 181/2, 182/2, 195/4, 195/3, 196/2,
205/3, 204/2, 203/2, 202/2, 201/2, 200/2, 199/2, 232/3,
које уједно и представљају парцеле коридора
Трнавске реке у делу који обухвата план.
Из десне граничне линије к.п. 232/3 ломи
се ка западу, прелазећи преко Трнавске реке и
улазећи у К.О. Атеница. У истој, прелази преко
следећих к.п. 211/2, 211/1, 1994, 209/2 и 208/2,
обухватајући делове поменутих парцела. Лучно ка
северозападу поново пролази кроз К.О. Трнава
остављајући ван плана делове следећих к.п.
197/22, 197/2, 197/4, 197/38 и 197/7.
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Излазећи из К.О. Трнава (у близини међне
белеге број 3), граница прелази у К.О. Атеница
правцем северозапада, прави благи лук при чему
пресеца и обухвата следеће парцеле: 200, 198/2,
1995 (улица 70); 120/24, 21, 23, 26, 25; 120/5 (улица
71), 95/1, 97/3, 1, 2; 98, 106/1, 10; 107/1, 108/1,
108/7. Залази у к.п. 109/3, па североисточно
прелази преко к.п. 108/5, 107/5, 112/3, сече улицу
бр. 71-к.п. бр.120/5, 113/3, 130/3, 132, 133/4, 5;
135/2, 136/2, 142/2, 204/2, пратећи правац и ток
Атеничке реке са њене горње и леве стране,
прелази преко реке Западне Мораве и враћа се у
К.О. Коњевићи. Број парцеле реке Западне Мораве
која припада Коњевићима носи број 1376/2.
Долази до њене северне међе, прати је ка
североистоку у дужини од 26,6м и ту долази до
Растоке реке Западне Мораве к.п. бр. 1376/1 и
наставља пратећи међу те парцеле са њене западне
стране. Прелази одбрамбени бедем границом исте
к.п. и спаја се са почетном тачком описа плана (у
к.п. бр. 898/1).
2.2. ГРАНИЦЕ ГРАЂЕВИНСКОГ ПОДРУЧЈА
Граница градског грађевинског земљишта
се у потпуности поклапа са описом границе
Измене и допуне ПГР осим у делу који припада
К.О. Трнава. Промена границе гг земљишта
настаје почев од преласка преко к.п. број 100,
затим обилази са западне стране к.п. број 101
изузимајући је из грађевинског подручја.
Наставља источном (десном) страном к.п. бр. 40
(Трнавска река) у приближној дужини од око 82м
крећући се ка југозападу, прелази Трнавску реку
и ка северозападу пресеца и обухвата делове
следећих катастарских парцела: 35/1, 2; 26/2,
27/1,2; 11/1, 12, 9, 8/1, 7/1,2; 2/1, 5, 6. У к.п. бр. 2/1
почиње лучно да се креће ка југозападу,
прелазећи и преко к.п. 2/2, 4; 3/1, 3, 5; 4/2,3; 40 и
177/2 од кoje даље наставља са уклопом у опис и
границу Измена и допуна ПГР.
2.3. ГРАНИЦЕ ОБУХВАТА ПОВРШИНА ЈАВНЕ
НАМЕНЕ
Урбанистичка подцелина 5.3а. - ППОВ (попис
парцела)
КО Атеница:
целе катастарске парцеле: 142/3, 140/2
делови катастарских парцела: 140/1, 140/3, 138,
139, 142/1, 148/1, 141, 142/2, 148/2
ПРИЛАЗНИ ПУТ (попис парцела)
КО Атеница:
делови катастарских парцела: 142/1, 144, 143,
134/1, 145, 146/1, 120/5, 130/2, 133/3, 129/3, 129/2
Урбанистичка подцелина 5.3б. – кванташка
пијаца (попис парцела)
КО Трнава:
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целе катастарске парцеле: 197/5, 197/17, 197/20
делови катастарских парцела: 197/3, 197/6,
197/21, 197/38, 197/4, 197/2, 197/22
КО Атеница:
делови катастарских парцела: 208/2, 209/2, 210/1,
211/3, 211/1
Урбанистичка подцелина
привреда (попис парцела)

5.3в.

-

комунална

КО Трнава:
делови катастарских парцела: 5/1, 2/4, 3/1, 4/1,
197/7, 197/8, 197/9, 197/10, 197/1, 197/14, 197/12,
197/23, 197/13, 197/18, 197/24, 197/19, 197/25,
197/11
КО Атеница:
целе катастарске парцеле: 195, 185/4, 186, 187,
188, 173/1, 173/3, 172/2, 172/1, 171, 170/1, 170/2,
179/4, 179/2, 179/3, 178/2, 182/2, 182/1, 180, 181,
159/8, 159/2, 159/5, 165/1
делови катастарских парцела: 199/1, 196, 194,
193/2, 190, 189, 183, 184/1, 185/2, 185/3, 185/1,
185/5, 185/6, 197, 178/1, 173/2, 1195, 166, 165/2,
167, 169/1, 169/2, 168/1, 168/2, 158/2, 158/1, 156,
157/10, 157/11, 159/7, 159/1, 159/4, 160, 161, 162,
163/1, 163/2, 159/9, 159/3, 159/6, 164, 149, 150,
151/2, 151/1, 152/1, 152/2, 153, 154, 155, 147, 146/1,
146/2, 120/5, 125/5, 125/4, 125/3
Урбанистичка подцелина 5.3г. - компостана
(попис парцела)
КО Атеница:
делови катастарских парцела: 156, 158/1, 158/2,
157/3, 157/5, 157/2, 157/9, 157/8, 151/2, 151/1, 152/1,
152/2
Урбанистичка подцелина 5.3д. – урбано зеленило
(попис парцела)
КО Атеница:
делови катастарских парцела: 134/1, 143, 145,
129/3, 129/2, 142/2, 141, 138, 2004/2, 2004/1, 120/5
3. АНАЛИЗА И ОЦЕНА ПОСТОЈЕЋЕГ СТАЊА

3.1.

ПРИРОДНИ УСЛОВИ

МОРФОЛОШКЕ И ГЕОМОРФОЛОШКЕ
КАРАКТЕРИСТИКЕ
Предметно подручје ПГР налази се у оквиру
чачанске котлине, у долини реке Западне Мораве,
највећим делом у висинском појасу од 230-240
м.н.в. Планиметрисањем присојних и осојних
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експозиција у оквиру висинских појасева подручје
плана је сврстано у област са присојном
експозицијом.
Анализом нагиба површине рељефа
предметно подручје има нагиб терена од 0-2º. У
оквиру
простора
обухваћеног
планом
евидентирана су и уска, издужена подручја
незнатних површина, која су у нагибу од 5-10º и
10-15º.
ГЕОЛОШКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ
Инжењерско-геолошке карактеристике
Према инжењерско-геолошким карактерис–
тикама на подручју ПГР евидентиране су три
категорије терена:
-

савремени алувијални нанос

-

полуалувијални нанос

-

седименти речних тераса.

На појединим подручјима уз Западну
Мораву евидентирани су подбарни терени.
У погледу стабилности терена простор спада
у категорију стабилних терена у природним
условима и при делатности човека.
Хидрогеолошке и хидрографске карактеристике
Предметно подручје је део простора који се
одликује значајном акумулацијом подземних вода.
По извршеној категоризацији терена по степену
издашности у оквиру подручја ПГР разликујемо
две категорије:
- слабо до умерено издашни терени (са
изданима формираним у шљунку и песку старих
алувијалних равни; заступљене су све фракције
али преовлађују ситније; дебљина колектора
износи од 2-6, а изузетно до 10м)
- умерено до добро издашни терени (са
изданима формираним у шљунку и песку најмлађе
алувијалне равни; заступљене су све фракције али
преовлађују ситније; дебљина колектора износи
од 2-6, а изузетно до 10м).
СЕИЗМИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ
Према карти сеизмичке рејонизације СР
Србије, терен Чачка и његове околине припада
зони 7,5 степени сеизмичког интензитета према
МЦС скали.
ПЕДОЛОШКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ
На основу педолошких карактеристика тла
на подручју плана заступљени су алувијални
наноси песковити и параподзол (псеудоглеј) и у
врло малом обиму еродирана смоница.
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Поднебље подручја обухваћено ГУП Чачка
карактерише
се
умерено
континенталим
климатским условима.
 Температура ваздуха
Средња годишња
износи 10,6° C.

температура

ваздуха

 Влажност ваздуха
Влажност ваздуха на подручју ГУП-а Чачка
је умерена. Релативна влажност ваздуха има
средњу годишњу вредност од 80,7%.
 Инсолација
Облачност у току године је неравномерно
распоређена. Просечна облачност у току године
износи 54% а у току вегетационог периода 46%.
 Падавине
Средња годишња висина падавина износи
692,9мм. Падавине у облику снега јављају се од
октобра до маја. Средња честина дана са појавом
магле износи 25,1 дан.
 Ветар
Највећу учестаност имају тишине 612‰ и
ветрови северног и северозападног правца 84‰ и
81‰. Најмању учестаност јављања има
југозападни ветар 20‰. Највећа брзина ветра не
прелази 9,3м/сец.
ЕКОЛОШКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ
Чачак као урбани центар са релативно
развијеном
разноврсном
индустријом:
машинском, хемијском, прехрамбеном која
представља веома велике изворе загађења.
Проблем евакуације отпадних вода није решен и
представља велики извор загађења водотокова.
На подручју ГУП прати се квалитет ваздуха.
Резултати праћења загађености ваздуха показују
да се јављају концентрације изнад МДК
(максимално дозвољена концетрација) и појава
везаних дана изнад МДК.
3.2. ПОСТОЈЕЋА НАМЕНА ПРОСТОРА
Простор Измена и допуна ПГР представља
део градског ткива чија се морфологија и
физиономија није много мењала у различитим
друштвеним и природним условима. Основна
одлика постојећег стања је разуђена стамбена
изградња, спонтана и неправилна саобраћајна
мрежа која се простире дуж катастарских парцела,
које су уситњаване за потребе индивидуалне
изградње.
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Велики део плана заузима река Западна
Морава са својим приобаљем као и уливи
Атеничке и Трнавске реке који су нерегулисани, са
стихијски насталим зеленилом. Приступ Западној
Морави је могућ земљаним путевима и
риболовачким стазама.

- на простору Измена и допуна ПГР од
електроенергетске инфраструктуре постоји једна
ТК централа „Прелићи“ и једна ТС.

Део простора је неизграђено грађевинско
земљиште са парцелама које се користе у
пољопривредне сврхе. Предметно подручје није у
потпуности инфраструктурно опремљено.

- појас приобаља реке Западне Мораве се налази у
северном делу предметног плана и представља
значајану просторну целину са појасом високог
зеленила.

Анализирајући постојећу намену простора
може се закључити да је простор нерационално
коришћен.

- Атеничка река својим садашњим током у правцу
југ - север има разуђен улив у Западну Мораву где
формира значајан забарени део покривен шумском
вегетацијом. Речни водоток је у делу плана
нерегулисан.

СТАНОВАЊЕ И ПОСЛОВАЊЕ
Грађевинско подручје унутар Измена и
допуна ПГР карактеришу неправилно формиране
групације кућа у средишњем и јужном делу
обухвата плана. Најуочљивија карактеристика је
да су кућишта густо формирана уз Улицу бр. 70 а
нешто ређе идући северно ка Западној Морави и
Трнавској реци. Уочавају се и развијена
пољопривредна газдинства (воћњаци, повртњаци)
са окућницама до којих долазе путеви који
опслужују само домаћинство.
Објекти су постављани као слободностојећи,
што је омогућило добру осунчаност и
проветреност. На основу
прилагођености
природно-географским условима може се
закључити да делови насеља у оквиру плана
поседују услове квалитетне животне средине добро су осунчана, проветрена и озелењена.
У делу овог дела насеља нема значајних
пословних објекта.

3.3. ОБЈЕКТИ И ПОВРШИНЕ ЈАВНЕ НАМЕНЕ ПОСТОЈЕЋЕ СТАЊЕ

На предметном простору постоје комунални
простори и објекти неопходни за функционисање
насеља и то:
Јавна саобраћајна мрежа
- постојеће улице су асфалтиране и коловоз је у
солидном стању без тротоара, просечне ширине
око 4 метра.
Колектори фекалне канализације
- два колектора фекалне канализације Ø1200 mm
се изливају у Атеничку реку, близу улива у
Западну Мораву.

Електроенергетска и Телекомуникациона мрежа

Водопривредна инфраструктура

- Трнавска река је оскудног тока у правцу југ –
север, који је летњим месецима безводан. Речни
водоток је нерегулисан.
3.4.

ПОСТОЈЕЋЕ
СТАЊЕ
МРЕЖА
И
КАПАЦИТЕТА ЈАВНЕ САОБРАЋАЈНЕ
И КОМУНАЛНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ

3.4.1. САОБРАЋАЈ - ПОСТОЈЕЋЕ СТАЊЕ
Основу постојеће саобраћајне матрице
подручја које је обухваћено Изменама и допунама
ПГР „Атеница – Кулиновци“ чини део Улице 70
која се после укрштања -преласка преко
железничке
пруге
Сталаћ-Краљево-Пожега
(пружни прелаз у нивоу осигуран полубраницима)
улази у подручје измена и допуна ПГР-а са јужне
старне и пружа кроз ПГР северно од пруге
приближно у правцу североисток-југозапад, а
затим правцем југоисток-северозапад до преласка
преко Атеничке реке и изласком из подручја
измене и допуне ПГР. Ова саобраћајница има
попречни профил некатегорисаног пута (без
пешачких стаза - тротоара). Овом саобраћајницом
остварује се саобраћајна веза подрчја обухваћеног
изменама и допунама ПГР са осталим деловима
града. Остале саобраћајнице у овом подручју су
приступни
путеви
домаћинствима,
чине
секундарну путну мрежу подручја.
Генерално,
карактеристике
саобраћајне
мреже подручја ПГР су у главном негативне и
чине их: стихијско формирање (настало у главном
као последица остваривања приступа дивље
изградње објеката, или као потврђивање
некадашњих атарских путева) и недовољна
ширина и садржај попречних профила улица
(потпуно одсуство пратећих елемената попречних
профила као што су пешачке стазе, средишње и
ивичне разделне траке, бициклистичке траке и
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стазе, саобраћајно неадекватно решени укрштаји
секундарне мреже са водотоковима и сл.). У
погледу коловозног застора, саобраћајнице које
тренутно опслужују подручје измена и допуна у
великом проценту су асфалтиране и то се односи,
као што је већ речено искључиво на коловоз.
Бициклистички саобраћај, у оквиру плана не
егзистира као уређен и организован (у смислу
постојећих стаза, или трака намењених
бициклистима) мада је подручје топографски
погодно за такав вид превоза. Раскрснице су
углавном неадекватног капацитета, радијуса
мањих од потребних за проходност меродавних
возила и недововољног броја трака за
престројавање саобраћајних токова. Све то утиче
на доста низак ниво услуге на предметним
деоницама постојеће саобраћајне мреже.

Од секундарне мреже постоје два
канализациона правца која су значајнија и
пречника су Ø200 и 250мм. Први правац је
делимично у коридору саобраћајница улица
Атеница-Кулиновци 70,-Атеница Кулиновци 68а и
делом зелене површине улива се у главни фекални
колектор Ø1200мм. Други правац се делимично
поклапа са коридором дела улице АтеницаКулиновци 77-б, затим дела улице АтеницаКулиновци 77 до улице Атеница-Кулиновци 77-а
и улива се главни фекални колектор Ø1200мм.
Обзиром да су планом предвиђени нови
саобраћајни коридори, да се предвиђа нова
нивелација, нове намене простора, ова секундарна
мрежа фекалне канализације не може се уклопити
у планиране будуће инсталације како по
нивелацији, ни по капацитету, па се стога у овом
планском документу занемарују и предвиђају се
нове инсталације сходно намени површина и
нивелационим условима саобраћајница. Постојеће
инсталације фекалне канализације могу се
користити до изградње новопредвиђених и фазно
укидати како се буде фазно простор обухвата овог
плана приводио намени.

Предметно
подручје
тангира
електрифицирана железничка пруга СталаћКраљево-Пожега (деоница непосредно пред улазак
у станицу Чачак из правца Краљева). У
обухваћеном подручју нема стајалишта за
железнички саобраћај као елемент тог вида јавног
превоза путника, па се као такав и не користи.
Укрштање друмске саобраћајнице (Улица 70) са
овом пругом извршено је у нивоу и осигурано
полубраницима.

Атмосферска канализација
У обухвату овог плана нема изграђене
атмосферске канализације.

3.4.2. ХИДРОТЕХНИКА - ПОСТОЈЕЋЕ СТАЊЕ

Објекти на водотоковима

Водоводне инсталације

Подручје овог Плана пресеца Западна
Морава и њене десне притоке: Атеничка и
Трнавска река, на десној обали одбрамбени насипи
су делимично изграђени уз Западну Мораву и
Атеничку реку. У границама обухвата овог плана
је и постојећи левообални одбрамбени насип
Западне Мораве који се у потпуности задржава, са
свим постојећим котама круне насипа.

У обухвату овог планског документа
постојећа водоводна мрежа је гранатог типа од
пластичних водоводних цеви мањих пречника,
3/4" прикључци појединих стамбених објеката, 1"
до 6/4" поједине гране дистрибутивне мреже.
Постојећа водоводна мрежа не задовољава
планиране потребе, а с обзиром на то да се
планирају нове саобраћајнице, и површинама се
дају нове намене овим планским документом
занемарују се постојеће инсталације водоводне
мреже и предвиђају се нове адекватних пречника у
коридорима новопројектованих саобраћајница.
Постојеће инсталације могу се користити до
изградње новопредвиђених и фазно укидати како
се буде фазно простор обухвата овог плана
приводио намени.

3.4.3. ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКА - ПОСТОЈЕЋЕ
СТАЊЕ
Унутар граница овога плана не постоје
објекти за трансформацију електричне енергије
(трафостанице).
Снабдевање
потрошача
електричном
енергијом
врши
се
са
електроенергетске мреже чији су извори напајања
околне трафостанице. Пренос електричне енергије
до крајњих потрошача врши се нисконапонским
електроенергетским водовима, напонског нивоа 1
kV (односно 0,4 kV). Најближе трафостанице
подручју овог плана су:

Фекална канализација
Подручје овог Плана пресецају два градска
колектора фекалне канализације Ø1200 mm, који
се изливају у Атеничку реку непосредно пре улива
у Западну Мораву. Поред ова два колектора
постоји и трећи Ø500мм који сече будућу улицу
Николе Тесле и пружа се неких 75м кроз обухват
овог плана и улива се у постојећи колектор
фекалне канализације Ø1200мм.
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-

ТС 10/0,4 kV/kV "Путеви", снаге 1000 kVА,
ТС 10/0,4 kV/kV "Атеничко поље 2", снаге 630
kVА,
ТС 10/0,4 kV/kV "Трнавска река 2", снаге 630
kVА,
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ТС 10/0,4 kV/kV "Асфалтна база 2", снаге 630
kVА,
- ТС 10/0,4 kV/kV "Асфалтна база 1", снаге 400
kVА,
- ТС 10/0,4 kV/kV "Прелићи", снаге 630 kVА,
- ТС 10/0,4 kV/kV "Прелићи 2", снаге 630 kVА,
Мрежа је надземна, изведена НН водовима
у виду Al-Če проводника или самоносивих
кабловских снопова, постављених на НН стубове,
заједно са инсталацијама јавног осветљења.
Инсталације и објекти средњег (10 и 35
kV), и високог напона (110 kV и више) нису
присутне унутар граница овог плана, а најближи
објекти ове врсте су ТС 35/10 kV/kV "Хладњача" и
ТС 110/35 kV/kV "Чачак 1", југозападно од
подручја овог плана, као и припадајући водови 10,
35 и 110 kV.
-

3.4.4. ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈЕ СТАЊЕ

ПОСТОЈЕЋЕ

Постојећа инфраструктура стациониране
телефонске
мреже
представља
основу
телекомуникационог система, који је, генерално
гледано,
реализован
тако
што
је
у
телекомуникационом центру "Чачак" постављена
матична централа, а подручје је покривено
удаљеним степенима, који су оптичким кабловима
повезани на матичну централу. На овај начин
постојеће стање омогућава да корисници, без
обзира где су повезани, имају исти асортиман и
квалитет услуга говорних сервиса. Приступна
мрежа реализована је класичним бакарним
водовима, коаксијалним кабловима и оптичким
кабловима.
На овом подручју примарна и секундарна
ТК мрежа реализована је у највећој мери као
подземна мрежа, бакарним кабловима типа
TK59GM и TK59M. Постојећа подземна ТК мрежа
налази се на дубини од 0,6 до 1,2 m. Мањи део
подручја, на левој страни Западне Мораве,
покривен је секундарном мрежом у виду
надземних ТК водова типа TK 33 U. Постојећи
капацитети система довољни су за задовољење
постојећих потреба корисника система.
У околини овог подручја реализација
примарне мреже остварена је подземним ТК
кабловима типа TK59GM и TK59GMR, а
секундарне мреже подземним кабловима TK59M и
надземним водовима TK 33 U.
Унутар граница плана не постоји ниједна
ТК централа, али неколико околних учествује у
пружању ТК услуга претплатницима овог
подручја. Све ове централе су дигиталне:
- MSAN "Прелићи" (кабл 1),
- MSAN "Коњевићи поље" (кабл 1),
- MSAN "Трнавска река 2" (кабл 1 и кабл 2),
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- MSAN "Трнавска река" (кабл 1),
- mDSLAM "Трнавска раскрсница" (кабл 1),
- RSU "Трнава" (кабл 1 и кабл 2).
Оптичка мрежа није присутна на овом
подручју, међутим у близини су присутне трасе
оптичких каблова, који су постављени кроз PE
цеви 1x2 Ф40 mm на следећим релацијама:
- Оптички кабл "АТЦ Чачак – АТЦ Краљево"
(коридором железн. пруге),
- Оптички кабл "MSAN Трнавска река 2 –
MSAN Прелићи",
- Оптички кабл "привод за MSAN Трнавска
река 2",
- Оптички кабл "привод за MSAN Трнавска
река",
- Оптички кабл "привод за STAX",
- Оптички кабл "привод за mDSLAM Трнавска
раскрсница",
На подручју овог плана не постоји ниједна
активна базна станица, а постоји само један РР
линк и то:
Радио-релејни правац "БСМТ Љубић –
БСМТ Јелица" (МТС).
3.4.5. ТЕРМОТЕХНИКА - ПОСТОЈЕЋЕ СТАЊЕ
У оквиру Измена и допуна ПГР, у Улици
Атеница
Кулиновци
70,
изграђена
је
дистрибутивна
гасоводна
мрежа
од
полиетиленских цеви максималног радног
притиска до 4 бара у дужини од 200 м. Изграђени
гасовод пречника DN 63 одваја се од
дистрибутивног гасовода пречника DN 180 који је
изведен паралелно са пругом јужно од границе
планског подручја.
У плановима који се граниче са
предметним подручјем постоји планирана мрежа
дистрибутивног гасовода од полиетиленских цеви
максималног радног притиска до 4 бара а у
тротоару саобраћајнице Булевар Николе Тесле
која чини
југозападну границу обухвата планирана је траса дистрибутивног гасовода од
челичног гасовода максималног радног притиска
до 16 бара.
Индивидуални објекти се превасдходно
греју сагоревајући чврсто гориво (дрва и угаљ) или
за грејање објеката користе електричну енергију.
Евентуални број објеката који за грејање користе
обновљиве изворе енергије је занемарљив.
3.5

ОСТАЛО ЗЕЛЕНИЛО - ПОСТОЈЕЋЕ
СТАЊЕ

Зеленило у оквиру граница овог подручја се
јавља у склопу основне намене–становања и поред
река и обухвата:
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 ИНДИВИДУАЛНО ЗЕЛЕНИЛО – зеленило у
оквиру индивидуалних објеката, дворишта, башта,
у оквиру породичног становања огледа се у
озелењавању стамбених дворишта, које чине
цветни засади, травнате површине, комбинација
жбунастог и високог растиња . Велика је
заступљеност парцела под различитим воћним
културама.

ЗЕЛЕНИЛО УЗ ПОЈАС РЕКА – високо
зеленило је заступљено у великој мери уз појас
тока Западне Мораве како на левој тако и на десној
обали реке, тако да доминира простором. Зеленило
уз Атеничку и Трнавску реку је линеарно, при
уливу где је забарен простор формирају се мање
шумске групације, док дуж тока постоје жбунасте
форме-шибља које пољопривредници временoм
одржавају.

4. ОЦЕНА РАСПОЛОЖИВИХ ПОДЛОГА ЗА
ИЗРАДУ ПЛАНА
При формирању геодетске радне подлоге,
за израду Измена и допуна ПГР „АтеницаКулиновци“ водило се рачуна о потребама,
садржају и циљевима ове врсте урбанистичког
докумената, као и о прописаној законској
регулативи у области деловања.
Сагледавајући обухват, размеру приказа,
нивое разраде, значај подручја, као и
дефинисаност појединих зона, намеће се закључак
да подлога за рад, као почетна основа је правно и
фактички ажурна и слојевито израђена да би у
потпуности одговорила циљевима и задацима
планске регулативе, прво у процесу израде, а
после и у процесу коришћења усвојеног
документа. Сходно томе, при формирању,
коришћен је топографски, катастарски и
геоматички податак, лејерски сложен и разврстан
према извору, обиму и тачности.
Као положајни основ, за цело подручјуе
плана, узет је уразмерен и геореференциран,
авионски ортофото снимак града Чачка у
дигиталној форми, са положајном тачношћу
0,75м, добијен од РГЗ-а сектора за картографску
делатност Београд.
Поред растерских података, за цело
подручје ПГР добијен је од Републичког
геодетског
завода
Службе
за
катастар
непокретности Чачак, дигитални катастарски план
(ДКП у даљем тексту) у векторском облику чија
тачност одговара аналитичкој тачности државног
премера.
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Ортофото планови преклопљени са ДКПом представљају положајну основу радне подлоге
за израду предметног ПГР-а.
За потребе израде нивелационог решења
саобраћајница и остале инфраструктуре извршено
је висинско снимање кота терена на
карактеристичним
тачкама
по
осовини
инфраструктурних објеката, постојећих и
планираних.
Обједињавањем
наведених
података
добијамо радну подлогу, која даје ажурно правно
и фактичко стање као основ реалног планирања у
простору.
II ПЛАНСКИ ДЕО

2. ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА
2.1 ОПИС И КРИТЕРИЈУМИ ПОДЕЛЕ НА
КАРАКТЕРИСТИЧНЕ ЦЕЛИНЕ И ЗОНЕ
На основу утврђене планске концепције
уређења и изградње простора дефинисана је
намена простора према начину коришћења
простора и подела земљишта на површине за
јавну употребу и друге намене. У оквиру обухвата
плана осим грађевинског подручја које је јасно
дефинисано на графичким прилозима, постоји
мањи део простора намењен пољопривредном
земљишту и налази се у источном делу обухавата
плана.
У складу са наменом површина по ГУП-у
Чачка („Сл. лист града Чачка“, број 25/2013) и
постојећим стањем (конфигурација терена,
инжењерско-геолошке карактеристике земљишта,
наслеђена планирана и стихијска изграђеност,
планирани развој насеља и положај примарне
саобраћајне мреже у насељу), а у циљу бољег
сагледавања плана и његовог спровођења,
третирано грађевинско подручје оподељено је на
једну зону у оквиру које се издвајају урбанистичке
целине и подцелине према својим специфичнос–
тима (као основне јединице за које су дефинисани
параметри и правила уређења и грађења).
Подручје плана обухвата изграђене и неизграђене
површине у оквиру урбанистичке зоне, целина и
подцелина за које се утврђују правила регулације
и дефинишу урбанистички параметри. Подручје
урбанистичке зоне 5 чини просторну целину
према природним условима и планираним
преовладавајућим наменама. Принцип поделе
подручја остварен је идентификовањем компакт–
них просторних целина, а дефинисане су
саобраћајницама и природним елементима.
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ЗОНА 5
Измене и допуне ПГР се раде за део простора
Зоне 5 из усвојеног ПГР „Атеница-Кулиновци“.
Обухват разраде је предвиђен за урбанистичку
целину 5.2 (становање средње густине
насељености 50-150 ст/ха), 5.3 (комунална
привреда) и 5.4 (река Западна Морава).
Зона 5 обухвата простор чија граница
почиње на укрштању Атеничке реке и Бул.
Николе Тесле, северном страном улице, крећући
се ка истоку, граница долази до железничке пруге
Чачак-Краљево идући северно до Трнавске реке а
затим скреће јужно до к.п. 2/2 КО Трнава и даље
југоисточно до к п. 107 КО Трнава одакле се
граница поклапа са границом ГУП-а, прелази реку
Западну Мораву скреће западно по к.п. бр. 7371 и
к.п. бр. 1376/2 у КО Коњевићи долази до
левообалног бедема Атеничке реке и бедемом и
левом обалом Атеничке реке граница долази до
почетне тачке зоне.
Граница зоне приказана је на графичком
прилогу бр. 5 Карта планиране намене површина
са поделом на зоне и поклапа се са обухватом
плана.
Северним делом зоне 5 пролази река Западна
Морава са својим зеленим појасом и одбрамбеним
насипом. Дуж бедема у КО Коњевићи одржан је
континуитет и круном насипа је формирана
пешачка стаза.
Претежна намена у овој зони је комунална
привреда и становање средњих густина од 50150ст/ха.
У оквиру намене комуналне привреде
издваја се за град Чачак, веома важан комунални
објекат - Постројење за пречишћавање отпадних
вода у оквиру урбанистичке целине 5.3а. Отпадне
воде града Чачка се тренутно сакупљају и
колекторима одводе до места испуштања у
Атеничку реку близу ушћа у Западну Мораву без
претходног третмана.
Реализација постројења извршиће се у две
фазе.
Прва фаза подразумева формирање ободног
насипа око ППОВ и његово издизање на коту
прописану у условима ЈВП Србијаводе, плато
постројења са објектима је на нешто нижем нивоу
(графички прилог бр.4 и 6) тако да приликом
великих вода функционисање постројења неће
бити угрожено.
Друга фаза планом предвиђеног решења
подразумева изградњу планираног одбрамбеног
насипа према „Главном пројекту регулације десне
обале З. Мораве од ушћа Трнавске до Атеничке
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реке“ („Хидрозавод дтд“, Нови Сад, 2007. год),
чиме се реализује комплетна одбрана овог
простора од великих вода. То подразумева и
промене у комплексу ППОВ тако што ће доћи до
спуштања одбрамбеног бедема постројења и
прилагођавање доминацији бедема Западне
Мораве при чему плато и објекти остају у оквиру
ППОВ на коти планираног обухвата.
Поред постројења за пречишћавање
отпадних вода на простору намене комунална
привреда опредељени су простори и за кванташку
пијацу, компостану и шири спектар намена
комуналне привреде потребне за функционисање
града.
Урбанистичка целина 5.2 - становање
средњих густина од 50-150 ст/ха
У оквиру предметне урбанистичке целине,
планирана је намена становања средњих густина
од 50-150 ст/ха.
На овом подручју предвиђен је даљи развој
становања средње густине, које карактерише
изградња породичних објеката са могућношћу
пословног простора у оквиру истих. Ова густина
постићи ће се погушћавањем на постојећим
парцелама, кроз доградњу и надградњу, као и
изградњом нових објеката.
Планирано је погушћавање реконструкцијом
постојећих објеката, повећањем спратности,
изградњом другог објекта на парцели, евентуално
спајањем објеката у двојне објекте, као и
изградњом нових објеката на неизграђеним
парцелама, изградњом пословног простора који не
угрожава функцију становања и животну средину
и који се могу јавити као самостални или у склопу
стамбеног објекта. Планирано је погушћавање на
постојећим
парцелама,
кроз
могућност
организовања два стана-домаћинства у склопу
једног објекта, али не више од три стана и
повећање спратности до максимално По+Пр+2
(три надземне етаже у свим могућим
комбинацијама).
Могућа је изградња пословног простора у
оквиру стамбеног објекта (делатности које не
угрожавају животну средину), али не више од 30%
бруто развијене 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.
Урбанистичка целина 5.3 - комунална
привреда
Урбанистичку целину 5.3 чине следеће подцелине:
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Урбанистичка подцелина 5.3а – постројење
за пречишћавање отпадних вода

спратности на маx П+2 уколико то захтева
технолошки процес.

Подцелина 5.3а је намењена за комплекс
постројења за пречишћавање отпадних вода и
лоцирана је на десној обали ушћа Атеничке реке у
Западну Мораву. Отпадне воде града, комуналне и
индустријске долазе постојећим цевоводима тј.

Испуштање пречишћене отпадне воде је
предвиђено преко новог испуста у Западну
Мораву. Атмосферске воде са интерних
саобраћајница унутар ППОВ се сакупљају и
враћају на почетак процеса пречишћавања отпадне
воде.

планираног шахта за скретање отпадних вода до
ППОВ. Да би се загађена и онечишћена вода
вратила у природу у планираном постројењу за
пречишћавање, извршиће се њено пречишћавање
механичким, хемијским и биолошким методама.
Површина опредељена за ову намену износи
4,19ха.

Орјентациони попис објекта унутар ППОВ:
1.
2.
3.
4.
5.

Улазна грађевина
Зграда са грубим решеткама
Пумпна станица
Пумпна станица за атмосферске воде
Зграда са финим решеткама

Прилаз овим објектима обезбеђује се јавном
саобраћајницом
на графичким
прилозима
означеном као Ул. број 2 која континуирано од
постројења води западно, мостом прелази
Атеничку реку пролази између две зоне
рекултивације депоније „Прелићи“ улива се у Ул.
Кулиновачко поље потес 4 која пролази поред
градске трансфер станице и рециклажних
дворишта и укључивањем у денивелисану
раскрсницу приступа преко државног пута I Б реда
23 мрежи саобраћаја ширег значаја.

6.1 Аерисани песколов са мастоловом

Саобраћајница је планирана као двосмерна
ширине 9м (на графичком прилогу бр. 4 - попречни
профил
3б)
са
асфалтном
коловозном
конструкцијом
и
одвођењем
атмосферске
канализације гравитационо што је омогућено
подужним и попречним профилима. Наведеним
саобраћајним правцем одвозиће се отпадни
материјал од процеса прераде отпадних вода до
реализације градске компостане (урбанистичка
подцелина 5.3г) која је планирана непосредно уз
ППОВ.

9.1 Биолошки базен

За потребе улазних података урађено је
Идејно решење за ППОВ (израђено од стране
фирме ЕХТИНГ – еколошки инжињеринг и
консалтинг у инжињерству - 2020г) који је уграђен
у графички и текстуални део овог плана.
Техничко решење ППОВ Прелићи
обухвата објекте чија се реализација планира у две
фазе изградње постројења за третман отпадних
вода. Сви објекти у оквиру постројења остварују
укупну бруто изграђену површину од приближно
11 000 m2. Oд тога у првој фази око 10 500 m2, а у
другој фази још око 500 m2.
Објекти су махом подземни или надземни
спратности П+0, максимална спратност остварена
идејним решењем је П+1. Разрадом Пројекта, у
наредном периоду, даје се могућност повећања

6.2 Аерисани песколов са мастоловом
7. Улазни мерач протока
8.1 Примарни таложник
8.2 Примарни таложник
8.3 Разделна комора за примарне таложнике
8.4 Пумпна станица за маст
8.5 Пумпна станица за примарни муљ
9.2 Биолошки базен
9.3 Биолошки базен
9.4 Биолошки базен
9.5 Разделна комора за биолошке базене
10.1 Разделна комора за финалне таложнике
10.2 Финални таложник
10.3 Финални таложник
10.4 Финални таложник
10.5 Финални таложник
11. Сабирна комора ефлуента
12. Канал за УВ дезинфекцију
12.1 Објекат за опрему УВ дезинфекције
13. Излазни мерач протока
14. Прекидна комора за ефлуент
15. Пумпна станица сервисне и противпожарне
воде
16. Зграда са дуваљкама
17. Складиште FeCI3 са пумпном станицом
18. Биофилтер
19. Трафо-станица
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20. Темељ за дизел генератор
21. Пумпна станица вишка и рециркулације муља
21.1 Мерач протока повратног муља
22. Угушћивач примарног муља
23. Зграда за угушћивање и обезводњавање муља
24.1 Анаеробни дигестор
24.2 Анаеробни дигестор
25. Угушћивач дигестованог муља
26. Складиште обезводњеног муља
27. Складиште биогаса
28. Шахт за сакупљање кондезанта
29. Котларница и CHP-јединица
30. Бакља
31. Управна зграда
32. Пријавница
33. Гаража, радионица и магацин
Урбанистичка подцелина 5.3б –кванташка
пијаца
Генералним урбанистичким планом града
Чачка („Службени лист града Чачка“, број
25/2013) у обухвату плана, на североисточном
делу између улива Трнавске реке и Западне
Мораве, издвојене за кванташку пијацу. Разрадом
ПГР „Атеница –Кулиновци“ („Службени лист
града Чачка“, број 14/2014) предвиђена намена се
задржава. Анализирајући предметни простор у
овом тренутку јавља се потреба одвајања ове
комуналне намене од градске Компостане и
Постројења за пречишћавање отпадних вода због
комплексности технолошких процеса ових
постројења и могућих загађења овог простора.
Кванташка пијаца овим планом се измешта
на јужни део третираног простора поред пружног
правца Сталаћ-Краљево-Чачак, простор је
обухваћен јавним саобраћајницама и лако
доступан а површина тренутно резервисана за ову
намену је незнатно мања од претходно планиране,
превасходно због саобраћајног решења чиме су
издвојени блокови за намене комуналних
делатности.
Подцелина 5.3б је превасходно намењена
за комплекс кванташке пијаце али се на овом
простору могу наћи и други комунални и пратећи
комерцијални садржаји (отворене и затворене
тржнице, паркинзи, надстрешнице, јавни тоалети,
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пратећи комерцијални простори за планирани ранг
кванташке пијаце, објекти за административне
потребе ове намене, објекти санитарне заштите, и
сл...).
Функције тренутне кванташке пијаце из
Љубић поља се дислоцирају на локацију
планиране подцелине 5.3б.
За простор ових намена обавезна је израда
Урбанистичког пројекта.
Урбанистичка подцелина 5.3в – комунална
привреда
Подцелина 5.3в је предвиђена намена из
ширег
спектра
комуналне
привреде
са
комерцијалним садржајима.
На овом простору могу се наћи објекти и
садржаји из области комуналне привреде
(отворени и затворени магацини, радионице, хале,
паркинзи, надстрешнице, објекти за администра–
тивне потребе намена и сл...). За локације се мора
обезбедити квалитет, доступност, континуитет и
надзор над вршењем послова.
Појасом зеленила у комбинацији ниског и
високог растиња издвојити планирану намену
комуналних делатности у зони додира са ППОВ и
градском компостаном (према графичком прилогу
бр. 5 Планирана намена површина)
Производња и услуге из области комуналних
делатности које се могу наћи на овом простору су:












Објекти и површине у функцији снабдевања
водом
Објекти
и
површине
у
функцији
пречишћавања отпадних вода
Објекти и површине у функцији производње и
снабдевања паром и топлом водом
Објекти и површине у функцији градског
саобраћаја
Објекти и површине у функцији управљања
комуналним отпадом
Објекти потребни за управљање гробљима
Објекти и површине за одржавање улица,
путева и других јавних повшина
Објекти и површине потребне за управљање и
формирање јавних паркиралишта
Објекти потребни за управљање пијацама
Објекти и површине у функцији одржавања
јавног осветљења
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Објекти и површине у функцији одржавања
чистоће на јавним површинама
Објекти и површине у функцији одржавања
зелених површина
Објекти и површине у функцији одржавања
стамбених зграда
Димничарска делатност
Делатност зоохигијене

и друге компатибилне делатности од локалног
интереса (производња из области обновљивих
извора енергије и сл.).
За простор ових намена обавезна је израда
Урбанистичког пројекта.
Урбанистичка подцелина 5.3г –градска
компостана
Близина постројења за пречишћавање отпадних
вода и трансфер станице у Прелићима су предуслови
за опредељење овог простора за градску компостану
у површини од око 3ха. Локација будуће компостане
је саобраћајно повезана са околним садржајима
комуналних делатности, својом западном границом
ослања се на ППОВ где се може остварити директан
приступ компостани. Од намене становања је
одвојена комуналном наменом ширег спектра као и
предвиђеним појасом зеленила у комбинацији
високог и ниског зеленила.
Третирање чврстог комуналног отпада и
добијених продуката са ППОВ у компостанама
представља једну од најприхватљивијих начина
поступања са створеним отпадом. Процес
компостирања је биолошки третман органских
састојака у контролисаним условима који даје
производ сличан хумусу.
Како би се обезбедили услови за компостирање у
погонима се омогућава реализација најчешће кроз три
технолошке етапе: пријем и претходна обрада отпада
(магнетна сепарација, просејавање ради раздвајања по
крупноћи, сушење или влажење отпада и сл.),
биотермички процес обраде и компостирање-обрада
компоста. На крају процеса могуће је издвајање
металних делова и обогаћивање компоста.
Компост из отпада може садржати тешке метале
и ретке елементе, што доводи у питање употребљивост
компоста као стајског ђубрива на пољопривредним
површинама. Користити у пољопривреди само под
условом да су испоштована сва санитарна правила и
уколико је извршена контрола компоста у смислу
постојања патогених микроорганизама и штетних
хемикалија.
Корист која се може остварити применом
отпада:
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• заштита и унапређење животне средине
(здрава и квалитетнија животна средина),
• смањење укупне количине отпада на
основу компостирања,
• смањење обима органских отпадака (који
се одвозе на РД „Дубоко“ Ужице)
• ширење компостирања на отпадне воде и
друге органске фракције,
•
примена
компоста
у
примарној
пољопривредној производњи и за мелиорације
земљишта.
За простор ових намена обавезна је израда
Урбанистичког пројекта.
Урбанистичка подцелина 5.3д – уређене
зелене површине
Лоцирањем приступног пута и ППОВ на
нивоу ПГР издвојили су се простори који својим
положајем и обликом чине погодне површине за
потребе увођења зелених површина који су важни
за окружење у коме се формирају комунални
комплекси. Инфраструктурни објекти и водови
потребни за околне комуналне намене могу
користити простор уређених зелених површина,
водећи рачуна да се међусобно не угрожавају
(дубина укопавања цеви, избор растиња и сл.).
Обавезна је израда Пројекта пејзажног
уређења зелених површина, а којима ће се
нарочито дефинисати одговарајући избор врста
еколошки прилагођених предметном простору,
технологија садње, агротехничке мере и мере неге
усклађене са потребама одабраних врста.
Урбанистичка целина 5.4 – река З. Морава са
зеленилом реке и одбрамбеним насипом (са
заштитним зеленилом и бедемом Атеничке и
Трнавске реке)
Целина 5.4. обухвата водопривредну зонукорито реке Западне Мораве, зеленило реке и
одбрамбени насип, обухватајући уливе и делове
Атеничке и Трнавске реке са својим одбрамбеним
бедемима.
Планирана је регулација река као и улив река
другог реда у Западну Мораву према условима
надлежних институција и према „Главном
пројекту регулације десне обале З. Мораве од
ушћа Трнавске до Атеничке реке“. Опредељено је
место испуста пречишћених вода из постројења.
Овим планом предвиђа се уређење
приобалног појаса (дела леве и десне обале), реке
и бедема Западне Мораве и притока Атеничке и
Трнавске реке. Круном бедема планирана
изградња пешачке стазе.
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Источним делом урбанистичке целине 5.4.
пролази планирани коридор железничке пруге
Чачак-Горњи Милановац у ширини од 40м у чијој
зони се планира железнички мост за овај
инфраструктурни правац.

ВОДОТОКОВИ У ГРАНИЦАМА ПЛАНА
ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ
Кроз подручје које се обрађује Изменом и
допуном Плана генералне регулације „Атеница
Кулиновци“ протичу следећи водотокови:
1. Западна Морава
2. Атеничка река (водоток II реда)
3. Трнавска река (водоток II реда)
1. Река Западна Морава
Ток реке Западне Мораве је регулисан кроз
урбани део града Чачка али и планиран на потезу
од државног пута IБ реда бр. 23 до Трнавске реке.
На овом простору планирано је уређење корита
реке са регулисаним уливима
Атеничке и
Трнавске реке у Западну Мораву.
За нерегулисани сегмент Западне Мораве
на простору од улива Атеничке реке у З. Мораву
до Трнавске реке урађени су пројекти и добијени
услови од надлежне институције тј. “Србијаводе“.
Будућим планским решењем дефинисана је
регулација Западне Мораве и река које се уливају
на простору Плана.
Регулацијом река у склопу водопривредног
земљишта обухваћен је и одбрамбени насип, који
би поред своје примарне функције – одбране од
поплава има издвојен простор за инспекцијску
стазу и круном бедема пешачку комуникацију са
окружењем. Неопходно је пешачке комуникације
опремити урбаним мобилијаром.
2. Атеничка река
(од новопланиране Ул. Булевар Николе
Тесле до улива у Западну Мораву).
Атеничка река пролази кроз предметно
подручје у правцу југ – север. У делу тока на
подручју ПГР није регулисана. Планирано је
уређење и регулација овог водотока другог реда у
потребном појасу а поред корита реке, обезбеђен
је приступни пут.
Неопходно
је
урадити
пројекат
парцелације и препарцелације за одвајање
водопривредног земљишта од остале намене.
3. Трнавска река
(од железничке пруге Сталаћ-Пожега до
улива у Западну Мораву).
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Трнавска река пролази кроз предметно
подручје у правцу југ – север као и Атеничка река
са уливом у Западну Мораву источније око 950м.
За сваки водоток дати су коридори.
Дефинисани речни коридори представљају
просторе у чијим границама могу да се граде
одбрамбени насипи, регулационе грађевине,
корекција тока, приступни путеви одбрамбеним
насипима и др.
ПОЉОПРИВРЕДНО ЗЕМЉИШТЕ
Део простора унутар урбанистичке зоне 5
заузима
пољопривредно
земљиште.
Све
катастарске парцеле које су намењене одвијању
пољопривредне производње налазе се у КО
Трнава. Планом је предвиђено задржавање намене
пољопривредног земљишта у складу са графичким
прилогом бр. 5 Карта планиране намене површина.

2.1.1.БИЛАНС ПОВРШИНА ПЛАНИРАНЕ
НАМЕНЕ
Табела: Биланс површина планиране намене
НАМЕНА

5.2
5.3
5.3а

СТАНОВАЊЕ
(стан. ср. густина
од 50 до 150 ст/ха)
КОМУНАЛНЕ
ДЕЛАТНОСТИ
ППОВ

КВАНТАШКА
ПИЈАЦА
КОМУНАЛНЕ
5.3в
ДЕЛАТНОСТИшири спектар
ГРАДСКА
5.3г
КОМПОСТАНА
УРЕЂЕНЕ
5.3д
ЗЕЛЕНЕ
ПОВРШИНЕ
ВОДОПРИВРЕДНА
ИНФРАСТРУКТУРА
5.4
(реке,зеленило
и одбрамбени
бедеми)
САОБРАЋАЈНА
ИНФРАСТРУКТУРА
ДРУМСКИ
САОБРАЋАЈ
ЖЕЛЕЗНИЧКИ
САОБРАЋАЈ
ПОЉОПРИВРЕДНО
ЗЕМЉИШТЕ
УКУПНА
ПОВРШИНА ПГР-е
5.3б

ПОВРШИНА
/ха/

ПРОЦЕНТУАЛНО
УЧЕШЋЕ
%

16,91

11.81

4,19

2,94

5,80

3,90

26,01

18,15

3,32

2,33

0,94

0,68

68,06

47,48

7,53

5,27

1,12

0,79

9,51

6,65

143.39

100.00
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2.2. ПЛАНИРАНА НАМЕНА ПОВРШИНА И
ОБЈЕКАТА И МОГУЋИХ КОМПАТИБИЛНИХ
НАМЕНА
У графичком прилогу бр. 5 „Карта
планиране намене површина“ дате су претежне
намене површина у оквиру којих се могу јавити
као пратеће и компатибилне намене. Међусобно
компатибилне намене су становање, пословање,
трговина, угоститељство, занатство и услуге,
комунални и саобраћајни објекти, јавне намене,
спорт и рекреација, верски објекти и др. Пејзажно
уређење, споменици, фонтане, мобилијар и урбана
опрема компатибилни су са свим наменама и могу
се без посебних услова реализовати на свим
површинама.

квалитетно и ефикасно повезивање зона
становања и зона рада.


Усмеравање
развоја
саобраћајне
инфраструктуре
и
стимулација
разноврсности понуде превозничких услуга
(развој јавног градског превоза и
алтернативних видова кретања.



Повећање безбедности

Забрањена је изградња свих објеката у
којима се обављају делатности које могу да угрозе
околне објекте и животну средину а да претходно
нису предузете све заштитне мере сходно
законима и правилницима из области деловања.

o

Планирањем и изградњом саобраћајница
адекватних попречних профила (у
смислу
планирања
и
изградње
адекватних
садржајаелемената
попречног профила саобраћајница, као
што су тротоари
и бициклистичке
стазе), што је значајно за саобраћајнице
свих рангова.

o

Eлиминисање укрштања примарних
колосека (деонице пруге СталаћКраљево-Пожега)
са
друмским
саобраћајницама у нивоу (постојеће
укрштање са Улицом 70).

2.3. УСЛОВИ ЗА УРЕЂЕЊЕ
ИНФРАСТРУКТУРНИХ МРЕЖА ПРОСТОРА
2.3.1. Саобраћај
Решење саобраћајне мреже у Изменама и
допунама ПГР „Атеница-Кулиновци“ је урађено
према претходном урбанистичком плану ПГР
„Атеница-Кулиновци“, Генералном урбанистич–
ком плану града Чачак, број: 06-261/13-I донет на
седници СГ од 13. децембра 2013. године
(»Службени лист града Чачка«, број 25/2013),
Студије саобраћајне основе Чачка из 1998. године
(обрађивач
Институт
за
саобраћајнице
Грађевинског факултета из Београда и ДП
»Урбанпројекта« из Чачка) и Студије железничког
саобраћаја у реону града Чачка са везом за Горњи
Милановац (обрађивач ЦИП Београд), урађених за
потребе израде
ГУП Чачка. Планирана
саобраћајна мрежа на обрађиваном простору
базира се великим делом на већ изграђеној мрежи
друмских саобраћајница, уз њихово дограђивање
(проширивање и продужавање).



Адекватна повезаност унутар области
обухваћене изменама и допунама ПГР-а.
Ово подразумева изградњу и подизање
квалитета саобраћајне инфраструктуре – и
примарне и секундарне уличне мреже
(посматрано
са
аспекта
просторне
дистрибуције путовања) тако да омогући
међусобно повезивање и опслуживање свих
делова подручја измена и допуна ПГР-а.

Основни
програмски
елементи
за
реализацију наведених циљева из области
саобраћаја су:


Планирање секундарне уличне мреже
која би у што већој мери потврдила
постојеће стање изграђених улица, а
планираном
доградњом
и
реконструкцијом формирала логичне и
функционалне целине.



Планирање изградње денивелисаног
укрштања улице Николе Тесле са
железничким колосецима (постојећим:
пруга
Сталаћ-Краљево-Пожега
и
планираним:
пруга
Чачак-Горњи
Милановац).

Општи циљеви развоја у области саобраћајне
инфраструктуре су:


Приступачност предметној области која је
обухваћена изменама и допунама ПГР-а из
других делова града (боље валоризовање
положаја и улоге подручја у оквиру града
Чачка) као и приступачност овој области из
ширег окружења - других градова, а без
потребе за пролажењем кроз густо
насељене области града. Подразумева се и
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ДРУМСКИ САОБРАЋАЈ
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свих саобраћајница обухваћених овим изменама и
допунама ПГР. Елементе - категорије, овог дела
путне мреже чине:

Целокупна улична мрежа на територији
обухваћеној изменама и допунама ПГР-а је
подељена на следеће категорије:



Секундарну: сабирне улице другог реда,
приступне улице и пешачке стазе.

Сабирнa улицa другог реда - Улица АтеницаКулиновци 70



Приступне улице (Улица Атеница-Кулиновци:
68; 68а; 69; 69а; 77; 77а; 77б ;78; 80а, 80б; 80ц;
80; 81 и Улица број 2)



Издвојене пешачке и бициклистичке стазе
(пешачка стаза по круни одбрамбеног насипа на
десној обали Атеничке реке и Западне Мораве
и леве обале Трнавске реке)



Остале површине и објекти: Објекти подвожњак испод пруге, мостови преко
Атеничке и Трнавске реке који су (неки од њих)
формално ван граница подручја измена и
допуна ПГР-а, али се због континуитета
саобраћајне инфраструктуре морају узети у
обзир).

Остале елементе друмског саобраћајног
система: саобраћајни објекти, нивои укрштања,
услови за приступ на јавну саобраћајну мрежу,
општа правила за изградњу станица за снабдевање
возила горивом, посебна правила, услови и
ограничења
уређења
јавних
саобраћајних
површина и јавни градски превоз.
А. - ПРИМАРНА (ГРАДСКА) УЛИЧНА МРЕЖА
У функционалном погледу планирана
примарна улична мрежа повезује: делове подручја
обухваћеног изменама и допунама ПГР-а са
осталим деловима града и посредно, подручје
града (заједно са подручјем измена и допуна ПГРа) са околним градовима. У том смислу значајни
делови примарне мреже имају као доминантну и
транзитну улогу. Улице које су елементи ове
мреже потребно је да омогуће масовно кретање
свих врста стандардних друмских возила
(аутомобила, теретних возила, јавног превоза и
сл.) као и осталих учесника у саобраћају
(бициклиста, пешака и сл.).
Овај план у својим границама нема
елементе (улице) примарне мреже, али је Улица
Николе Тесле као градска саобраћајница гранична
улица овог плана. Она у функционалној
организацији саобраћаја на простору Измена и
допуна ПГР-a чини окосницу саобраћајних токова.
И поред тога што се налази ван плана (односно на
ободу плана) као гранична, она има веома важан
утицај на саобраћајно решење улица унутар
планског подручја.
Б. - СЕКУНДАРНА УЛИЧНА МРЕЖА
Доминантна улога секундарне мреже је
омогућавање приступа локацијама непосредно уз
улице, а у мањој мери и сабирање саобраћајних
токова са улица нижег или истог ранга. Осим тога
ова мрежа повезује блиска подручја унутар измена
и допуна ПГР-а. У обухваћеном подручју ову
мрежу чине сабирне улице II реда, приступне
улице и издојене пешачке стазе. За овај ниво
мреже карактеристично је
да класични
саобраћајни параметри, као што су проток и
брзина, губе на значају, будући да су висока
брзина кретања возила и јаки токови саобраћаја у
суштини нежељена појава на овом рангу
саобраћајница. Мрежа коју чине ове улице у
укупној расподели саобраћајница, чине преко 70%

I - САБИРНЕ УЛИЦЕ II РЕДА (СУ- II):


У обухвату измена и допуна плана предвиђена
је једна саобраћајница-улица ранга САБИРНЕ
УЛИЦЕ II РЕДА (СУ-II): Ул. АтеницаКулиновци 70 (називи који се користе за
потребе израде измена и допуна ПГР-а).



Планом предвиђена основна улога ових улица
на подручју измена и допуна ПГР-а јесте
сакупљање саобраћајних токова из улица нижег
ранга и њихово повезивање са примарном
уличном мрежом (и обратно). Осим наведене
ова улица има и приступну улогу за локације
које је окружују.
Минимални
карактеристични
попречни
профил улице овог ранга састоји се од
пешачких
површина-тротоара
(2х2,0m
изузетно 1х2m (0,5m)) и колских површина коловоза (1x6,0m -2 саобраћајне траке ширине
по 3,0m).

У овим изменама и допунама ПГР-а
Улица Атеница-Кулиновци 70 планирана је као
саобраћајница која остварује везу између Ул.
Атеница-Кулиновци 68а и булевара Николе Тесле,
приближно
се поклапајући са проширеним
коридором постојеће Улице број 70. Ова улица
сабира саобраћајне токове из Улица 80, 80а, 80б,
80ц и 77а. Ситуационо она је продужетак (након
укрштања са Улицом булевар Николе Тесле)
сабирне Улице Атеница-Кулиновци 70 (из
основног ПГР-а). Према околним парцелама,
настојало се да се у што мањој мери нарушава
постојећа парцелација, а за делове који се морају
одвојити за проширење рачунало се и са додатним
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просторним-појасом у коме би се могли сместити
објекти као што су мали усеци, насипи, зидови и
парапети. Овај простор је најчешће око 0,25m са
сваке стране саобраћајнице.
II - ПРИСТУПНЕ САОБРАЋАЈНИЦЕ (ПС):


У обухвату плана улице овог ранга су
најзаступљеније. Ово су саобраћајнице
намењене кретању возила и пешака са
јасно раздвојеним површинама (коловозом
и тротоарима). Основна намена им је
остваривање саобраћајног приступа за
околне садржаје - лoкације, мада у дужим
потезима имају и елементе сабирне улоге.



Минимални карактеристични попречни
профил улица овог ранга састоји се од
пешачких површина-тротоара (2х1,5m) и
колских површина - коловоза (5,0m-2
саобраћајне траке ширине по 2,5m).

Појединачна правила
1. Улица Атеница-Кулиновци 68
У изменама и допунама ПГР-а ова улица је
ранга приступне улице на делу од раскрснице са
Улицом булевар Николе Тесле (код њеног моста
преко Атеничке реке)-тачка означена бројем 9) до
раскрснице са истом улицом (булевар Николе
Тесле) непосредно пре подвожњака испод пруге
Сталаћ-Краљево-Пожега (и планираног колосека
ка Горњем Милановцу)-тачка означена бројем 1.
Осим приступне улоге ова улица има и значајну
сабирну улогу обзиром да опасује подрчје
опредељено за измене и допуне ПГР-а. Усвојени
карактеристични профил састоји се од: пешачких
површина-тротоара (2х1,5m), односно у случају
када се улица пружа паралелно са одбрамбеним
насипом десне обале Атеничке реке и насипом
планиране пруге - колосека ка Горњем Милановцу
пешачке површине су један тротоар (унутрашњи)
ширине 2m и један тротоар (технички-до насипа)
ширине 0,5m. Коловоз ове улице је константан и
састоји се од две саобраћајне траке ширине по
3,0m (укупно 6,0m), што је ширина коловоза већа
од минималне (5m), али која одговара потребама
повећаног учешћа теретних возила у структури
саобраћаја. Израдом пројекта прихватљиво је
извршити промене полупречника кривина, других
датих елемената, уз услов да се сви пројектовани
садржаји налазе унутар дате регулације, а да
раскрснице и саобраћајнице буду проходне за све
меродавне типове друмских возила. Однос према
околним парцелама у великом делу не захтева
нову парцелацију, а за делове који се морају
одвојити за проширење рачунало се и са додатним
простором у коме би се могли сместити објекти
као што су мали усеци, насипи, зидови и парапети.
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Овај простор је најчешће око 0,25m са сваке стране
саобраћајнице.
2. Ул. Атеница -Кулиновци 68а
Са рангом приступне улице у Изменама и
допунама ПГР-а, ова улица је на делу између
раскрсница са Ул. Атеница-Кулиновци 68 у
тачкама означеним бројем 20 и бројем 26.
Усвојени карарктеристични попречни профил је
констатантан и састоји се од пешачких стазатротоара ширине 2х1,5m са обе стране коловоза
који се састоји од две саобраћајне траке ширине по
3,0 m (укупно 6,0m) што је ширина коловоза већа
од минималне (5m), али која одговара потребама
повећаног учешћа теретних возила у структури
саобраћаја. Мањим делом ова улица има и сабирну
улогу. Ситуационо, траса улице је планирана тако
да прати коридор постојећег пута на том подручју.
Однос према околним парцелама у великом делу
не захтева нову парцелацију, а за делове који се
морају одвојити за проширење рачунало се и са
додатним простором у коме би се могли сместити
објекти као што су мали усеци, насипи, зидови и
парапети. Овај простор је најчешће око 0,25m са
сваке стране саобраћајнице.
3. Ул. Атеница-Кулиновци 69
Ова саобраћајница планирана је као улица
која има ранг приступне улице, али по свом
положају у мрежи, мањим делом има сабирну
функцију. Сабирна функција односи се на
евентуални пријем саобраћаја из улице 69а, а
посредно и из Улице 81, односно 80ц. Обзиром на
намену простора који опслужује (омогућава
приступ саобраћају који у својој структури има
знатан проценат теретних возила) усвојени
попречни профил се са тог становишта може
сматрати адекватним. Карактеристични профил
састоји се од пешачких површина- тротоара
(2х1,5m) и коловоза ширине 6m (саобраћајних
трака 2х3,0 m). Ситуациони положај дефинисан је
тако да се саобраћајнице у што већој мери поклапа
са коридором постојећег пута. Према околним
парцелама настојало се да се у што мањој мери
захтева нова парцелација, а за делове који се
морају одвојити за проширење рачунало се и са
додатним простором-појасом у коме би се могли
сместити објекти као што су мали усеци, насипи,
зидови и парапети. Овај простор је најчешће око
0,25m са сваке стране саобраћајнице.
4. Ул. Атеница-Кулиновци 69а
Ова улица у ситуационом смислу
представља јединствен део са Улицом АтеницаКулиновци 81. Планирана је као нова
саобраћајница, односно као саобраћајница која не
прати постојеће стање путева на подручју измена
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и допуна ПГР већ ће се просецати и градити према
динамици привођења намени околног простора и
секундарне саобраћајне мреже коју повезује.
Карактеристични профил састоји се од пешачких
површина- тротоара (2х1,5m) и коловоза ширине
6m (саобраћајних трака 2х3,0 m). Према околним
парцелама, настојало се планирању улице тако да
се у што мањој мери захтева нова парцелација, а за
делове који се морају одвојити за проширење
настојало се да се што мање ремети могућност
коришћења околних парцела у новонасталој
парцелацији. Такође, рачунало се и са додатним
простором-појасом у коме би се могли сместити
објеки као што су мали усеци, насипи, зидови и
парапети. Овај простор је најчешће око 0,25m са
сваке стране саобраћајнице.
5. Ул. Атеница-Кулиновци 81
Ова улица представља јединствен
саобраћајни потез са Улицом Атеница-Кулиновци
69а са којом има исти попречни профил који се
састоји од пешачких површина- тротоара (2х1,5m)
и коловоза ширине 6m (саобраћајних трака 2х3,0
m). Планирана је као нова саобраћајница, односно
као саобраћајница која не прати неки постојећи
коридор пута на подручју измена и допуна ПГР-а,
већ би се требала просецати и градити према
динамици привођења намени околног простора и
секундарне саобраћајне мреже коју повезује. У
односу према околним парцелама, настојало се да
се у што већој мери прилагоди постојећој
парцелацији, а за делове који се морају одвојити за
проширење настојало се да се што мање ремети
могућност коришћења околних парцела у
нонвонасталој парцелацији. Такође, рачунало се и
са додатним простором-појасом у коме би се
могли сместити објекти као што су мали усеци,
насипи, зидови и парапети. Овај простор је
најчешће око 0,25m са сваке стране саобраћајнице.
6. Ул. Атеница-Кулиновци 77, 77б, 78, 80б и 80ц
Улице са изразито приступном улогом и
карактеристичним попречним профилом који се
састоји од коловоза ширине 5,0m и два тротоара
ширине по 1,5m.
7. Ул. Атеница-Кулиновци 77а
Улице које у мањој мери имају и
карактеристике сабирне улице обзиром да повезује
Улице Атеница-Кулиновци и 77 и 78, а посредно и
77б. Ситуационо ова саобраћајница прати коридор
постојећег пута (на к.п. 120/5 к.о. Атеница) а делом
је
планирана
као
нова
саобраћајница.
Карактеристични попречни профил састоји се од
двостраног тротоара ширине по 1,5m и коловоза
ширине 5,0 m. Траса је максимално уклапана у
постојећу парцелацију са остављеним појасом за
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регулацију која треба да физички заштити
саобраћајне елементе попречног профила (тако
што ће надоместити недостатак простора за
насипе, усеке или зидове).
8. Ул. Атеница-Кулиновци 80
Улица којом се приступа околним
локацијама и која обзиром на планирану намену
простора који би требала опслужити има коловоз
шири за 1m од минимално прописаног за ранг
приступне улице, тако да је коловоз ширине 6,0m,
а два тротоара (обострано у односу на коловоз)
широка су по 1,5m. Ситуационо улица је
постављена тако да је у великом делу трасе
уважавала постојећу парцелацију и нивелационе
карактеристике терена, са остављеним појасом за
регулацију која треба да физички заштити
саобраћајне елементе попречног профила (тако
што ће надоместити недостатак простора за
насипе, усеке или зидове).
9. Улица број 2
Ова саобраћајница планирана је као
издвојени прилаз локацији постројења за
пречишћавање
отпадних
вода
преко
рекултивисане депоније Прелићи. Мада је
планирана
као
елемент
мреже
јавних
саобраћајница, очекује се да она опслужује само
локацију постројења па је тако и планирана. У том
смислу њен карактеристични попречни профил
има коловоз ширине 6,5m, један тротоар ширине
1,5m, и затрављену банкину ширине1,0m. У свом
делу који се налази у обухвату измена и допуна
ПГР-а ова улица се одводњава гравитационо преко планиране банкине у зелене површине.
III - ИЗДВОЈЕНЕ ПЕШАЧКЕ И
БИЦИКЛИСТИЧКЕ СТАЗЕ
1. Пешачка стаза на одбрамбеном насипу
Ова саобраћајна површина планирана је
по круни одбрамбених насипа (бедем) дуж десне
обале Атеничке реке и Западне Мораве и леве
обале Трнавске реке. Укупна ширина ових стаза је
3m, и састоји се од површине уређене за кретање
пешака (поплочане, асфалтиране или уређене на
други савремени начин) ширине 2,5m и обостране
затрављене банкине ширине по 0,25m. Ове
површине планиране су првенствено за потребе
рекреативног кретања пешака, али се по потреби
(у краћим временским периодима) могу користити
у друге сврхе (у функцији одржавања објекта,
одбране од поплава и слично). Кота уређене
површине по којој се крећу пешаци мора бити
иста, или виша од коте насипа потребне за одбрану
од високих вода водотока.
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Ц. - ОСТАЛИ ЕЛЕМЕНТИ ДРУМСКОГ
САОБРАЋАЈНОГ СИСТЕМА
I - ОСТАЛЕ ПОВРШИНЕ
1. Паркиралишта
У
склопу
планираних
јавних
саобраћајних површина на подручју Измена и
допуна ПГР-а није планирано да се обезбедe
паркинг места у профилу улица.
II - НИВОИ УКРШТАЈА
1. Површинске раскрснице
У простору који је обухваћен изменама и
допунама сва укрштања друмских јавних
саобраћајница решавана су као површинске
раскрснице (трокраке или четворокраке - што је
био случај и у основном плану). Такође, (мада се
конкретна места налазе ван границе плана)
укрштање са железничким пругама решавано је
денивелисано (подвожњаком испод железничке
пруге).
2. Подвожњак
Унутар граница плана нема планираних
енивелисаних укрштања, односно подвожњака,
али је у непосредној близини границе планирано
укрштање Улице Николе Тесле са деоницом пруге
Сталаћ-Краљево-Пожега и планираног крака колосека ка Горњем Милановцу, као денивелисано
(проласком улице испод пруге) подвожњаком. Ово
укрштање мада се налази ван граница плана има
битан утицај на приказани нивелациони ток Улице
Атеница-Кулиновци 68.
III - ОБЈЕКТИ
1. Мостови
Унутар простора који дефинишу
границе Измена и допуна ПГР-а планиране јавне
саобраћајнице укрштају се - премошћују следећи
водотоци:
Атеничка река Улицом број 2. Овај
водоток у непосредној близини границе (али ван
плана) премошћује и Улица Николе Тесле.
Трнавска река Улицом Улица АтеницаКулиновци 68-крак. Овај водоток у непосредној
близини границе (али ван плана) ремошћује и
планирана железничка пруга за Горњи Милановац
и постојећа пруга за Краљево.
Западна
Морава
планираном
железничком пругом за Горњи Милановац.
Ова премошћавања вршила би се у
складу са водопривредним условима (када су у
питању кота доње ивице и распони конструкције
моста). У односу на одбрамбене насипе поред
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водотока пројектима нивелете саобраћајнице
омогућити да се мостови могу пројектовати и
изградити тако да њихова доња ивица
конструкције буде најмање 0,5m изнад коте круне
одбрамбеног насипа који се премошћава заједно са
водотоком. На мостовима сабраћајнице морају
имати све елементе попречног профила у пуној
ширини (без редукције ширине).
IV - УСЛОВИ ПРИКЉУЧЕЊА НА ЈАВНЕ
САОБРАЋАЈНИЦЕ
Грађевинска парцела мора имати трајно
обезбеђен приступ на јавну саобраћајницу.
Приступ се може остварити директно (када се
парцела најмање једном својом страном у
довољној дужини додирује са јавном саобраћајном
површином), или индиректним путем (преко
приватног пролаза-приступне саобраћајнице која
повезује парцелу и јавну саобраћајницу).
а/ Услови приступа парцелама у оквиру
породичног становања
За нове објекте породичног становања који
се граде на слободној парцели треба пројектовати
колски или колско пешачки приступ на јавну
саобраћајницу минималне ширине у зависности од
меродавног возила ако се ради о директном
приступу на саобраћајницу, а у случају приступа
преко приступног пута минимална ширина
приступног пута треба да је 3,5m.
Изузетно,
постојећи
приступ,
или
приступни пут, на јавни пут, којим се обезбеђује
приступ за грађевинску парцелу (или више
парцела), а на којој (којима) се налази већ изграђен
један или више објеката, може се задржати у
постојећој ширини, али не мањој од 2,5m за
постојећи број парцела. У наведеном случају мора
бити обезбеђена потребна прегледност и на јавном
путу у дужини која је довољна за заустављање
возила које се креће на јавном путу пре и после
прикључка.
Минимална ширина колског или колско
пешачког приступног пута, a који се користи за
повезивање од две до шест грађевинских парцела
са јавном саобраћајницом и чија дужина није већа
од 100m, је min 4,5m.
Минимална ширина колског или колско
пешачког приступног пута који се користи за
повезивање више од шест грађевинских парцела са
јавном саобраћајницом, или је пак дужина
приступног пута већа од 100m, је min 5,0m.
Изузетно ова ширина може бити и 4,5m, али не у
зони додира са јавном саобраћајницом и са
обезбеђеном најмање једном мимоилазницом на
прикључном путу ширине min 5,5m.
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Ако се приступни пут користи за једну
грађевинску парцелу, он се може формирати и у
оквиру те парцеле (у том случају је минимална
ширина фронта парцеле ширина приступног пута
у додиру са јавним путем 2,5m), а ако се користи
за повезивање две или више грађевинских парцела
са јавном саобраћајницом, приступни пут се
формира као посебна парцела.
У зависности од локалних услова (близине
раскрснице или других елемената јавне
саобраћајнице) одређује се програм скретања за
прикључак, или прикључни пут (пун програм или
ограничен на улив и излив на јавну саобраћајницу)
према условима носилаца овлашћења за јавну
саобраћајницу.
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в/ Остали услови
Код пројектовања приступа (или приступне
саобраћајнице на јавну саобраћајницу) за парцелу,
тежити да се он оствари на једном месту (као један
приступ). Два (или више) прикључака на јавну
саобраћајницу могу се дозволити (уз сагласност
управљача јавном саобраћајницом) у следећим
случајевима:


Када се парцела налази као угаона на
раскрсници две или више саобраћајница, тако
да се приступи могу формирати на довољној
удаљености од раскрснице, а да не угрожавају
саобраћај на раскрсници или јавној
саобраћајници.



Када се ти прикључци налазе на различитим
јавним саобраћајницама које додирује
предметна парцела.



Када је изградња објекта (из других
специфичних разлога) на парцели условљена
са више прикључака. а за то постоје просторни
и саобраћајни услови на парцели и јавној
саобраћајници.

б/ Услови приступа парцелама у оквиру
зона рада



Када је међусобно растојање прикључака
довољно велико.

Приступ грађевинске парцеле јавну
саобраћајну површину могуће је остварити
директно преко приступа минималне ширине у
складу са меродавним возилом, или преко
приступног пута минималне ширине 6,5м (коловоз
ширине минимално 5м
и тротоар ширине
минимално 1,5м).



Када за то постоје оправдани разлози са
становишта безбедности саобраћаја на јавној
саобраћајници (као што је на пример
формирање независних улаза и излаза са
парцеле и слично).



Када се парцела налази (граничи) до јавне
саобраћајнице на којој се одвија колски
саобраћај и када ранг те саобраћајнице није
виши од ранга приступне улице (ПУ)
дозвољава се могућност приступа паркинг
местима (за путничке аутомобиле) која су
намењена потребама објекта на парцели и која
се налазе на парцели, са коловоза јавне
саобраћајнице. Овако пројектована паркинг
места не могу бити груписана у већем броју од
10 паркинг места у једној групи, на потребној
удаљености од осталих садржаја у улици
(пешачки прелази, саобраћајне сигнализације,
аутобуска стајалишта и сл.), а растојање
између групација не може бити мање од 10 m.
Ближе услове за овакав приступ дефинисаће се
условима носиоца јавних овлашћења за јавну
саобраћајницу.

Пешачки приступи на тротоар јавне
саобраћајнице могу се формирати слободно и у
ширини која није већа од двоструке ширине
тротоара на који се прикључује. У колико се
пешачки приступ формира на коловоз јавне
саобраћајнице, мора се обезбедити прегледност на
јавну саобраћајницу и са јавне саобраћајнице у
дужини не мањој од дужине заустављања возила.

Приступи, или приступни путеви који су
реализовани на основу претходне планске
документације ширине уже од овим планом
прописане, а без просторних могућности за
проширење, могу да се задрже за приступ
постојећем броју грађевинских парцела.
Колске прилазе на парцеле формирати са
саобраћајнице нижег ранга, преко ојачане
конструкције тротоара и ивичњака 18/24
постављених у обореном положају како би
пешачки саобраћај остао у континуитету.
За угаоне објекте (објекти на парцелама у
зони раскрсница) колске прилазе планирати на
довољној удаљености од раскрснице, по
могућности на најудаљенијем делу парцеле од
раскрснице, али обавезно тако да нема негативне
утицаје на одвијање саобраћаја у раскрсници. У
зависности и од других локалних услова, одређује
се програм скретања за прикључак, или
прикључни пут (пун програм скретања, или
ограничен програм на улив и излив на/са јавну
саобраћајницу).

V - ОПШТА ПРАВИЛА ЗА ИЗГРАДЊУ
СТАНИЦА ЗА СНАБДЕВАЊЕ ТЕЧНИМ
ГОРИВОМ
Овим правилима се утврђују услови
изградње станица за снабдевање течним горивом
(у даљем тексту: СЗСТГ).
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У
оквиру
територије
обухваћене
правилима за изградњу СЗСТГ планира се
могућност изградње стандардних СЗСТГ које би
биле грађене на комерцијалном принципу и за
малопродају горива, тако и СЗСТГ у склопу већих
комплекса других намена, као интерних СЗСТГ за
поребе комплекса.
Посебни услови уређења стандардних
комплекса СЗСТГ дати су у табели:
- Коефицијент изграђености (Ки)
- Степен искоришћености (Си)
- Спратност објекта (укупна висина)

0,2 – 1,0
20% - 55%
П+0 до П+1

- Саобраћајне и манипулативне површине
......................................................................мин 30%
- Слободне и зелене површине .........
- Паркинг простор

мин 15%

мин 3 паркинг места*

*) На сваких 15м2 пословног простора (не
рачунајући надстрешницу) и свако точеће место
обезбедити по једно паркинг место, а мин. број
паркинг места је 3.
Код пројектовања и изградње СЗСТГ,
обавезно је поштовање и примена свих важећих
закона, техничких прописа, правилника и
норматива из ове области. Код архитектонског
обликовања објеката препоручује се примена
савремених и атрактивних форми и материјала.
VI - ПОСЕБНА ПРАВИЛА-УСЛОВИ И
ОГРАНИЧЕЊА УРЕЂЕЊА ЈАВНИХ
САОБРАЋАЈНИХ ПОВРШИНА
У регулацији улица није дозвољена
изградња објеката, изузев оних који спадају у
саобраћајне, комуналне објекте и урбану опрему
(надстрешнице јавног превоза, споменици,
рекламни панои, жардињере, корпе и сл.) и
објеката и мреже јавне саобраћајне и комуналне
инфраструктуре.
Одвод атмосферских вода са саобраћајних
површина решавати гравитационо (пројектованим
попречним и подужним падовима саобраћајница)
и системом атмосферске канализације путем
прихватања површинске воде у сливнике и друге
уливне грађевине. Изузетно, (у случају Улице број
2) одводњавање се врши преко банкине у зелену
површину шкарпе.
За јавне саобраћајне површине дозвољава
се могућност фазног пројектовања и изградње под
условом да предметна фаза представља
грађевинску и функционалну целину. Такође
фазност се може остварити и изградњом дела
планираног попречног профила, али тако да
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изграђени део може да се користи као јавна
саобраћајница (функционална целина).
У оквирима постојеће и/или планиране
регулације, даје се могућност пројектовања
саобраћајница (или њених делова, као што су на
пример раскрснице) тако да пројектовани делови
представљају функционалну целину са остатком
саобраћајнице (као на пример, по потреби могла
би се раскрсница планом предвиђена као
стандардна, пројектовати и као раскрсница са
кружним током саобраћаја у колико таквим
пројектом не излази из оквира регулацијепостојеће и планиране).
Ситуационо решење јавних саобраћајница
аналитички је одређено датим координатама
карактеристичних тачака (осовине саобраћајнице,
координатама темена и полупречницима кривина).
Планом је прихватљиво да се израдом пројекта
одступи од датих елемената (у циљу бољег
уклапања у катастарско топографско стање на
терену), али уз обавезу да се сви наведени
садржаји попречног профила
нађу унутар
дефинисане регулације улице.
Нивелационо решење јавних саобраћајница
дато је орјентационим апсолутним котама
карактеристичних тачака. Израдом пројекта
саобраћајнице (детаљнијом разрадом нивелације)
на топографској подлози, дозвољава се одступање
од датих кота, уз услов да се не смеју нарушити
остали услови, као што су заштитне висине
денивелисаних
укрштања
са
осталом
инфраструктуром (саобраћајницама) и уклапања
укрсних места-раскрсница у нивоу са бочним
саобраћајницама.
ЖЕЛЕЗНИЧКИ САОБРАЋАЈ
Формално у границама Измена и допуна
ПГР-а тренутно нема објекта железничке
инфраструктуре, али се на самој јужној граници
плана налазе и постојећи колосек пруге СталаћКраљево-Пожега и планирани колосек пруге
Чачак-Горњи Милановац која се појављује у ПГРу и у зони преласка-премошћавања Западне
Мораве (на североисточној граници плана). У зони
јужне границе Измена и допуна ПГР-а ова два
колосека (постојећи из правца Краљева и
планирани будући из правца Горњег Милановца)
се спајају у јединствен железнички коридор, тако
да се Улицa Николе Тесле денивелисано укршта са
њима јединственим објектом (подвожњаком).
Планирано минимално растојање осовине ближег
- будућег колосека, од крајње тачке (тачке која је
најближа планираном колосеку) планиране
саобраћајнице (Ул. Атеница-Кулиновци 68) до
осовине планираног колосека је 10m. Због тога
што на блиском растојању ова два колосека
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премошћавају исти водоток (Трнавска река), а и из
других разлога очекује се да се ова два колосека у
обухвату Измена и допуна ПГР-а нивелационо
налазе на малом растојању. У зони моста преко
Западне Мораве кроз североисточно подручје
Измена и допуна ПГР-а планирана пруга за Горњи
Милановац пролази кроз подручје ПГР-а и у том
делу дефинисан је коридор пруге у ширини од
40m.
2.3.2. Хидротехника
Водоводне инсталације
На планском подручју овог документа
предвиђена је комплетно нова водоводна мрежа,
прстенастог типа, минималних пречника цевовода
Ø100мм, у трупу новопредвиђених саобраћајница,
и то 1 м од ивице коловоза, са супротне стране
трасе фекалне канализације. Главни доводни
цевовод за снабдевање водом овог подручја је
новопредвиђени цевовод у улици 2, која је и главна
приступна саобраћајница будућег ППОВ-а (чвор
В0-чвор В1). Други извор водоснабдевања овог
подручја је предвиђени цевовод у улици Николе
Тесле који је пречника Ø300мм до чвора В4, а од
чвора В4 до чвора В23 је Ø200мм. Ова два
цевовода заједно са осталим цевоводима Ø100мм,
повезани су у прстенасту мрежу која поред
функције водоснабдевања
има и улогу
противпожарне
заштите.
Максимално
прихватљиви притисци су до 10 бара.
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В3

4859241.85

7450992.42

233.60

263.03

100

В4

4859197.70

7450899.01

234.90

100.80

100

В23

4858911.54

7451189.43

233.70

408.19

200

В22

4858770.93

7451307.31

233.70

184.27

100

В19

4858805.87

7451393.76

233.55

93.24

100

В18

4858859.39

7451373.82

233.50

57.11

100

В17

4858971.45

7451300.04

233.25

135.50

100

В23

4858981.93

7451312.85

233.70

128.80

100

LДЕОН
.(м)

Ø
(мм)

КОРДИНАТЕ ЧВОРА

ОЗНАКА
ЧВОРА

X

Y

В17

4858971.45

7451300.04

233.20

В16

4858971.45

7451300.04

233.25

24.23

100

В15

4859041.68

7451338.51

232.90

56.29

100

В14

4858923.55

7451485.08

232.75

188.40

100

В18

4858859.39

7451373.82

233.50

130.99

100

В14

4858923.55

7451485.08

232.75

В12

4859033.83

7451554.96

231.80

130.55

100

В11

4858953.08

7451820.31

230.70

251.21

100

В20

4858808.19

7451820.31

232.30

171.82

100

В19

4858805.87

7451393.76

233.55

344.65

100

В20

4858808.19

7451820.31

232.30

Прикључак објекта ППОВ-а на градски
систем водоснабдевања предвиђен је у чвору В1,
а унутрашња инсталација постројења мора бити у
складу са правилима грађења и условима ЈКП-а.

В21

4858539.96

7451286.61

233.80

700.11

100

В22

4858770.93

7451307.31

233.70

241.52

100

Сви пречници цеви дати су условно и
морају се доказати хидрауличким прорачуном у
наредним фазама израде техничке документације.

В11

4858953.08

7451820.31

230.70

В11a

4859131.35

7451951.18

231.60

347.58

100

В10

4859264.27

7451669.78

231.35

221.15

100

В9

4859180.69

7451598.52

231.30

112.01

100

В12

4859033.83

7451554.96

231.80

158.39

100

В13

4859100.23

7451377.60

232.55

192.34

100

В15

4859041.68

7451338.51

232.90

70.98

100

В13

4859100.23

7451377.60

232.55

В8

4859196.37

7451413.65

232.05

103.84

100

В9

4859180.69

7451598.52

231.30

194.15

100

Овај део градске мреже неопходно је
ставити под систем даљинског управљања и
надзора, као део јединственог градског система.

У табели 1. дати су елементи водоводне мреже
табела 1
КОРДИНАТЕ ЧВОРА

LДЕОН
.(м)

ОЗНАКА
ЧВОРА

X

Y

В0

4859367.36

7451097.59

233.40

В1

4859386.53

7451256.18

234.93

191.21

150

В1a

4859504.07

7451225.05

231.60

137.17

100

Z

В1

4859386.53

7451256.18

234.93

В2

4859312.40

7451222.52

233.00

91.54

Ø
(мм)

100

Z

100
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В8

4859196.37

7451413.65

232.05

В10

4859264.27

7451669.78

231.35

В8

4859196.37

7451413.65

232.05

В7

4859258.22

7451339.83

В25

4859115.50

В24
В16

ОЗНАКА
ЧВОРА

313.33

100

232.50

96.40

100

7451257.90

232.85

165.15

100

4859064.17

7451219.15

233.00

64.31

100

4858971.45

7451300.04

233.25

118.31

100

LДЕОН
.(м)

Ø
(мм)

КОРДИНАТЕ ЧВОРА
X

Y

Z

В24

4859064.17

7451219.15

233.00

В5

4859149.14

7451084.90

233.35

159.11

100

В6

4859195.72

7451112.30

233.25

53.91

100

В2

4859312.40

7451222.52

171.47

100

В7

4859258.22

7451339.83

232.50

129.54

100

В25

4859115.50

7451257.90

232.85

В6

4859195.72

7451112.30

233.25

166.24

100

В5

4859149.14

7451084.90

233.35

В3

4859241.85

7450992.42

233.60

134.34

100

Напомена: сви пречници цеви дати су
условно и морају се доказати хидрауличким
прорачуном у наредним фазама израде техничке
документације.
Од чвора В1 до чвора В2, цевовод је
предвиђен кроз зелену површину, и одређена му је
зона заштите по 2,5м са сваке стране осе (укупно
заштитни појас 5м).
Фекална канализација
У свим планираним саобраћајницама
предвиђа се изградња нове фекалне канализационе
мреже, којом се прихватају употребљене воде у
оквирима овог плана и одводе у реципијент.
Реципијент за прихват вода су шахтови на
постојећем главном колектору Ø1200 и то Ф ПР и
шахт за скретање колектора у ППОВ.

11. децембар 2020. године

На простор плана ПГР-а, предвиђено је
постројење за пречишћавање отпадних вода града
Чачка на подцелини 5.3а. Постојећи градски
колектори фекалне канализације 2хØ1200мм, се
пресецају шахтом "шахт за скретање колектора ка
ППОВ" и новим колектором одводе на постројење.
Овим шахтом се укидају директни изливи
непречишћеног каналског садржаја у Атеничку реку
(ушће Атеничке реке у Западну Мораву).
Пречишћена вода после третмана,
испушта се у реку Западну Мораву, на месту како је
дато у графичком прилогу (излив 3). Пречишћена
вода мора бити квалитета како налаже законска
регулатива и по условима ЈВП "Србијаводе", јавног
предузећа, које одржава и управља водотоцима I
реда. Квалитет и квантитет обавезно се мере на
изливном цевоводу, а изливни цевовод мора бити
осигуран од повратних вода и прописно изграђен
кроз труп одбрамбеног насипа. Инсталације
фекалне канализације самог ППОВ-а решавају се на
простору самог постројења тј. локално.
Нова мрежа фекалне канализације састоји
се од цевовода у свим улицама, две пумпне станице
фекалне канализације и једног цевовода под
притиском којим се употребљена вода транспортује
из два сливна подручја.
Цевоводи су пречника од Ø200мм у
најузводнијим деоницама (минимално дозвољени
пречник цевовода за јавну мрежу) до Ø500мм,
завршне деонице испред улива. Пречници и падови
цевовода, дати су условно, сви се морају проверити
у хидрауличким прорачунима у техничкој
документацији која следи после израде и усвајања
овог плана.
Нивелација терена и саобраћајница
условила је потребу да се предвиде две пумпне
станице за препумпавање фекалног садржаја и то
ПС ФК 1 и ПС ФК 2. Пумпна станица ПС ФК 1
препумпава каналски садржај из аа чвора (шахта)
фекалне канализације Ф34 у чвор (шахт) фекалне
канализације Ф27, ПС ФК2 из чвора Ф30а у чвор
(шахт) Ф17. Висина препумпавања ПС ФК1 је 3,5м,
а ПС ФК2 је 2,5м. Пумпне станице се предвиђају
због смањења дубине копања, обзиром да је на
целом подручју обухвата овог плана висок ниво
подземних вода, што има директно за последицу
скупу изградњу и тешко одржавање.
Потисни цевовод фекалне канализације је
предвиђен у улици Атеница-Кулиновци 80, од ПС
ФК1 до шахта Ф27, у дужини 270м, пречника
Ø100мм. и полаже се у исти ров на растојању од
50цм, са огранком фекалне канализације за ту
улицу.
У табели 2 дати су елементи мреже
фекалне канализације
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табела 2
КОРДИНАТЕ
Y
Z
7450999.16 233.57
7451089.21 233.35
7451116.30 233.25
7451223.90 233.00

ОЗНАКА
ЧВОРА
Ф1
Ф2
Ф3
Ф4

X
4859228.18
4859149.70
4859196.92
4859307.91

Ф5
Ф6
Ф7
Ф8

4859138.46
4859064.62
4859116.46
4859225.83

7451105.91
7451223.24
7451262.38
7451339.76

Ф6a
Ф6

4859010.94
4859064.62

7451293.16 233.14 231.74
7451223.24 233.00 231.31

85.72

Ф8
Ф4
Ф Пр

4859225.83
4859307.91
4859323.46

7451339.76 232.50 229.96
7451223.90 233.00 229.63
7451117.75 233.25 229.36

157.28
130.70
109.47

Ф9
Ф7

4859186.42
4859116.46

7451135.39 233.20 231.80
7451262.38 232.85 231.08

Ф10
Ф11

4852770.13
4858800.62

7451316.00 233.70 232.50
7451391.45 233.65 232.09

ОЗНАКА
ЧВОРА

233.26
233.00
232.85
232.50

КОРДИНАТЕ
Y
Z
7451368.63 233.50
7451300.98 233.25
7451317.69 233.20
7451340.08 232.90
7451380.79 232.55
7451414.92 232.05
7451339.76 232.50

Zdc
232.17
231.57
231.29
230.74
231.86
231.17
230.84
230.32

Ф12
Ф13
Ф14
Ф15
Ф16
Ф17
Ф8

X
4858861.85
4858966.88
4858991.98
4859036.97
4859096.68
4859189.90
4859225.83

Zdc
231.77
231.14
231.01
230.86
230.46
230.21
229.96

Ф18
Ф17

4858904.63
4859189.90

7451182.25 233.70 232.30
7451414.92 232.05 230.67

Ф19
Ф18
Ф13

4859061.46
4858904.63
4858966.88

7451034.82 234.34 232.94
7451182.25 233.70 231.86
7451300.98 233.25 231.32

Ф20
Ф21

4859188.52
4859078.62

7450894.47 234.90 233.50
7451017.99 234.41 232.67

LДЕОН.(м)
120.46
55.22
168.08

138.83
64.96
157.28

144.99

81.38
LДЕОН.(м)
65.34
126.11
38.40
45.46
121.32
100.30
97.71

135.92

215.24
135.92

165.43

Ø
(мм)

0.50
0.50
0.33

дубина
ископа (м)
1.40
1.78
1.96
2.26

0.50
0.50
0.33

1.40
1.83
2.01
2.18

200

0.50

1.40
1.69

300
400
500

0.33
0.25
0.25

2.54
3.37
3.89

0.50

1.40
1.77

0.50

1.20
1.56

200
250
300

200
200
300

200

200
Ø
(мм)
200
200
300
300
300
400
400

200

200
250

200

I (%)

0.50
0.50
0.33
0.33
0.33
0.25
0.25

дубина
ископа (м)
1.73
2.11
2.19
2.04
2.09
1.84
2.54

1.20

1.40
1.38

0.50
0.40

1.40
1.84
1.93

0.50

1.40
1.74

I (%)
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Ф2

4859149.70

7451089.21 233.35 231.67

Ф22
Ф18

4858819.14
4858904.63

7451262.53 233.70 232.40
7451182.25 233.70 231.93

Ф23
Ф11

4858831.98
4858800.62

74511498.44 233.41 232.41
7451391.45 233.65 232.10

Ф24
Ф25

4858871.95
4858923.75

7451398.40 233.33 231.93
7451480.21 232.75 231.43

Ф26
Ф25
Ф27

4859022.44
4858923.75
4859032.90

7451361.23 232.88 231.58
7451480.21 232.75 230.95
7451549.65 231.80 230.48

Ф28
Ф27
Ф29
Ф30
Ф30a

4859082.26
4859032.90
4859173.99
4859259.31
4859204.23

7451407.88
7451549.65
7451595.44
7451671.61
7451422.27

232.41
231.80
231.30
231.35
232.01

231.11
230.34
229.73
229.26
228.06

100.62

117.27

61.66

100.43

156.54
118.33

153.90
153.06
116.75
299.88

Ф31
Ф29

X
4859180.88
4859173.99

КОРДИНАТЕ
Y
Z
Zdc
7451437.69 231.94 230.64
7451595.44 231.30 229.82

Ф32
Ф33
Ф34

4858540.78
4858805.38
4858953.08

7451294.70 233.06 231.76
7451725.79 232.30 230.38
7451820.29 230.70 229.34

Ф38
Ф37
Ф36
Ф35
Ф34

4859258.29
4859203.60
4859162.10
4859125.22
4858953.08

7451704.47
7451862.56
7451950.12
7451941.73
7451820.29

Ф34a
Ф34

4859024.05
4858953.08

7451568.36 230.79 229.49
7451820.29 230.70 228.19

Ф33a
Ф33

4858832.94
4858805.38

7451511.52 233.03 231.73
7451725.79 232.30 230.62

221.94

Ф41
Ф42

4859384.36
4859451.32

7451231.80 233.40 231.89
7451215.61 232.61 230.66

87.65
81.74

ОЗНАКА
ЧВОРА

231.30
231.00
230.35
231.60
230.70

230.00
229.14
228.63
228.18
227.32

LДЕОН.(м)
163.68

345.12
173.39

172.22
101.89
89.71
214.61

260.13
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200

250

200

200

250
250

200
250
300
300

Ø
(мм)

1.00

1.68

0.40

1.30
1.77

0.50

1.00
1.55

0.50

1.40
1.32

0.40
0.40

1.30
1.80
1.32

0.50
0.40
0.40
0.40

1.30
1.46
1.57
2.09
3.95

0.50

дубина
ископа (м)
1.30
1.48

0.40
0.60

1.30
1.92
1.36

0.50
0.50
0.50
0.40

1.30
1.86
1.72
3.42
3.38

0.50

1.30
2.51

200

0.50

1.30
1.68

200
200

1.50
1.50

1.51
1.95

200

250
250

200
200
200
250

200

I (%)
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Напомена: сви пречници и падови цеви дати су условно и морају се доказати хидрауличким
прорачуном у наредним фазама израде техничке документације.
Атмосферска канализација
Површина обухвата овог планског документа, на основу нивиелације, је подељена на две сливне
површине и то слив који гравитира Атеничкој реци и слив који гравитира Трнавској реци. Већи део обухвата
припада сливу Трнавске реке. Реципијенти за одвод атмосферских вода су Трнавска река (излив 1) и
Атеничка река (излив 2).
У свим саобраћајницама из обухвата плана предвиђена је атмосферска канализациона мрежа, за
одвођење атмосферске воде. Систем за одводњавање атмосферских вода састоји се од цевовода
канализационе мреже са свим потребним објектима на њој и пумпне станице атмосферске канализације (ПС
АК). Пумпна станица (ПС АК) препумпава воду из мреже у излив 1 у водоток Трнавске реке а висином
дизања око 2,5м. Локација црпне станице је непосредно уз левообални насип Трнавске реке у улици АтеницаКулиновци 68. Подцелина 5.3а, на којој се налази ППОВ припада сливу Атеничке реке. Атмосферске воде са
платоа и објеката ППОВ-а, решавају се интерно, с тим што је неопходно извршити њено третирање у
зависности од квалитета воде (одмашћивање и сл.) и као нешкодљиве укључити у систем јавне
канализационе мреже. Прикључење извршити у чвору атмосферске канализације А44 или у А43 у зависности
од нивелације платоа и количина атмосферских вода. Излив атмосферске воде у Атеничку реку (излив 2) је
гравитациони, кроз труп деснообалног одбрамбеног насипа Атеничке реке
Пречници цевовода су од Ø300мм у најузводнијим деоницама мреже, до Ø600мм у деоницама испред
излива.
У табели 3 дати су елементи система за одводњавање предметног подручја.
табела 3
КОРДИНАТЕ

ОЗНАКА
ЧВОРА

X

А1

4859192.76

7450897.17 234.90 233.50

А2

4859240.23

7450994.35 233.35 231.93

112.20

300 1.40

1.42

А3

4859310.15

7451223.22 233.00 231.27

262.03

400 0.25

1.73

А4

4859255.47

7451339.76 232.50 230.95

130.95

500 0.25

1.55

А5

4859193.57

7451414.44 232.05 230.66

97.14

500 0.30

1.39

А6

4859262.12

7451670.88 231.35 229.71

314.37

500 0.30

1.64

А7

4859202.86

7451866.15 231.00 229.08

210.59

600 0.30

1.92

А8

4859159.89

7451953.22 230.35 228.67

102.83

600 0.40

1.68

А9

4859192.76

7450897.17 233.31 232.01

А10

4859064.50

7451221.30 233.35 231.55

140.33

300 0.33

1.80

А11

4859115.90

7451260.26 232.85 231.39

64.52

400 0.25

1.46

А4

4859255.47

7451339.76 232.50 230.98

161.15

400 0.25

1.52

А12

4859183.49

7451137.61 233.18 231.78

А11

4859115.90

7451260.26 232.85 231.32

Y

Z

Zdc

LДЕОН.(м)

Ø
(мм)

I
(%)

дубина
ископа (м)
1.40

1.30

1.40
140.03

300

0.33

1.53
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А13

4859005.46

7451297.79 233.18 231.88

А10

4859064.50

7451221.30 233.35 231.56

А14

4859175.78

7450918.29 234.82 233.32

А15

4859111.67

7450991.17 233.70 232.19

377.64

500 0.30

1.51

А16

4858968.76

7451301.02 233.25 231.72

132.09

500 0.35

1.53

А17

4858991.82

7451315.43 233.25 231.60

37.01

500 0.35

1.65

А18

4859039.29

7451339.33 232.90 231.38

53.40

500 0.40

1.52

А19

4859098.45

7451379.26 232.55 231.02

71.87

500 0.50

1.53

А20

4859033.31

7451552.24 231.80 230.08

188.25

500 0.50

1.72

А21

4858952.63

7451817.50 230.70 228.96

281.02

600 0.40

1.74

А22

4859125.69

7451944.56 230.60 228.10

214.97

600 0.40

2.50

КОРДИНАТЕ

96.95

300 0.33

1.79

1.50

ОЗНАКА
ЧВОРА

X

А23

4859184.20

7451434.27 231.96 230.66

А24

4859177.88

7451597.37 231.30 230.15

169.84

300 0.30

1.15

А6

4859262.12

7451670.88 231.35 229.75

114.10

300 0.35

1.60

А25

4859053.20

7451564.84 231.73 230.63

А24

4859177.88

7451597.37 231.30 230.19

А26

4859112.31

7451380.93 232.49 231.19

А5

4859193.57

7451414.44 232.05 230.66

А27

4858882.44

7451209.95 233.70 232.30

А28

4858767.26

745303.55 233.70 231.85

149.17

400 0.30

1.85

А29

4858803.23

7451392.51 233.65 231.56

96.00

400 0.30

2.09

А30

4858806.82

7451728.27 232.30 230.52

348.18

400 0.30

1.78

А21

4858952.63

7451817.50 230.70 228.98

171.63

500 0.90

1.72

А31

4858545.29

7451283.89 233.70 232.45

А28

4858767.26

745303.55 233.70 231.87

Y

Z

Zdc

LДЕОН.(м)

Ø
(мм)

I
(%)

дубина
ископа (м)
1.30

1.10
132.68

300 0.33

1.11

1.30
106.62

300 0.50

1.39

1.40

1.25
231.77

400 0.25

1.83
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А32

4858525.21

7451305.43 233.74 232.34

А30

4858806.82

7451728.27 232.30 230.67

А33

4858845.86

7451376.73 233.54 232.14

А29

4858803.23

7451392.51 233.65 231.99

А34

4858883.75

7451359.20 233.45 232.10

А16

4858968.76

7451301.02 233.25 231.74

А35

4858866.90

7451389.73 233.39 231.99

А36

4858923.61

7451482.65 232.75 231.21

110.88

300 0.70

1.54

А20

4859033.31

7451552.24 231.80 230.30

129.90

500 0.70

1.50

А37

4855028.08

7451355.67 233.78 232.38

А36

4858923.61

7451482.65 232.75 231.27

КОРДИНАТЕ

1.40
669.56

400 0.25

1.63

1.40
45.47

300 0.33

1.66

1.35
104.06

300 0.35

1.51

1.40

1.40
184.35

300 0.60

ОЗНАКА
ЧВОРА

X

А38

4859222.00

7451000.64 233.56 232.26

А39

4859149.44

7451087.15 233.35 231.89

113.48

300 0.33

1.46

А40

4859196.41

7451114.15 233.25 231.70

55.07

300 0.33

1.55

А3

4859310.15

7451223.22 233.00 231.29

165.96

400 0.25

1.71

А41

4859354.37

7451133.98 235.33 234.03

А42A

4859356.35

745198.68 234.38 232.25

65.48

300 1.50

2.13

А42

4859385.62

7451259.35 233.40 231.24

67.38

300 1.50

2.16

А43

4859509.99

7451231.33 231.60 228.87

146.03

500 0.25

2.73

А42

4859385.62

7451259.35 233.40 231.24

А44

4859385.62

7451259.35 232.80 231.33

Y

Z

Zdc

LДЕОН.(м)

Ø
(мм)

1.48

I
(%)

дубина
ископа (м)
1.30

1.30

2.16
29.18

300 0.33

1.47

Напомена: сви пречници цеви дати су условно и морају се доказати хидрауличким прорачуном у
наредним фазама израде техничке документације.
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Објекти на водотоковима

2.3.3. Електоенергетика

Објекте на водотоковима подручја обухвата
овог документа чине одбрамбени насипи реке
Западна Морава, Трнавске реке и Атеничке реке.
Левообални насип Западне Мораве је
постојећи и у плану је третиран као постојећи
објекат и немењају се његови елементи (кота круне
насипа и положај).
Десна обала Западне Мораве као и ушћа
Атеничке реке и Трнавске реке у Западну Мораву
су неуређени или делимично уређени. Обзиром на
напред наведено овај документ предвиђа нове
водопривредне објекте за заштиту од поплава:
- деснообални насип Западне Мораве између ушћа
Атеничке и Трнавске реке у Западну Мораву
- деснообални насип Атеничке реке од ушћа до
новопредвиђене улице Николе Тесле
- левообални насип Трнавске реке од ушћа до
улице Атеница-Кулиновци 69.
У ПГР је уграђен Главни пројекат регулације
реке Западне Мораве од ушћа Трнавске до
Атеничке реке, пројектант Хидрозавод ДТД Нови
Сад, инвеститор ЈВП "Србијаводе" Београд. Овим
пројектом су и дефинисани услови ЈВП
"Србијаводе" за израду овог планског документа.
У графичком прилогу овог планског
документа, дат је положај и димензије ових
водопривредних објеката, чиме су испуњени
услови овог имаоца јавних овлашћења.
У табели 4 дати су основни елементи трасе
предметних објеката, а у графичком прилогу
остали неопходни елементи насипа (кота круне,
димензије, инспекцијска стаза и др.)
табела 4
ТЕМЕ
КРИВИНЕ

КОРДИНАТЕ
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R-КРИВИНЕ
(m)

X

Y

T1ˈ

4859232.99

7450911.50

T1

4859264.00

7451055.00

165.00

T2

4859605.00

7451275.00

60.00

T3

4859398.00

7451734.00

T4

4859326.00

7452104.00

T5

4858901.00

7451792.00

T5ˈ

4858847.43

7451752.67

60.00

Како на подручју овог плана не постоји
ниједна ТС 10/0,4 kV, за напајање објеката
надлежне су околне ТС 10/0,4 kV. За ове
трафостанице напон 10 kV обезбеђује се са 10 kVних извода оближњих трафостаница средњег
напона: ТС 35/10 kV "Пивара", ТС 35/10 kV
"Казаница" и ТС 35/10 kV "Хладњача", а за њихово
напајање напоном 35 kV надлежне су ТС 110/35/10
kV "Чачак 2" и ТС 110/35 kV "Чачак 1", које се
такође налазе ван граница овог плана.
Новопланирана
трафостаница
(изван
граница плана, западно), означена као ТС 110/10
kV "Чачак 5", препоручене снаге 2x20 MVA,
имала би улогу у преузимању индустријског
оптерећења од ТС 35/10 kV "Хладњача", ТС 35/10
kV "Казаница" и ТС 35/10 kV "Пивара", у
преузимању оптерећења од домаћинстава и остале
потрошње од ТС 35/10 kV "Хладњача", као и у
преузимању дела оптерећења од ТС 110/10 kV
"Чачак 2" до изградње ТС 110/10 kV "Чачак 6", која
не припада подручју овог плана. Планирана ТС
110/10 kV "Чачак 5" би са осталим постојећим и
планираним трафостаницама истог напонског
нивоа у граду Чачку, била повезана у планирани
110 kV-ни прстен и тиме допринела оптимизацији
просторне расподеле снага. У том смислу
планиран је двоструки ДВ 110 kV од предметне ТС
110/10 kV "Чачак 5" до места прикључка на
новопланирани ДВ 110 kV: ТС 220/110 kV "Чачак
3" – ДВ 110 kV бр. 182 за ТС 110/10 kV "Горњи
Милановац". Планирано је да део трасе овог
далековода буде унутар граница овог плана, уз
обезбеђен одговарајући коридор, ширине 40 m.
Две (ТС 35/10 kV "Хладњача" и ТС 35/10
kV "Казаница") од поменуте три трафостанице
35/10 kV, могуће је реконструисати, заменом
неких од постојећих трансформатора 35/10 kV
снаге 4 MVA, новим трансформаторима 35/10 kV
снаге 8 MVA. Тако ће ове ТС 35/10 kV имати
типску снагу 3x8 MVA, односно 2x8 MVA. Ове
активности треба изводити у складу са динамиком
изласка из погона дотрајалих трансформатора и
решавањем проблема обезбеђења сигурног
напајања.
Развоју система допринела би изградња
нових ТС 10/0,4 kV, које би биле типске БТС 630
kVA или nx630 KVA, уз постепену реконструкцију
и типизацију постојећих околних, као и изградњa
нове кабловске мреже 10 kV и 1 kV, уз формирање
одговарајућих "прстенова".
Предложено планско решење урађено је на
основу Услова ЕМС ад "Електромрежа Србија"
Београд, од 21.02.2019. год. бр. 130-00-UTD-003146/2019-002.
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Напајање планираног постројења за
пречишћавање отпадних вода врши се каблом 10
kV, у складу са Условима испоручиоца електричне
енергије, који се полаже у ров, чија је траса дата
овим планом. Унутар Постројења, према Идејном
пројекту предвиђена је трафостаница ТС 10/0,4
kV, инсталисане снаге 1000 kVA, на чијим се
прикључним сабирницама завршава напојни 10
kV-ни кабл.
За
потребе
напајања
електричном
енергијом објеката на подручју намењеном за
становање планирана је изградња једне типске ТС
10/0,4 kV, снаге 630 kVA (југозападни део
подручја). Могућа је градња трафостаница 10/0,4
kV и на другим локацијама унутар граница плана.
Напајање компостане, као и кванташке
пијаце електричном енергијом врши се подземним
кабловима, положеним у ров, са трасама
усклађеним са решењима из овог плана, према
Условима испоручиоца електричне енергије.
Трафостанице 10/0,4 kV, типске 630 kVA
(или nx630 kVA), могу се градити на грађевинским
парцелама, уз решавање имовинско-правних
односа и обавезно усклађивање траса енергетских
водова са постојећим, или планом предвиђеним
трасама, и користити за напајање електричном
енергијом објеката, како на парцели на којој се
налази, тако и на околним грађевинским
парцелама.
Уклапање у урбанистичка и саобраћајна
решења своди се на превођење постојеће надземне
мреже напона у подземну. Трасирање каблова
изводити у зонама тротоара саобраћајница и
зелених површина, у складу са прописима код
укрштања, приближавања и паралелног вођења са
осталом инфраструктуром и другим објектима.
Реконструкција постојеће мреже, заменом
постојећих елемената инфраструктуре (каблова,
надземних водова, стубова...) новим, због
преоптерећења
или
смањења
губитака,
дуплирањем водова због повећања поузданости,
односно обезбеђења резервног напајања у
случајевима испада, кварова на мрежи, или других
критичних ситуација које неодложно захтевају
радикалне активности на мрежи, уколико није
дошло до реализације планом предвиђене
одговарајуће саобраћајнице чија је зона тротоара
истим планом предвиђена за трасирање каблова,
може се реализовати у складу са постојећим
трасама надземних и подземних водова. Обавеза је
дистрибутера електричне енергије да касније, код
реализације планом предвиђене саобраћајнице,
изврши измештање, односно усклађивање траса
инсталација у складу са планским решењем датим
предметним планом.
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Нисконпонска мрежа треба обавезно да
претрпи превођење из надземне у подземну
мрежу,
извођењем
прикључака
објеката
подземним инсталацијама и уклапањем траса
каблова у нова урбанистичка и саобраћајна
решења.
У области јавног осветљења могуће је
остварити побољшање енергетске ефикасности
применом савремених решења, коришћењем
светиљки са изворима светла која дају квалитетну
осветљеност, обезбеђују добру репродукцију боја,
а с друге стране врше уштеду електричне енергије,
што се може остварити и применом неког од
система за даљинско управљање јавним
осветљењем.
Побољшање стања са аспекта електроенергетских капацитета може се остварити
изградњом електрана за производњу електричне
енергије, које користе обновљиве изворе енергије
(соларне електране, хидро-гео-термалне електране
и електране на био масу).
УСЛОВИ ПРИКЉУЧЕЊА НА
ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКУ ИНФРАСТРУКТУРУ
Напајање
новопланираних
објеката
електричном енергијом ниског напона вршити у
складу са одговарајућим условима испоручиоца
електричне енергије, обавезно подземним
водовима са неког од прикључних места, или
директно са извода надлежне ТС 10/0,4 kV.
Прикључни кабл завршити у тзв. КПК орману на
фасади објекта или на неки други прописани
начин, дат условима испоручиоца ел. енергије.
Траса напојног кабла на јавној површини мора
бити у складу са трасама предвиђеним овим
планом.
Електричне инсталације унутар објекта
пројектовати и извести у складу са прописима и
стандардима из ове области, уз примену свих
потребних заштитних мера.
Код реконструкције НН мреже, односно
"превођења" надземне у подземну мрежу,
потребно је извршити и реконструкцију кућних
прикључака, коришћењем подземних водова и
КПК ормана, или друге прописане опреме у складу
са условима испоручиоца електричне енергије.
Улични разводни ормани са изводима за
напајање једног или више објеката, треба да буду
одговарајући атестирани слободностојећи ормани,
постављени на бетонске темеље. Ове ормане
постављати по тротоарима, зеленим површинама,
другим јавним површинама, или грађевинским
парцелама уз решавање одговарајућих имовинскоправних односа, тако да буду уклопљени у
амбијент, односно да буду неупадљиви како бојом,
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тако и димензијама, као и да не угрожавају
безбедност пешака и других учесника у саобраћају
и општу безбедност грађанa.

За реализацију ових сервиса, до
претплатничких терминалних уређаја или
локалних рачунарских мрежа треба да допре
приступна ТК мрежа, која може бити реализована
на разне начине, коришћењем разних видова
преноса.

2.3.4. Телекомуникације
Телекомуникациона
инфраструктура
садржи елементе који припадају мрежама које
корисницима пружају телекомуникационе услуге
у области фиксне и мобилне телефоније, радија и
телевизије, интернета и осталих информатичких
система.

Планирана је изградња телекомуникационе
инфраструктуре (односи се и на инсталације
кабловске телевизије), у виду подземних
инсталација, трасираних у зеленим површинама
или тротоарима сваке од постојећих и
новопланираних саобраћајница на подручју овог
плана.

Инфраструктура стациониране телефонске
мреже, у претходном периоду тотално је
дигитализована. Она у основи потиче из главне
централе
"Чачак"
и
чини
основу
телекомуникационог система. Осим главне
централе, значајну улогу за предметно подручје
имају следеће ТК централе, са одговарајућим
кабловским подручјима: MSAN "Прелићи" (кабл
1), MSAN "Коњевићи поље" (кабл 1), MSAN
"Трнавска река 2" (кабл 1 и 2), MSAN "Трнавска
река" (кабл 1), mDSLAM "Трнавска раскрсница"
(кабл 1) и RSU "Трнава" (кабл 1 и 2).
Циљ је задовољење потреба корисника за
новим сервисима, што се може реализовати
преласком на мреже наредних генерација (MNG),
којима се врши пружање услуга говорних сервиса
преко аналогних и ISDN прикључака, али и
мултимедијалних сервиса и апликација:
-

говорни сервиси преко аналогних и ISDN
прикључака;

-

сервиси за податке преко широкопојасног
интернет
приступа
(брзи
приступ
интернету);

-

сервиси интелигентне мреже (IN);

-

изнајмљене дигиталне линије различитих
протока;

-

IP телефонски сервис (VOIP);

-

Симетрични сервиси базирани на SHDSL,
ATM и VDSL технологији;

-

виртуелне приватне мреже на L2 нивоу (L2
VPN);

-

виртуелне приватне мреже на L3 нивоу (L3
VPN);

-

интегрисани пренос говора, података и
видео сигнала (triple play);

-

видео сервиси на захтев;

-

IP Centrex;

-

остали сервиси.
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У складу са потребама могуће је градити
ТК централе на грађевинским парцелама уз
решавање имовинско-правних односа, и обавезно
трасирање енергетских и ТТ каблова према
планском решењу.
Планирана је изградња нових оптичких
каблова према постојећим и новим ТК централама,
а у плану је и полагање оптичких каблова
капацитета довољних за потребе будућих великих
корисника. Планирано је:
-

полагање оптичких каблова, који се увлаче у
полиетиленске цеви;
- на релацијама где се очекује накнадно
провлачење оптичког кабла (нпр. заједнички
излаз са више праваца и сл.), постављање више
оптичких цеви;
- на делу трасе која је заједничка и за каблове
месне
мреже,
обавезно
постављање
полиетиленске цеви у исти ров, за накнадно
провлачење кабла;
- постављање оптичких разделника у станицама
у којима се завршава више од 24 оптичка
влакна;
- формирање две одвојене трасе оптичких
каблова до станице, која представља чвориште
у телекомуникационом прстену.
Савремене приступне мреже подразумевају
увођење оптичких каблова, задржавајући бакарне
парице само у делу од корисника до прве најближе
"концентрације" (тенденција је да ове деонице
буду што краће, а такође и прелазак на прстенасту
структуру). На овај начин се децентрализацијом
приступне мреже и изградњом мултисервисних
приступних чворова долази до смањења
претплатничке петље и приближавања кориснику.
Планирана је изградња нове приступне мреже за
сваку нову ТК централу.
Код планирања приступних мрежа води се
рачуна о корисницима, који се у основи могу

11. децембар 2020. године
поделити на
кориснике.

"резиденцијалне"

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ЧАЧКА
и

"бизнис"

Бизнис корисници, који заслужују велику
пажњу код планирања приступних мрежа због
великих захтеваних капацитета, сврставају се у
различите категорије (мали, мали груписани,
средњи, велики корисници и велика предузећа са
преко 500 запослених).
Будућа изградња приступне мреже треба да
задовољи све захтеве за новим сервисима, што
значи да оптичким кабловима треба што ближе
прићи корисницима, што више смањити дужину
претплатничке петље по бакарним кабловима и
увести нове технологије, односно постепено прећи
на мреже нове генерације.
Ово је област са веома брзим технолошкотехничким напретком и у том смислу код изградње
инфраструктуре потребно је рачунати са
одређеном резервом за каснија проширења и
неометана полагања нових каблова.
На овом подручју не постоји ниједна базна
станица мобилне телефоније, већ само део трасе
радио-релејног правца БСМТ "Љубић" – БСМТ
"Јелица" (оператер МТС). И поред остваренe
100%-тне покривености територије и у високој
мери задовољених потреба становништва, мреже
мобилних телефонија изградњом нових базних
станица са антенским системима могу постићи
знатно повећање капацитета, чиме би се
задовољиле нове потребе и захтеви које намеће
брзина развоја телекомуникација и појава нових
могућности у овој области.
Генерално, тенденција је побољшање
покривености GSM сигналом на деловима
подручја на којима корисници имају проблеме у
коришћењу
сервиса
мобилне
телефоније,
проширење капацитета GSM станица, из разлога
повећаних
саобраћајних
захтева.
Такође,
тенденција је, у UMTS технологији, побољшање
покривености 3G сигналом, покривањем подручја
гушћом мрежом 3G базних станица, ради
обезбеђења квалитетнијег сигнала, веће брзине
мобилног саобраћаја и реализације додатних
функција, односно сервиса. Могуће је градити
базне станице и припадајуће антенске стубове на
парцелама, уз решавање имовинско-правних
односа, а ТК инсталације извести као подземне, уз
обавезно трасирање свих врста каблова у складу са
планским решењем.
Предложено планско решење ТК мреже
урађено је на основу Услова Предузећа за
телекомуникације „Телеком Србија“ А.Д; број
65709/2-2019 од 4. 3. 2019. године, заведених у ЈП
"Градац" Чачак 8. 3. 2019. год. под бројем 489/191-01; Услова предузећа "Теленор" ДОО Београд од
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29. 1. 2019. год. бр. 350-25/2018-IV-2-01; Услова
предузећа "VIP MOBILE" ДОО Нови Београд од
28. 2. 2019. год. бр. 415/19-1-01.
Потребно
је
извршити
превођење
надземне ТК мреже у подземну. Планирана је
изградња ТК канализације у свим улицама овог
подручја, у зони тротоара и зелених површина, што
подразумева постојање подземних ТК каблова
углавном само за прикључке слободностојећих
кабловских разводних ормана из последњег ТК
окна, као и даље за појединачне прикључке од
стојећих ормана до концентрационих ормана
објеката.
Мрежу
кабловског
дистрибутивног
система кабловске телевизије урадити кабловски,
односно подземно, коришћењем цеви ТК
канализације, према одговарајућем уговору са ЈП
"Телеком Србија", или сопствених цеви у траси ТК
канализације, при чему важе исти прописи код
постављања ових инсталација као за ТК
инсталације. Овим се избегава постављање каблова
и кровних носача по крововима и фасадама
објеката.
Дуж свих улица овог подручја планиране
су трасе ТК инсталација у зони бар једног тротоара
или зелене површине. Предвиђене су заједничке
трасе за све телекомуникационе инсталације,
односно њихово полагање у заједничке ровове.
Прикључке
објеката
реализовати
коришћењем кабловских разводних ормана,
стојећих, за одговарајући број прикључака према
пројекту, полагањем каблова од одређеног ТК окна
до ормана и од ормана до појединих
концентрационих ормана на објектима.
УСЛОВИ ПРИКЉУЧЕЊА НА
ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНУ ИНФРАСТРУКТУРУ
Прикључке новопланираних објеката на
телекомуникациону инфраструктуру вршити у
складу са одговарајућим условима надлежних
оператера, обавезно подземним водовима са неког
од прикључних места, или директно са извода
надлежне централе. Прикључни кабл завршити у
тзв. концентрационом орману на фасади или
унутар објекта на погодном месту, или на неки
други прописани начин, дат условима вршиоца
телекомуникационих услуга. Траса напојног кабла
на јавној површини мора бити у складу са трасама
предвиђеним овим планом.
Телекомуникационе инсталације унутар
објекта пројектовати и извести у складу са
прописима и стандардима из ове области, уз
примену свих потребних заштитних мера, тако да
се ни у ком случају не ометају остали корисници.
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Као уличне разводне ормане са изводима за
прикључење једног или више објеката, користити
одговарајуће атестиране слободностојеће ормане,
постављене на бетонске темеље. Ове ормане
постављати по тротоарима, зеленим површинама,
другим јавним површинама, или грађевинским
парцелама уз решавање имовинско-правних
односа, тако да буду уклопљени у амбијент,
односно да буду неупадљиви како бојом, тако и
димензијама, као и да не угрожавају безбедност
пешака и других учесника у саобраћају и општу
безбедност грађана.
2.3.5. Термоенергетика
Плански
део
термоенергетских
инсталација на овом подручју обухвата развој и
гранање гасних инсталција.
Од постојеће гасоводне мреже пречника
ДН 63 од полиетиленских цеви максималног
радног протока (МОР) 4 бара шири се даље
гасоводна мрежа.
Прва
фаза
изградње
гасовода
подразумевала би снабдевање гасом постојећих
објеката са овог подручја, као и изградњу гасовода
до планираног посторoјења за пречишћавање
отпадних вода. То би подразумевало наставак
постојеће трасе дистрибутивног гасовода Улицом
Атеница Кулиновци 70, па Улицом Атеница
Кулиновци 68а. До самог постројења, гасовод је
планиран у зони уређене зелене површине.
У делу плана намењеном становању
планиран је дистрибутивни гасовод МОР 4 бара, у
тротоару са обе стране будућих саобраћајница.
У саобраћајницама, које одвајају целине
комуналне делатности, планиран је гасовод од
полиетиленских цеви само у једној страни
тротоара.
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гасовода као и мерно регулационих станица,
регулационих станица и мерних сетова.
Обновљиви
топлотне енергије

и

алтернативни

извори

Планови гасификације не искључују
примену алтеративних и обновљивих извора
енергије.
Обновљиви извори енергије (ОИЕ) су
извори енергије који се налазе у природи и
обнављају се у целости или делимично, као што су:
водотокови, биомаса, ветар, сунце, биогас,
депонијски гас, геотермална енергија, и др.
Коришћење
ових
извора
енергије
доприноси ефикаснијем коришћењу сопствених
потенцијала у производњи енергије, смањењу
емисије гасова који изазивају ефекат стаклене
баште, смањењу увоза фосилних горива, развоју
локалне индустрије и сл.
За производњу топлотне енергије за
загревање објеката и потрошње санитарне воде од
ОИЕ могу се користити: биомаса, сунчева
енергија, биогас, геотермална енергија, и др.
Поред ових извора енергије у ту сврху у примени
су и топлотне пумпе „ваздух-вода“ и „вода-вода“.
При изградњи нових објеката или при
реконструкцији и адаптацији постојећих потребно
је прво размотрити примену неких од поменутих
извора топлотне енергије и у ту сврху предузети
све потребне архитектонско грађевинске мере.
Подстицај коришћења ОИЕ извршиће се
реализацијом следећих активности:


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



енергетска санација зграда и увођење ОИЕ
у сектору зградарства (углавном у јавном
сектору),



По изградњи будућих саобраћајница према
плану саобраћајница, постојећу трасу гасовода
изместити у део тротоара према плану
термотехничких инсталација.

замена уља за ложење, угља и природног
гаса који се користе за грејање биомасом и
другим ОИЕ,



Сваки постојећи или будући објекат са
овог подручја прикључује се на дистрибутивну
мрежу посебним прикључком тако да сваки
власник објекта има своје мерење потрошње гаса а
у складу са условима ЈП „Србијагас“.

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



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



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

Дистрибутивни гасовод од челичних цеви
максималног притиска 16 бара планиран је уз
југозападну границу плана у тротоару Улице
Никола Тесла.

Капацитети котларница, као и потребних
количина гаса, по изради идејних пројеката
одредиће потребну димензију прикључних
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2.4. ОПШТА ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА ПРОСТОРА
На основу планске концепције решења и
постојећих стања (конфигурација терена,
инжењерско-геолошке карактеристике земљишта,
наслеђена планирана и стихијска изграђеност,
планирани развој насеља и положај примарне
саобраћајне мреже у насељу) извршена је подела
земљишта на површине за јавну употребу и друге
намене.
Општа правила уређења се темеље на
принципима одрживог, уравнотеженог социјалног
и економског развоја, заштити животне средине,
заштити градитељског наслеђа, природних,
културних и историјских вредности, подстицању
развојних приоритета, спречавању и заштити од
природних, техничко-технолошких несрећа и
уређење за потребе одбране земље као и посебним
условима којима се површине и објекти чине
приступачним особама са посебним потребама,
деци и старијима.
Подручје плана обухвата изграђене и
неизграђене површине за које су утврђена правила
по урбанистичким целинама као и посебним
условима и мерама заштите. Предметно подручје
је опредељено за уређење површина за
вишенаменско
коришћење
(становање,
пословање, комунални објекти и површине и др).
2.5. ПОСЕБНИ УСЛОВИ И МЕРЕ ЗАШТИТЕ
2.5.1

ЗАШТИТА ГРАДИТЕЉСКОГ НАСЛЕЂА

Заштита непокретних културних добара
На основу услова (бр. 142/3) Завода за
заштиту споменика културе из Краљева
у
обухвату плана се не налазе заштићени,
евидентирани, нити објекти који уживају
претходну заштиту на основу Закона о културним
добрима („Службени гласник РС“ број 71/94,
52/2011-др. закона, 99/2011-др.закона).
Заштита археолошких налазишта
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грађевина и сл. пријави и обавести овлашћене и
надлежне установе (Народни музеј, Завод за
заштиту споменика културе, Археолошки
институт и др.)
2.5.2

ЗАШТИТА ПРИРОДНИХ ДОБАРА

Заштита природних добара
Према условима датим од Завода за заштиту
природе Србије, увидом у Централни регистар
заштићених природних добара и документацију
Завода, констатовано је да у обухвату ПГР нема
спроведених или покренутих поступака заштите
еколошки значајних подручја ни евидентираних
природних добара.
Западна Морава са приобалном вегетацијом
унутар предела у границама Плана има улогу
регионалног
еколошког коридора еколошке
мреже РС.
Дефинисане мере заштите одређене су на
основу Уредбе о еколошкој мрежи, Закона о
заштити животне средине („Сл. гласник РС“ бр.
135/2004, 36/2009, 72/2009, 43/2011- Одлука УС,
14/2016 и 76/2018) Закон о заштити природе („Сл.
гласник РС“ бр. 43/2003, 51/2003, 61/2005, 5/2009,
54/2009, 50/2011, 93/2012, 83/2015, 112/2015,
50/2016 и 61/2017).
2.5.3. ЗАШТИТА И УНАПРЕЂЕЊЕ
ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
Извод из Стратешке процене утицаја на
животну средину Измена и допуна Плана
генералне регулације „Атеница-Кулиновци“ у
Чачку за урбанистичке целине 5.2, 5.3 и 5.4
(ECOLogica URBO DOO, Крагујевац, Јун 2020):
Начин вредновања чиниоца животне
средине у поступку процене утицаја Плана на
животну
средину,
мере
за
спречавање,
ограничавање и компензацију негативних утицаја
на животну средину

У обухвату плана нема заштићених
археолошких налазишта. У непосредној околини
обухвата Плана педесетих година XX века
истражене су две праисторијске хумке изузетно
богатих прилога и ритала окарактерисане су као
кнежевске. Опште гледано на простору Атенице је
регистровано постојање више хумки које су због
убрзане урбанизације и
обраде земљишта
заравњене, приликом грађевинских радова треба
водити рачуна да се не оштете евентуални остаци.

У циљу заштите и унапређења животне
средине на планском и ширем подучју,
Стратешком проценом утицаја на животну
средину су дефинисане мере за ограничење
негативних и повећање позитивних утицаја на
животну средину. Мере су дефинисане на основу
процене постојећег стања природних и створених
вредности,
капацитета
животне
средине,
планираних садржаја и идентификације могућих
извора загађења на подручју обухваћеном Планом
детаљне регулације и ширем подручју.

Уколико се на простору плана наиђе на
археолошки материјал или археолошки локалитет,
обавеза Инвеститора/Извођача је да обустави
радове и да пронађене материјалне остатке

У циљу заштите и унапређења стања
животне средине на планском, контактном и
подучју
потенцијалних
утицаја
Плана,
Стратешком проценом утицаја на животну
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средину су дефинисане смернице и мере за
ограничење негативних и повећање позитивних
утицаја на животну средину. Смернице и мере су
дефинисане на основу процене постојећег стања
природних и створених вредности, капацитета
животне средине, постојећих и планираних
садржаја, као и преко идентификације могућих
извора загађења на подручју обухваћеном
Изменом и допуном Плана генералне регулације,
контактних зона и зона потенцијалних утицаја.

Мере заштите површинских и подземних вода ће
се спроводити у складу са циљевима заштите
животне средине, односно очувања здравља
људи,смањења загађења и спречавања даљег
погоршања стања вода и водотокова на овом
подручју, обезбеђења несметаног коришћења вода
за различите намене, заштите водених екосистема
и постизања стандарда квалитета животне
средине. Стратешка процена утицаја на животну
средину даје основне мере заштите вода које је
неопходно даље спровести, на хијерархијски
нижем нивоу, разрадом и конкретизацијом кроз
поступак процене утицаја на животну средину,
односно преко Студије о процени утицаја на
животну средину.

Приликом дефинисања мера заштите
животне средине узета је у обзир хијерархијска
условљеност Плана и Стратешке процене утицаја,
па су у мере заштите уграђене смернице
докумената вишег хијерархијског нивоа које се
односе на предметно подручје. У мере су
интегрисани услови и мере заштите имаоца јавних
овлашћења прибављених за потребе израде Плана
и Стратешке процене утицаја.
Мере заштите имају за циљ да утицаје на
животну средину сведу у оквире и границе
прихватљивости, односно спрече угрожавање
животне средине и квалитет живота становништва
и свих корисника простора. Смернице и мере
заштите простора и животне средине спречавају
еколошке конфликте, омогућавају развој и
реализацију планираних намена у границама
Плана.
Воде
Заштита
и
унапређење
квалитета
површинских и подземних вода заснована је на
мерама и активностима којима се њихов квалитет
штити и унапређује преко мера забране,
превенције, обавезујућих мера заштите, контроле
и мониторинга, у циљу очувања квалитета живота,
живог света, постизања стандарда квалитета
животне средине, смањења загађења, спречавања
даљег погоршања стања вода и обезбеђење
нешкодљивог и несметаног коришћења вода за
различите намене.
Пројекат пречишћавања отпадних вода је
пројекат усмерен ка унапређењу животне средине,
са аспекта управљања отпадним водама, заштите
површинских и подземних вода и земљишта од
загађивања, директно, и заштити здравља
становништва, директно и индиректно. По
реализацији
планираног
комплекса
са
постројењем за пречишћавање отпадних вода,
створиће се услови да загађивање површинских
вода Западне Мораве, Атеничке и Трнавске реке,
загађивање подземних вода и земљишта отпадним
водама буде спречено, односно минимизирано и
сведено у законске оквире, што представља
значајан позитиван утицај на животну средину и
здравље становништва гравитационог подручја.
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У циљу унапређења, спречавања, ограничења
и компензације негативних утицаја Плана на
површинске и подземне воде, неопходно је
спроводити строге мере заштите приликом
планирања и реализације планираног постројења
за пречишћавање отпадних вода, осталих
делатности и пратећих садржаја. Све смернице и
мере заштите вода морају се спроводити у складу
са:
-

Законом о водама („Сл. гласник РС”, бр. 30/10,
93/12, 101/16 и 95/18);

-

Уредбом о утврђивању Водопривредне основе
РС („Службени гласник РС“, бр. 11/02);

-

Уредбом о класификацији вода („Сл. гласник
СРС”, бр. 5/68);

-

Уредбом о категоризацији водотока („Сл.
гласник СРС”, бр. 5/68);

-

Уредбом о граничним вредностима емисије
загађујућих материја у воде и роковима за
њихово достизање („Сл. гл. РС“, бр. 67/11,
48/12 и 1/16);

-

Уредбом
о
граничним
вредностима
приоритетних и приоритетних хазардних
супстанци које загађују површинске воде и
роковима за њихово достизање („Сл. гласник
РС“, бр. 24/14);

-

Уредбом о граничним вредностима загађујућих
материја у површинским и подземним водама и
седименту и роковима за њихово достизање
(„Сл. гласник РС“, бр. 50/12);

-

Уредбом о програму системског праћења
квалитета земљишта, индикаторима за оцену
ризика
од
деградације
земљишта
и
методологији за израду ремедијационих
програма („Сл. гласник РС“, бр. 88/10 и 30/18);
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-

Правилником о утврђивању водних тела
површинских и подземних вода („Сл. гласник
РС“, бр. 96/10);

-

Правилником
о
одређивању
граница
подсливова („Сл. гласник РС“, бр.54/11);

-

Правилником о опасним материјама у водама
(„Сл. гласник СРС”, бр. 31/82);

-

Правилником о начину и условима за мерење
количине и испитивање квалитета отпадних
вода и садржини извештаја о извршеним
мерењима („Сл. гласник СР”, бр. 33/16);

-

Правилником о параметрима еколошког и
хемијског статуса површинских вода и
параметрима хемијског и квантитативног
статуса подземних вода („Сл. гласник РС”, бр.
74/11);

-







Све активности на планском подручју, у свим
фазама имплементације Плана, морају се
спроводити искључиво према условима и
мерама које обезбеђују заштиту површинских и
подземних вода.
Све отпадне воде које настају на планском
подручју, пре упуштања у реципијент, реку
Западну Мораву, морају бити пречишћене,
применом одговарајућег третмана, до нивоа
који не представља опасност за природне
процесе, за обнову квалитета и количине воде и
на начин који не умањује могућност њиховог
вишенаменског коришћења.
Постројење за пречишћавање отпадних вода
реализовати у складу са пројектном
документацијом. Вршити одржавање опреме на
пројектованом нивоу, праћење количине и
квалитета отпадних вода, као и стално праћење
технолошког процеса пречишћавања и
квалитета пречишћених отпадних вода, што
представља услов за превентивно деловање и
правовремени одговор на проблем у систему.

Утврдити карактеристике реципијента у зони
изградње постројења за пречишћавање
отпадних вода (режим, сливно подручје,
угроженост поплавама и бујицама, ерозионе
процесе), извршити хидролошко-хидрауличке
прорачуне и одредити њихове квалитативне
параметре.



Омогућити одвођење свих отпадних вода на
постројење за пречишћавање, пре упуштања у
реципијент, реку Западну Мораву.



Све активности на Планском подручју морају
обезбедити заштиту и очување квалитета воде
реке Западне Мораве, Атеничке реке и
Трнавске реке, односно, забрањено је свако
испуштање свих категорија и типова отпадних
вода, без претходног пречишћавања.



За отпадне воде које настају у компостани, а
које су богате органским
материјама и
микроорганизмима,
обезбедити
систем
рециркулације, где ће се тако настала отпадна
вода користити за влажење компоста. Вишак
воде, пре упуштања у реципијент, обавезно
третирати.



Канализациони
систем
градити
као
сепарациони са посебним колектором за
одвођење атмосферских вода.



Дефинисати услове за упуштање отпадних вода
у јавну канализацију и дати максималне
граничне
вредности
по
појединим
параметрима, а у циљу поузданог рада
постројења и објеката канализације и заштите
радника на одржавању система канализације.



Забрањено је испуштање у јавну канализацију
свих отпадних вода које садрже хазардне
супстанце изнад прописаних вредности, које
могу штетно деловати на могућност
пречишћавања вода из канализације, које могу
оштетити канализациони систем и постројење
за пречишћавање отпадних вода, које могу
негативно утицати на здравље лица која
одржавају канализациони систем и постројење.



У поступку припреме терена и извођења радова
у обухвату Плана ангажовати исправну
механизацију и планирати мере заштите од
потенцијалног акцидента.



У зони радова није дозвољено (забрањено је)
сервисирање,
поправка,
одржавање

Квалитет вода (које се доводе на постројење за
пречишћавање отпадних вода, пречишћених
вода и вода реципијента реке Западне Мораве)
мора да задовољи услове прописане:
-

-

Уредбом о граничним вредностима емисије
загађујућих материја у воде и роковима за
њихово достизање („Сл. гласник РС“, бр.
67/11, 48/12 и 1/16);
Уредбом о граничним вредностима
загађујућих материја у површинским и
подземним водама и седименту и роковима
за њихово достизање („Сл. гласник РС”, бр.
50/12),

Уредбом о граничним вредностима
приоритетних и приоритетних хазардних
супстанци које загађују површинске воде и
роковима за њихово достизање („Сл.
гласник РС”, бр. 24/14);



Смернице и мере за заштиту вода:
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манипулација горивом и мазивом ангажоване
механизације и машина. У случају изузетне
потребе, обавезне су мере заштите и
коришћење заштитне опреме и посуда.


У току припреме терена за градњу и у процесу
изградње, спречити просипање, изливање
нафтних деривата, уља, мазива, хемикалија и
депоновање материјала ван простора који су за
то намењени.



Систем за сакупљање и пречишћавање
отпадних вода мора бити усклађен са
одредбама Уредбе о граничним вредностима
емисије загађујућих материја у воде и роковима
за њихово достизање („Сл. гласник РС“, бр.
67/11, 48/12 и 1/16).



Редовно одржавати и контролисати
постројења за третман отпадних вода.



Објекте постројења за пречишћавање отпадних
вода, посебно базена, резервоара, односно
објекте где се третирају отпадне воде, цевовод,
извести као тако да буду водонепропусни.
Такође, подлога на којој се врши компостирање
мора бити водонепропусна како би се спречило
процуривање процедних вода.



отпадних вода у складу са Законом о водама
(„Сл. гласник РС”, бр. 30/10, 93/12, 101/16 и
95/18).


На локацији постројења за пречишћавање
отпадних вода поставити пијезометре (тачан
положај и број пијезометара утврдити на
основу извештаја хидрогеолошких испитивања
терена).



Каналисати и третирати у сепараториматаложницима уља и масти све потенцијално
зауљене атмосферске воде које настају на
платоима и паркинг површинама у обухвату
Плана. Реципијенти за одвод атмосферских
вода су Трнавска и Атеничка река.



Вршити редовну контролу и надзор над
функционисањем канализационог система,
постројења за пречишћавање отпадних вода,
као и свих пратећих садржаја.



Изливну грађевину, за испуст пречишћених
отпадних вода у реципијент, предвидети тако
да се не смањује протицајни профил
реципијента, да се не изазива ерозија корита и
обала при свим режимима течења и свим
режимима изливања вода из колектора, при
чему треба обезбедити стабилност изливне
грађевине и водотока у зони испуста.



Предвидети таква техничка решења да
постројење за пречишћавање отпадних вода не
буде плављено.

рад

Обезбедити стални доток отпадне воде на
постројење у складу са пројектованим
капацитетом, како би се одржавала култура
микроорганизама и обезбедило адекватно
пречишћавање отпадне воде.

11. децембар 2020. године



Обавезна је уградња мерних уређаја за мерење
и регистровање количина испуштених вода и
утврђивање мерног/мерних места за узимања
узорака за испитивање и контролу квалитета
пречишћених отпадних вода. Техничким
решењем предвидети лак приступ местима за
мерење количине и квaлитета отпадних вода.



Регулацију водотока обављати по принципима
„натуралне регулације”, која подразумева што
мању употребу грубих вештачких интервенција
(кинетирања корита, облагања целог попречног
профила каменом и бетоном итд.) како би се у
целости очували водени екосистеми и
непосредно приобаље.



Квалитет вода реке Западне Мораве пратити
узводно и низводно од места улива
пречишћених отпадних вода у реку Западну
Мораву, а у складу са Уредбом о граничним
вредностима
загађујућих
материја
у
површинским и подземним водама и седименту
и роковима за њихово достизање („Сл. гл. РС“,
бр. 50/12), Правилником о опасним материјама
у водама („Сл. гл. СРС“, бр. 31/82), Уредбом о
класификацији вода („Сл. гл. СРС“, бр. 5/68) и
Уредбом
о
граничним
вредностима
приоритетних и приоритетних хазардних
супстанци које загађују површинске воде и
роковима за њихово достизање („Сл. гласник
РС”, бр. 24/14).



Строго се придржавати Оперативног плана за
одбрану од поплава града Чачка.



Сви планирани објекти и садржаји морају бити
такви да не умањују степен заштите од поплава
и да се по потреби, на захтев водопривреде и
штаба за одба



Очувати и унапредити регулацију реке
одбрамбеним
бедемима
(повезивање
одбрамбених бедема у јединствену целину),
који су планирани као пешачке комуникације,
поред основне функције заштите од поплава.



Све планиране радове на изграђеним насипима
(уређење круне насипа, изградња прилазних
саобраћајница, изградња силазних рампи у
корито за велику воду) планирати на коти
реконструисаних насипа.



Ангажовати
лабораторију

овлашћену
акредитовану
за
испитивање квалитета
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У појасу водног земљишта – зони водотока,
заштитних и других водних објеката,
планирани објекти не смеју бити препрека за
редовно одржавање, одбрану од поплава и
извођење других радова на водном земљишту,
као ни да угрозе стабилност обала и стабилност
водних објеката. Сви планирани објекти морају
бити на прописаној удаљености од свих водних
објеката и водотока, односно ван корита за
велику воду.

углавном настаје угљен-диоксид. Поред угљендиоксида настају и мале количине азотових
оксида,
угљенмоноксида,
метана,
водониксулфида, амонијака итд. Ови гасови
доприносе непријатном мирису. Њихова количина
зависи од кисеоника у процесу и начина вођења
процеса разградње. Посебно за време сушних
периода и „врелих“ дана, аеросоли и неугодни
мириси представљају факторе угрожавања
животне средине.



Обавезна су техничка решења са мерама
заштите која ће обезбедити заштиту објеката од
евентуалних високих нивоа подземних вода;



У циљу контроле животне средине на планском
подручју, прописивања, спровођења и контроле
мера за заштиту животне средине, заштиту реке
Западне Мораве, Атеничке и Трнавске реке и
акватичних екосистема, заштиту водног
земљишта и подземних вода, за изградњу
постројења за пречишћавање отпадних вода,
компостане и осталих делатности обавезно је
покретање поступка процене утицаја на
животну средину пред надлежним органом за
заштиту животне средине и доношење одлуке о
изради/не изради Студије о процени утицаја на
животну средину, у складу са Уредбом о
утврђивању Листе пројеката за које је обавезна
процена утицаја и Листе пројеката за које се
може захтевати процена утицаја.

Уз примену пројектованих и планираних
мера заштите, поштовање технолошке и
комуналне дисциплине, услова имаоца јавних
овлашћења, надлежних институција, законске
регулативе, норми и стандарда из ове области, сви
утицаји на ваздух као медијум животне средине се
могу превенирати, спречити и свести до законски
прописаних оквира, а мониторингом пратити и
контролисати у времену и простору. Заштита
ваздуха
обухвата
планирање
мера
за
имплементацију Измена дела Плана које могу
имати сложени карактер, кумулативно и
синергијско дејство на квалитет ваздуха. Све
смернице и мере заштите ваздуха морају се
спроводити у складу са:
-

Законом о заштити ваздуха („Сл. гласник РС”,
бр. 36/09 и 10/13);

-

Уредбом о граничним вредностима емисија
загађујућих материја у ваздух из постројења за
сагоревање („Сл. гласник РС", бр. 6/16);

-

Уредбом о условима за мониторинг и
захтевима квалитета ваздуха („Сл. гласник
РС”, бр. 11/10, 75/10 и 63/13);

-

Уредбом о методологији прикупљања
података за Национални инвентар емисије
гасова са ефектом стаклене баште („Сл.
гласник РС”, бр. 81/10);

-

Уредбом о граничним вредностима емисија
загађујућих материја у ваздух из стационарних
извора загађивања, осим постројења за
сагоревање („Сл. гласник РС”, бр. 111/2015);

-

Уредбом о мерењима емисија загађујућих
материја у ваздух из стационарних извора
загађивања („Сл. гласник РС”, бр. 5/2016);

-

Уредбом о методологији за израду инвентара
емисија и пројекција загађујућих материја у
ваздух („Сл. гласник РС”, бр. 3/2016);

Ваздух
Заштита и очување квалитета ваздуха на
подручју Измена и допуна Плана генералне
регулације, обухвата мере превенције и контроле
емисије загађујућих материја из свих извора
загађења (покретних и стационарних), како би се
спречио њихов утицај на постојећи квалитет
ваздуха и минимизирали потенцијално негативни
ефекти на животну средину.
Све активности приликом извођења радова
на реализацији постројења за пречишћавање
отпадних вода, колектора, пратећих садржаја и
инфраструктуре изазваће промене у простору
праћене повећањем емисије у ваздух, као
последицу рада ангажоване механизације и
меродавних транспортних средстава. Ови утицаји
су просторно и временски ограничени и престају
по завршетку радова. Потенцијално негативни
утицаји у овој фази се могу контролисати,
превенирати и спречити.
Гасовите материје које настају у процесу
аеробне разградње органске материје у
аерационом базену и компостани, а помоћу
микроорганизама, представљају извор загађивања
животне средине. Разградњом органске материје

Смернице и мере заштите ваздуха:


Применити најбоље доступне технологије у
процесу
изградње
постројења
за
пречишћавање отпадних вода и у току
експлоатације постројења.

Страна 2382 – Број 29

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ЧАЧКА



Интерни саобраћај у комплексу (транспортна
возила,
грађевинска
механизација)
организовати тако да се минимизира
вероватноћа саобраћајних и других незгода,
рад у празном ходу, подизање прашине и
стварање импулсне буке.



Обавеза је да се врши редовно орошавање и
квашење
запрашених
површина
и
транспортних рута у циљу спречавања
развејавања и растурања ситних честица и
еманације прашине.



Формирати појас заштитног зеленила око
комплекса постројења за пречишћавање
отпадних вода и око компостане. Избор садног
материјала прилагодити функцији заштите од
аерозагађења. У избору материјала избегавати
алохтоне, инвазивне и алергене врсте.



Комплекс пејзажно уредити и извршити
озелењавање слободних површина аутохтоним
декоративним врстама дендрофлоре, у складу
са Планом озелењавања, микролокацијским
захтевима и урбанистичким параметрима.



Заштиту ваздуха од загађивања спроводити на
основу програма мониторинга, са мерним
местом за праћење квалитета ваздуха, који
мора бити интегрални део мониторинга
квалитета ваздуха на подручју града Чачка.



Емисионе вредности у ваздуху одржавати у
границама прописаним Уредбом о граничним
вредностима емисија загађујућих материја у
ваздуху из стационарних извора загађивања,
осим постројења за сагоревање („Сл. гласник
РС”, бр. 111/15).



Обезбедити доступност резултата испитивања
и праћења стања квалитета ваздуха.



За случај прекорачења граничних вредности
нивоа загађујућих материја у ваздуху,
применити техничко - технолошке мере
заштите, како би се концентрације загађујућих
материја свеле у законом прописане
вредности.



У циљу спречавања еманације гасова
непријатних мириса и аеросола, посебно за
време изразито сушног периода, или услед
доминантних ветрова одређеног правца,
примењивати мере које ће довести до
редукције мириса.



На местима где се јавља највећа еманација
непријатних мириса у постројењу за третман
отпадних вода, уградити биофилтере за
третман непријатних мириса.
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Процес компостирања мора бити у складу са
пројектним
решењима
за
спречавање
анаеробне ферментације: да има одговарајућу
брзину, садржај влаге од 50 до 60% и
контролисани проток ваздуха.



Формирати појас самосталних зелених
површина у функцији заштите и раздвајања
намене простора.



У зонама комуналних и комерцијалних
делатности интегрисати зелене површине.
Избор садног материјала прилагодити
санитарно-хигијенским функцијама, декора–
тивним и заштитним функцијама.



У циљу контроле животне средине и заштите
ваздуха од загађивања, у границама Измена и
допуна Плана, при имплементацији и
реализацији планираног постројења за
пречишћавање отпадних вода са пратећим
садржајима, компостане, комуналних и
комерцијалних делатности потребно је, у
складу са Уредбом о утврђивању Листе
пројеката за које је обавезна процена утицаја и
Листе пројеката за које се може захтевати
процена утицаја на животну средину („Сл.
гласник РС“, бр. 114/08) покренути поступак
процене утицаја на животну средину пред
надлежним органом за заштиту животне
средине у вези доношења одлуке о изради/не
изради Студије о процени утицаја на животну
средину.
Земљиште

Загађење земљишта на подручју Измена и
допуна Плана генералне регулације је могуће у
случају испуштања нетретираних отпадних вода,
просипања штетних материја (нафте, нафтних
деривата,
уља,
хемикалија),
у
случају
неконтролисаног одлагања отпадних материја, али
и у случају појаве ерозије приликом земљаних
радова при постављању објеката у оквиру
постројења за пречишћавање отпадних вода и
изградњи колектора. Опште мере заштите
земљишта обухватају систем праћења квалитета
земљишта (систем заштите земљишног простора)
и његово одрживо коришћење, које се остварује
применом мера системског праћења квалитета
земљишта:


праћење индикатора за оцену ризика од
деградације земљишта;



спровођење ремедијационих програма за
отклањање последица деградације земљишног
простора, било да се они дешавају природно
или да су узроковани антропогеним
активностима;
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обавезно управљање отпадом у складу са
Законом о управљању отпадом („Сл. гласник
РС”, бр. 36/09, 88/10, 14/16 и 95/18) и
подзаконским актима.



Нивелисање терена (уколико је то неопходно)
извести према геодетским елементима.
Материјал за насипање мора да задовољи
геолошке и санитарне услове.

Све смернице и мере заштите земљишта
морају се спроводити у складу са:



Приликом постављања цевовода и свих других
радова, хумусни слој се мора издвојити и
депоновати посебно, како би се могао вратити
на првобитно место и искористити за
затравњивање.



Вишак земље који остаје по завршетку радова
на реализацији канализационе мреже и
пратећих садржаја, организовано прикупити и
уклонити са локације преко надлежног
комуналног предузећа. Овако настао вишак
земље има употребну вредност и може се
предавати заинтересованим лицима ради
даљег коришћења.



Дефинисати заштитни појас који ће
представљати баријеру према реци Западној
Морави.



При извођењу радова на трасама колектора и
при постављању цевовода, применити све мере
заштите да се обезбеди захтевана изолација и
потпуна водонепропустност.



Сви материјали који се користе при изградњи
објеката и инфраструктуре за потребе
постројења за пречишћавање отпадних вода
морају бити стандардизовани и атестирани.
Сви спојеви морају бити правилно, тачно
монтирани, хоризонтални и вертикални
делови у датом паду.



У току припреме терена за изградњу
постројења за пречишћавање отпадних вода и
инфраструктуре, као и у току изградње, морају
се применити све мере заштите и спречавања
утицаја на пољопривредне површине у
окружењу.



Цевоводска
мрежа
(водоводска
и
канализациона), мора бити изолована и у
потпуности непропусна, заштићена од
подлокавања, плављења и нестабилности како
се не би изазвало њено померање или додатно
оптерећење.



Обавезно је управљање отпадом у складу са
Законом о управљању отпадом („Сл. гласник
РС”, бр. 36/09, 88/10, 14/16 и 95/18) и
подзаконским актима на подручју Измена и
допуна Плана, према Плану управљања
отпадом које подразумева прикупљање,
примарну селекцију, транспорт и одлагање
отпада
преко
надлежног
комуналног
предузећа.

-

Законом о заштити земљишта
гласник РС“, бр. 112/15);

(„Сл.

-

Правилником о дозвољеним количинама
опасних и штетних материја у земљишту и
води за наводњавање и методама њиховог
испитивања („Сл. гласник РС”, бр.23/94);

-

Уредбом о програму системског праћења
квалитета земљишта, индикаторима за
оцену ризика од деградације земљишта и
методологији за израду ремедијационих
програма („Сл. гласник РС“, бр. 88/10 и
30/18).

Мере заштите земљишта од загађивања и
деградације:


Обавезно
планирање
и
спровођење
превентивних мера заштите приликом
коришћeња земљишта за све делатности за које
се очекује да ће знатно оштетити функције
земљишта.



Обавезне су мере превенције при извођењу
земљаних радова и рашчишћавања вегетације,
у смислу ограничавања на најмању могућу
површину а у циљу спречавања непотребне
деградације станишта.



У
поступку
имплементације
Плана,
реализације постројења за пречишћавање
отпадних вода, одржавати машински парк у
исправном стању, у циљу спречавања
могућности доспевања нафте, деривата и
машинског уља у земљишта, површинске и
подземне воде. Сва механизација која је
присутна на градилишту ППОВ мора
поседовати сертификате везане за заштиту
животне средине.





У колико се на комплексу или трасама
коридора
налазе
„дивље“
депоније
(неконтролисано одложен отпад), обавезна је
санација простора, чишћење терена и
одвожење отпада, према условима надлежне
комуналне службе.
При реализацији инфраструктурних траса не
сме доћи до промена инжењерско-геолошких
карактеристика тла.
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Сав настали грађевински шут контролисано
одлагати до евакуације са локације, а у случају
појаве уситњеног, запрашеног материјала
применити меру заштите од развејавања и
подизање прашине ветром-микролокацију са
таквим материјалом прекрити фолијом. У
случају појаве олујног ветра, привремено
обуставити радове и предузети мере заштите.



На планском подручју и непосредном
окружењу,
забрањено
је
формирање
одлагалишта вишка материјала. Забрањено је
формирање одлагалишта у приобаљу реке
Западне Мораве, Атеничке и Трнавске реке,
инфраструктурних коридора, на комплексу
постројења и трасама колектора. Сав вишак
материјала од рашчишћавања терена одлагати,
према условима надлежног комуналног
предузећа.







Носилац пројекта/оператер, потенцијални
загађивач или његов правни следбеник,
обавезан је да отклони узрок загађења и
последице директног или индиректног
загађења животне средине и сноси укупне
трошкове, који укључују трошкове ризика по
животну средину и трошкове уклањања штете
нанете животној средини.
У случају да се будућим активностима на
комплексу ППОВ и локацији компостане
утиче на загађивање околног замљишта,
носилац пројекта/оператер појединачних
пројеката, потенцијалних загађивача у обавези
је да изради извештај о стању земљишта који
мора бити издат од стране стручне
организације, акредитоване за узорковање и
испитивање земљишта и воде према SRPS,
ISO/IEC 17025 стандарду. Носилац пројекта
који деградира животну средину дужан је да
изврши
ремедијацију
или
санацију
деградиране животне средине, у складу са
пројектима санације и ремедијације на које
ресорно Министарство даје сагласност.
У случају да се током радова наиђе на објекте
археолошког карактера, тј. споменике културе,
носилац Пројекта је дужан да одмах обавести
надлежан Завод за заштиту споменика
културе, односно предузме све мере како се
налаз не би оштетио или уништио до доласка
овлашћеног лица.


У циљу контроле животне средине и
заштите земљишта од загађивања, у границама
Измена и допуна Плана, при имплементацији и
реализацији планираних објеката и садржаја
потребно је, у складу са Уредбом о утврђивању
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Листе пројеката за које је обавезна процена
утицаја и Листе пројеката за које се може
захтевати процена утицаја на животну средину
(„Службени гласник РС”, бр. 114/08) покренути
поступак процене утицаја на животну средину
пред надлежним органом за заштиту животне
средине у вези доношења одлуке о изради/не
изради Студије о процени утицаја на животну
средину.
Заштита
и
унапређење
биодиверзитета, предела и пејзажа

природе,

Заштита, унапређење и очување природе,
биолошке, геолошке и предеоне разноврсности
као дела животне средине, остварује се
усклађивањем
активности,
економских
и
друштвених развојних планова, програма,
пројеката са одрживим коришћењем обновљивих
и необновљивих ресурса и дугорочним очувањем
природних екосистема и природне равнотеже.
Према Решењу о условима заштите
природе 03 бр. 020-357/2 од 21. 2. 2019. године,
Завода за заштиту природе Србије, и на основу
увида у Централни регистар заштићених
природних добара Србије, утврђено је да у
обухвату Измена и допуна Плана генералне
регулације нема заштићених подручја за које је
спроведен или покренут поступак заштите,
утврђених еколошких значајних подручја и
еколошких коридора од међународног значаја
еколошке мреже Републике Србије, као ни
евидентираних природних добара. Западна
Морава са приобалном вегетацијом у границама
Измена и допуна Плана, има улогу регионалног
еколошког коридора еколошке мреже РС.
Планиране делатности нису у супротности са
донетим прописима и документима из области
заштите природе.
Мере заштите природе ће се спроводити у
складу са:
-

Законом о заштити природе („Сл. гласник
РС” бр. 36/09, 88/10, 91/10, 14/16 и 95/18др. закон);

-

Законом о шумама („Сл. гласник РС” бр.
30/10, 93/12, 89/15 и 95/18);

-

Правилника о критеријумима за издвајање
типова станишта, о типовима станишта,
осетљивим, угроженим, ретким и за
заштиту
приоритетним
типовима
станишта и о мерама заштите за њихово
очување („Сл. гласник РС“, бр. 35/10);

11. децембар 2020. године

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ЧАЧКА

Смернице и мере заштите којих се треба
придржавати:


Активним мерама заштите очувати и
унапредити природне и полуприродне
елементе еколошког коридора Западне Мораве
и притока (Атеничке и Трнавске реке) у складу
са
предеоним
и
вегетацијским
карактеристикама подручја.



Ако се у току извођења радова наиђе на
природно добро геолошко - палеонтолошког и
минеролошко - петролошког типа, обавеза је
да се радови одмах прекину и о томе обавести
ресорно Министарство, односно надлежни
завод за заштиту природе.



Предвидети
потпуно
инфраструктурно
опремање
по
највишим
еколошким
стандардима.



У
поступку
имплементације
планског
документа,
односно
при
реализацији
планираних пројеката у еколошким зонама,
све деградиране површине и локације на
којима је било било каквих интервенција и
извођење грађевинских и других радова,
морају се одмах по завршетку истих, санирати
и ревитализовати.



Општа мера унапређења пејзажних вредности
на подручју Измена и допуна Плана је
формирање одговарајућих заштитних зелених
појасева дуж граница ППОВ, компостане,
корита Западне Мораве, Атеничке и Трнавске
реке и саобраћајница.



При озелењавању избегавати инвазивне
(агресивне алохтоне) врсте, и врсте које су
детерминисане као алергене.



Стабла у близини и у границама Измена и
допуна Плана обезбедити од оштећења која
могу
настати
услед
манипулације
грађевинским
машинама,
транспортним
средствима и др.



Предвидети максимално очување и заштиту
околног земљишта, високог зеленила и
вреднијих
примерака
дендрофлоре
(појединачна стабла, као и групе стабала).



На местима укрштања еколошких коридора са
елементима инфраструктурних система који
формирају баријере за миграцију врста,
обезбедити техничко-технолошка решења за
неометано кретање дивљих врста.



Формирати и одржавати травну вегетацију по
целокупној површини планираног насипа.
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Носилац Пројекта је у обавези да обезбеди
ефикасан мониторинг животне средине уз
могућност брзе интервенције у случају
акцидентних ситуација.



У циљу контроле животне средине при
имплементацији и реализацији планираних
намена потребно је, у складу са Уредбом о
утврђивању Листе пројеката за које је обавезна
процена утицаја и Листе пројеката за које се
може захтевати процена утицаја на животну
средину („Сл. гласник РС”, бр. 114/2008)
покренути поступак процене утицаја на
животну средину пред надлежним органом за
заштиту животне средине у вези доношења
одлуке о изради/не изради Студије о процени
утицаја на животну средину.
Нејонизујуће зрачење

Заштита од нејонизујућих зрачења
обухвата услове и мере заштите здравља људи и
животне средине од штетног дејства нејонизујућих
зрачења, односно електромагнетног зрачења,
услове коришћења извора нејонизујућих зрачења и
представљају обавезне мере и услове при
планирању, коришћењу и уређењу простора.
Заштита од нејонизујућег зрачења спроводиће се у
складу са одредбама:
-

Закона о заштити од нејонизујућег зрачења
(„Сл. гласник РС”, бр.36/09).

Смернице и мере заштите од нејонизујућег
зрачења:
 Поштовати правила дефинисана планом
вишег реда у погледу избора локације и
услова при евентуалном захтеву за
постављање извора нејонизујућег зрачења,
са посебним освртом на намену становања у
окружењу
и
очекивану
повећану
фрекфенцију људи на локацији планског
обухвата, сходно намени простора.
 Обавезна је контрола степена излагања
нејонизујућем зрачењу у животној средини
и контрола спроведених мера заштите од
нејонизујућих зрачења.
 У циљу контроле животне средине,
контроле и заштите здравља становништва
од
извора
нејонизујућег
зрачења,
прописивања, спровођења и контроле мера
за заштиту животне средине и здравља
становништва, потребно је покретање
поступка процене утицаја на животну
средину пред надлежним органом за
заштиту животне средине и доношење
одлуке о изради /не изради Студије о
процени утицаја на животну средину за
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планиране пројекте потенцијалне изворе
нејонизујућег зрачења.



Обавезно је подизање заштитних баријера
(вештачких и/или природних) према зонама
утицаја.



Планирати пејзажно обликовање и уређење
линеарног, заштитног зеленила (обостраног) у
зони саобраћајница, избором аутохтоних врста.



Избор зеленила мора бити прилагођен зонским
и локацијским условима, у складу са пејзажним
и еколошко-биолошким захтевима.



Извори буке морају поседовати исправе са
подацима о нивоу буке при прописаним
условима коришћења и одржавања као и
упутствима о мерама за заштиту од буке (атест,
произвођачка спецификација, стручни налаз о
мерењу нивоа буке).



Мерење буке врше стручне организације,
овлашћене од стране ресорног министарства
задуженог за послове заштите животне средине
које уједно и прописује услове и методологију
мерења буке.



У циљу контроле животне средине и заштите
подручја, становништва и екосистема од
прекомерне буке, у границама Измена и допуна
Плана, при имплементацији и реализацији
планираних
делатности,
постројења
за
пречишћавање отпадних вода и компостане
потребно је, у складу са Уредбом о утврђивању
Листе пројеката за које је обавезна процена
утицаја и Листе пројеката за које се може
захтевати процена утицаја на животну средину
(„Сл. гласник РС”, бр. 114/2008) покренути
поступак процене утицаја на животну средину
пред надлежним органом за заштиту животне
средине у вези доношења одлуке о изради/не
изради Студије о процени утицаја на животну
средину.

Бука и вибрација
Емисија буке и вибрација ће пратити све
радове у току реализације планираних делатности,
односно при уређивању терена, изградњи ППОВ
пратећих садржаја и инфраструктуре. У свим
фазама реализације планираних пројеката
користиће се механизација која је извор буке и
вибрација.Како би негативни утицаји буке у фази
реализације
били
сведени
у
границе
прихватљивости, морају се поштовати смернице и
мере превенције, спречавања, отклањања и
заштите од штетних ефеката буке по живот и
здравље локалног становништва у зонама утицаја
и квалитета животне средине окружења.
Заштита од буке на
спроводиће се у складу са:

подручју Плана

-

Законом о заштити од буке у животној средини
(„Сл. гласник РС”, бр. 36/09 и 88/10);

-

Уредбом о индикаторима буке, граничним
вредностима,
методама
за
оцењивање
индикатора буке, узнемиравања и штетних
ефеката буке у животној средини („Сл. гласник
РС”, бр. 75/10);

-

Правилником о дозвољеном нивоу буке у
животној средини („Сл. гласник РС”, бр.
72/10);

-

Правилником о методама мерења буке,
садржини и обиму извештаја о мерењу буке
(„Сл. гласник РС”, бр. 72/10);
Смернице и мере заштите од буке и вибрација



Носиоци пројеката који у обављању делатности
емитују буку, одговорни су за сваку активност
којим се проузрокује ниво буке виши од
прописаних граничних вредности.



При извођењу радова на подручју Измена дела
Плана, свако градилиште мора бити обезбеђено
тако да се смање и минимизирају утицаји појаве
и трајање буке (за случај интензивних радова и
ангажовање тешке механизације у дужем
временском периоду треба поставити заштитне
баријере за смањење негативних утицаја
интензитета буке).



Омогућити исправан рад опреме и уређаја,
спровођењем превентивног одржавања у
складу са препорукама произвођача, и на тај
начин обезбедити да ниво буке буде у складу са
пројектованим вредностима.
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Управљање отпадом
Мере управљања отпадом дефинисане су
на основу смерница из докумената вишег реда као
и на основу процењене количине и карактера
отпада који ће настајати на подручју Измена и
допуна Плана. Концепт управљања отпадом на
подручју Измена и допуна Плана мора бити
заснован на укључивању у систем локалног
концепта управљања отпадом, преко Локалног
плана управљања отпадом града Чачка, као и на
примени свих неопходних организационих и
техничких мера којима би се спречили
потенцијални негативни утицаји на квалитет
животне средине.
Депоновање отпада на територији града
Чачка је до 2012. године решавано неконтроли–
сано, на несанитарној депонији. Садашње
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управљање чврстим комуналним отпадом
спроводи се употребом изграђене трансфер
станице. Сакупљени отпад се из града довози до
трансфер станице, пребацује у велике контејнере и
припрема за даљи транспорт до санитарне
депоније „Дубоко“ - Ужице. ЈКП „Комуналац“
прикупља и транспортује отпад до трансфер
станице, а остало је у ингеренцији РП „Дубоко“ Ужице.
Управљање отпадом на подручју Плана
мора бити део интегралног управљања отпадом на
локалном и регионалном нивоу и спроводиће се у
складу са:
-

-

-

-

-

Законом о управљању отпадом („Сл. гласник
РС”, бр. 36/09, 88/10, 14/16 и 95/18);
Законом о амбалажи и амбалажном отпаду
(„Сл. гласник РС”, бр. 36/09);
Уредбом о одлагању отпада на депоније („Сл.
гласник РС”, бр. 92/10);
Правилником о категоријама, испитивању и
класификацији отпада („Сл. гласник РС” бр.
56/10);
Правилником
о
начину складиштења,
паковања и обележавања опасног отпада („Сл.
гласник РС”, бр. 92/10);
Правилником о обрасцу Документа о кретању
опасног отпада и упутству за његово
попуњавање („Сл. гласник РС”, бр. 17/17);
Правилником о обрасцу дневне евиденције и
годишњег извештаја о отпаду са упутством за
његово попуњавање(„Сл. гласник РС”, бр.
7/20);
Правилником о условима и начину сакупљања,
транспорта, складиштења и третмана отпада
који се користи као секундарна сировина или
за добијање енергије („Сл. гласник РС”, бр.
98/10);
Смернице и мере управљања отпадом:

 Обавезно је сакупљање, разврставање и
безбедно одлагање отпада који настаје на
планском подручју у оквиру сваке појединачне
функционалне целине, локације, односно
сваког појединачног пројекта, у складу са
наменом простора и Планом управљања
отпадом.
 Забрањено је одлагање и депоновање свих
врста отпада ван простора опредељених за ту
намену, на планском подручју, непосредном и
ширем окружењу.
 Да би се спречили и ублажили утицаји настанка
отпада током извођења радова и изградње,
обавеза је да се све врсте и категорије отпада и
отпадних материјала (комунални отпад,
грађевински материјал, метални отпад,
пластика, папир, отпадне гуме и остали отпад
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који може настати), у складу са Законом о
управљању отпадом („Сл гласник РС“, бр.
36/09, 88/10, 14/16 и 95/18 (др. закон)) и
подзаконским актима из ове области, сакупља,
разврстава и одлаже на за то предвиђену и
обележену локацију.
 Грађевински отпад и вишак земље, који ће
настајати при имплементацији планских
решења, организовано прикупљати према
условима надлежног комуналног предузећа и
уклањати у складу са важећом Одлуком органа
локалне самоуправе;
 Поступање и управљање комуналним и
неопасним отпадом вршиће се преко надлежног
комуналног предузећа/овлашћеног оператера
који поседује дозволу за управљање
комуналним и неопасним отпадом, у складу са
законском регулативом.
 Комунални отпад, који ће настајати на локацији
ППОВ као последица боравка запослених
одлагати у контејнере са поклопцем.
Евакуацију из комплекса вршити на
контролисан
начин,
према
условима
надлежног комуналног преузећа, што мора
бити потврђено Уговором о пружању услуга.
 Са отпадним материјама које настају у процесу
пречишћавања отпадних вода, а које имају
карактер опасних материја (отпадна уља
прикупљена у мастолову) поступати у складу са
Законом о управљању отпадом („Сл. гласник
РС”, бр. 36/09, 88/10, 14/16 и 95/18 (др. закон)).
Даљи
третман
уступити
овлашћеном
оператеру, уз евиденцију и документ о кретању
опасног отпада.
 Отпад настао у фази механичког предтретмана
отпадних вода на грубим и финим решеткама,
прикупљати у контејнеру до преузимања од
стране овлашћеног оператера који поседује
дозволу за управљање отпадом на даљи
третман, уз евиденцију и документ о кретању
опасног отпада.
 Обавезно је посебно поступање са опасним
отпадом, у складу са законском регулативом, за
сваки планирани пројекат појединачно.
 У обухвату Измена и допуна Плана генералне
регулације није дозвољено спаљивање отпада и
других горивих материјала.
 Обавезно је попуњавање документа о кретању
отпада у складу са Правилником о обрасцу
документа о кретању отпада и упутству за
његово попуњавање („Сл. гласник РС” бр.
114/13), односно попуњавање документа о
кретању опасног отпада у складу са
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Правилником о обрасцу документа о кретању
опасног
отпада,
обрасцу
претходног
обавештења, начину његовог достављања и
упутству за њихово попуњавање („Сл. гласник
РС” бр. 17/17).
 У циљу контроле животне средине у границама
Плана, при имплементацији и реализацији
планираних пројеката, објеката, површина и
инфраструктуре потребно је, у складу са
Уредбом о утврђивању Листе пројеката за које
је обавезна процена утицаја и Листе пројеката
за које се може захтевати процена утицаја на
животну средину („Сл. гласник РС”, бр.
114/2008) покренути поступак процене утицаја
на животну средину пред надлежним органом
за заштиту животне средине у вези доношења
одлуке о изради/не изради Студије о процени
утицаја на животну средину.
Мере заштите од удеса и удесних ситуација
На планском подручју постоји вероватноћа
појаве удесних ситуација. У свим фазама
имплементације Плана обавезне су мере
превенције, спречавања, отклањања узрока,
контроле и заштите од удеса и удесних ситуација,
у циљу заштите водотока Западне Мораве,
Атеничке и Трнавске реке, животне средине и
здравља људи.
Потенцијалне
удесне
вероватноћом јављања су:


ситуације

са

пуцање/оштећење цеви колектора које
доводе отпадне воде на постројење за
пречишћавање;



диверзије упуштање технолошких
отпадних вода које одступају од
пројектованих вредности у систем за
пречишћавање без претходног третмана;



нестанак електричне енергије;



механички квар опреме на постројењу;



просипање, изливање и процуривање
нафте, нафтних деривата, уља и
хемикалија;



природне
катастрофе
(земљотреси,
пожари, поплаве, мразеве, ерозију и
клизишта и др.);

Заштита од удеса и удесних ситуација на
подручју Плана спроводиће се у складу са:
-

Законом о заштити од пожара („Сл.
гласник РС”, бр. 111/09, 20/15 и 87/18);
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Законом о смањењу ризика од катастрофа
и управљању ванредним ситуацијама („Сл.
Гласник РС”, бр. 87/18);
- Правилником о техничким нормативима за
инсталације хидрантске мреже за гашење
пожара („Сл. гласник РС”, бр. 3/18);
Мере заштите животне средине и одговор
на удес:
-

 При реализацији планираних пројеката, а у
случају процуривања нафтних деривата, уља и
мазива, обавезно је одмах спровести мере
одговора на удес, у складу са захтевом удесне
ситуације. У циљу адекватног управљања
заштитом од удесних ситуација, обавезан је
план заштите од удеса са мерама за одговор на
удесну ситуацију за сваки пројекат посебно.
 Редовно вршити контролу исправности
инсталација, опреме, сировина, како би се
минимализовао
ризик
од
акцидентних
ситуација.
 У случају пуцања цеви колектора који доводе
отпадне воде на постројење, потребно је одмах
приступити отклањању узрока акцидента,
(замену оштећеног дела колектора), спречити
даљи продор отпадних вода у земљиште,
површинске и подземне воде и извршити
санацију терена. Превентивна мера заштите је
избор цеви за колектор које морају бити
атестиране, односно морају испуњавати захтеве
за предметну намену, чиме ће се ризик од удеса
спречити и минимизирати.
 За случају постојања опасности намерног
(диверзија), ненамерног/случајног упуштања
технолошких отпадних вода у систем за
пречишћавање, без претходног третмана,
успоставити систем контроле и сталног
надзора. У случају тако насталог удеса,
спровести мере санације система, у складу са
техничко-технолошким
захтевима
и
процедурама.
 У случају квара на постројењу за
пречишћавање отпадних вода и/или нестанка
електричне енергије, престанак рада може
изазвати еманацију непријатних мириса у
атмосферу и испуштање непречишћених
отпадних вода у реципијент-реку Западну
Мораву. Удесна ситуација ове категорије
представља опасност великог ризика по водене
екосистеме
Западне
Мораве,
здравље
становништва низводно од излива и стање
животне средине. Сталном контролом и
надзором
над
технолошким
процесом,
опремом, уређајима и инсталацијама и обучени
оператери система, представљају превенцију
удеса.
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 У комплексу ППОВ, за потребе напајања
постројења електричном енергијом, обавезан је
резервни, допунски, алтернативни извор
електричне енергије (дизел агрегат).

 При реаговању у случајевима опасности,
обавезно је коришћење адекватне заштитне
опреме (заштитно одело, обућа, наочаре,
рукавице, маске).

 Обавеза носиоца пројекта је да примени све
мере заштите при раду са хемикалијама које се
користе за пречишћавање у ППОВ. Хемикалије
складиштити у добро затвореној амбалажи, у
проветреном простору.

 Успостављање
система
алармирања
представља врло ефикасну меру која може да
осигура хитну и адекватну реакцију у случају
оперативних кварова или несрећа.

 У случају цурења хемикалија, одговор на удес
обухвата: обавештавање одговорног лица,
облачење заштитне опреме, збрињавање
повређених (ако има), спречавање даљег
цурења и истицања хемикалије, сакупљање
хемикалија и паковање као опасни отпад,
санација контаминираног места.
 Све електроинсталације контролисати и
одржавати
у
исправном
стању,
по
успостављеној динамици контроле, према
законским прописима.
 Сви цевоводи и инсталације морају бити
осигурани од случајног оштећења и обезбеђени
на прописани начин.
 Ватрогасна опрема мора бити увек у
приправности за дејство. Обавезан је дневни
визуелни преглед опремe и редовна контрола, у
складу са Законом о заштити од пожара („Сл.
гласник РС”, бр. 111/09 и 20/15).
 У комплексу постројења за пречишћавање
отпадних вода, морају бити обезбеђени
прописни
противпожарни
путеви
који
омогућавају безбедан приступ свим објектима.
Приступ хидрантима и пролаз противпожарним
путевима не сме бити блокиран; Приступ
средствима за гашење пожара мора бити
слободан.
 Обавезна је обученост запослених да се у
случају настанка удеса: адекватно реагује,
осигура брзо опажање ситуације која се
разликује од очекиване, обезбеди брзо
алармирање надлежних и одговорних служби и
лица која организују акцију ефикасног
локализовања и санирања последица, је врло
важан предуслов како за настанак, тако и за
спречавање ширења удеса.
 Обавезно је редовно одржавање и контрола
исправности опреме, средстава, инсталација у
објекту, делу објекта у коме се одвија делатност
и комплексу, при чему се остварују
превентивне мере заштите од удесних
ситуација.

 У случају пожара, потребно је обавестити
одговорна лица, Сектор за ванредне ситуације,
Министарство унутрашњих послова, службу
хитне помоћи и јавност.
 У случају пожара или друге удесне ситуације,
уколико је то могуће, пружити прву помоћ
повређенима и евакуисати их на безбедну
удаљеност.
 Ако пожар не може да се угаси сопственим
снагама, затворити врата и удаљити се до
доласка професионалне ватрогасне јединице.
Програм праћења стања животне средине у току
спровођења Плана (мониторинг)
Основни циљ мониторинг система је да се
обезбеди, правовремено реаговање и упозорење на
могуће негативне процесе и акцидентне ситуације,
као и потпунији увид у стање основних чинилаца
животне средине и утврђивање потреба за
предузимањем додатних мера заштите, у
зависности од степена угрожености и врсте
загађења. Програм праћења стања животне
средине (мониторинг) има за циљ да обезбеди
праћење утицаја на природу и животну средину у
обухвату
Измена
планског
документа,
дефинисаних овом Стратешком проценом и
реализацију услова и мера заштите у току
спровођења Плана.
Методологија, учесталост мерења, обавезе
надлежних органа и друга питања везана за
мониторинг програм, биће дефинисани посебним
програмима за сваки појединачан пројекат, у току
спровођења плана. Мониторинг стања животне
средине се врши систематским мерењем,
испитивањем и оцењивањем индикатора стања
животне средине, што обухвата праћење
природних услова и фактора утицаја, односно
праћење промена стања и карактеристика природе
и животне средине у анализираном простору.
Циљеви мониторинга (праћења стања) животне
средине на подручју Плана су:


заштита здравља становништва,



заштита вода реке Западне Мораве,
Атеничке и Трнавске реке, заштита
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подземних вода и површинских вода
осталих водотокова,


очување квалитета земљишта,



очување квалитета ваздуха,



стварање услова за оцењивање стања
животне средине на подручју Измена и
допуна Плана на основу резултата мерења.

Мониторинг животне средине на подручју
Измена и допуна Плана генералне регулације
„Атеница – Кулиновци“ у Чачку за урбанистичке
целине 5.2., 5.3. и 5.4. обухвата Програм
мониторинга (праћења стања) животне средине:


праћење квалитета и количина отпадних вода,



праћење ефикасности пречишћавања, односно
квалитета и количина пречишћених отпадних
вода,



праћење квалитета воде реке Западне Мораве,



праћење квалитета вода осталих водотокова,



праћење квалитета земљишта,



праћење нивоа буке,



мониторинг отпада



праћење квалитета ваздуха.

Резултати мониторинга су основ за оцену
стања природне и животне средине на подручју
Измена и допуна Плана генералне регулације.
Програм праћења стања животне средине,
мониторинг, дефинисан је Законом о заштити
животне средине („Сл. гласник РС”, бр. 135/04,
36/09, 36/09 (др. закон), 72/09 (др. закон), 43/11
(УС), 14/16 и 95/18) и реализује преко
акредитованих лабораторија, а извештаји о
резултатима мониторинга морају бити доступни
надлежној еколошкој инспекцији и јавности.
Програм праћења квалитета отпадних и
пречишћених вода, се врши у циљу оцењивања
квалитета свих отпадних вода. Услови испитивања
квалитета воде (параметри, учесталост) из
постројења за пречишћавање отпадних вода и
компостане биће прописани Водном дозволом, у
складу са Уредбом о граничним вредностима
емисије загађујућих материја у воде и роковима за
њихово достизање („Сл. гласник РС”, бр. 67/11,
48/2 и 1/16). Носилац пројекта је у обавези да:


прати квалитет и карактеристике отпадних
вода које се доводе на постројење за
пречишћавање отпадних вода;
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прати квалитет пречишћених отпадних
вода по изласку из постројења за
пречишћавање отпадних вода, а пре
упуштања у реципијент, реку Западну
Мораву;



пратити количине отпадних вода из
постројења за пречишћавање отпадних
вода које се упуштају у реципијент, реку
Западну Мораву;



прати квалитет и количину атмосферских
вода које се упуштају у Атеничку и
Трнавску реку;



врши редовну контролу и надзор над
функционисањем канализационог система.

Носиоци планираних пројеката су у
обавези да обезбеде континуално праћење
количине и протока отпадних вода које се
испуштају у реципијент након пречишћавања.
Мониторинг отпадних вода се утврђује у поступку
процене утицаја на животну средину.
Програм праћења квалитета подземних
вода, у зони комуналне делатности, у комплексу
постројења за пречишћавање отпадних вода и
компостане, редовно, два пута годишње, вршити
анализу узорака подземних вода. Испитивање
квалитета подземних вода обухвата следеће
параметре:


опште параметре (температура воде, боја,
мирис, pH, мутноћа, растворени кисеоник,
суспендоване
материје,
специфична
проводљивост);



специфичне параметре (суви остатак,
хемијска
потрошња
кисеоника,
биохемијска
потрошња
кисеоника,
потрошња перманганата, олово, цинк,
садржај минералних уља).

Испитивани параметри морају да задовоље
критеријуме прописане Уредбом о граничним
вредностима загађујућих материја у површинским
и подземним водама и седименту и роковима за
њихово достизање („Сл. гласник РС”, бр. 50/12).
Мониторинг квалитета подземних вода се утврђује
у поступку процене утицаја на животну средину.
Мониторинг квалитета ваздуха, врши се у
циљу утврђивања концентрација загађујућих
материја у ваздуху. Мерна места за праћење
квалитета ваздуха на подручју Измене и допуне
Плана генералне регулације организовати тако да
представљају релевантне тачке за зону утицаја,
што ће бити дефинисано у поступку процене
утицаја на животну средину за планирани
пројекат. Мониторинг квалитета ваздуха вршити у
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складу са Законом о заштити ваздуха („Сл. гласник
РС” бр. 36/09 и 10/13).
У складу са Уредбом о условима за
мониторинг и захтевима квалитета ваздуха („Сл.
гласник РС” бр. 11/10, 75/10 и 63/13):




у зони комуналне делатности, односно
комплексу постројења за пречишћавање
отпадних вода и локацији компостане,
једанпут
годишње
измерити
концентрације
сумпорводоника
и
амонијака који могу настајати као
нуспродукт разградње органских материја;
измерене
вредности
упоредити
са
дозвољеним концентрацијама; у случају
прекорачења
дозвољених
вредности,
предузети адекватне мере; измерене
вредности, мерене на границама комплекса
постројења, у испитиваном узорку ваздуха
(24h) не смеју прекорачити следеће
вредности:
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целине 5.2., 5.3. и 5.4., реализацији планираних
активности, односно пројеката, дође до појаве
непредвиђених или неочекиваних утицаја који
могу имати значајне негативне ефектe на животну
и друштвену средину, неопходно је да се поступак
стратешке процене утицаја на животну средину
понови, односно изврши анализа узрока, ефекат
утицаја и изврши процена настале еколошке штете
у животној средини.
2.5.4.
ЗАШТИТА
ОД
ЕЛЕМЕНТАРНИХ
НЕПОГОДА,
ПОЖАРА,
ТЕХНИЧКОТЕХНОЛОШКИХ НЕСРЕЋА И РАТНИХ
РАЗАРАЊА
КОНЦЕПТ ЗАШТИТЕ ОД ЕЛЕМЕНТАРНИХ
НЕПОГОДА И РАТНИХ РАЗАРАЊА
Мере заштите од елементарних и других
већих непогода, и просторно-плански услови од
интереса за одбрану земље обрађују се у складу
са:


Законом о одбрани („Сл. гласник РС“ број
45/91, 58/91, 53/93, 67/93 и 48/94)



Законом о заштити од пожара („Сл. лист РС“
број 37/88) и („Сл. гласник РС“ број 53/93,
67/93, 48/94, 101/2005 и 111/2009)



Законом
о
експлозивним
материјама,
запаљивим течностима и гасовима („Сл.
гласник СРС“ број 44/77)



Правилник о изградњи станица за снабдевање
горивом
моторних
возила
и
о
ускладиштавању и претакању горива („Сл.
лист СФРЈ“ број 27/71)



Правилником о техничким нормативима за
хидрантску мрежу за гашење пожара („Сл.
лист СФРЈ“ број 39/91)



Правилником о техничким нормативима за
заштиту складишта од пожара и експлозије
(„Сл. лист СФРЈ“ број 24/87)



Мониторинг животне средине на подручју
Измена и допуна Плана мора бити интегрални део
мониторинга града Чачка, у складу са захтевима за
рекултивисане површине, а према усвојеном плану
мониторинга.

Правилником о техничким нормативима за
електричне инсталације ниског напона („Сл.
лист СФРЈ“ број 53/88 и „Сл. лист СРЈ“ број
28/95)



Правилником о техничким нормативима за
заштиту објекта од атмосферског пражњења
(„Сл. лист СРЈ“ број 11/96)

Поступање у случају неочекиваних
негативних утицаја



Правилником о техничким нормативима за
приступне путеве, окретнице и уређене
платое за ватрогасна возила у близини
објеката повећаног ризика од пожара („Сл.
лист СРЈ“ број 8/95)



амонијак:

100g/m3



водониксулфид:

150g/ m3

Мониторинг
квалитета
земљишта,
обухвата праћење промена у морфологији и
физичким карактеристикама терена које могу
представљати предуслов за настанак ерозије и
клизишта као и праћење стања загађености на
локацијама које су изложене потенцијалној
контаминацији.
Мониторинг
земљишта
представља основ за спровођење поступка
рекултивације по завршетку радова на уређењу
локације, санације и потенцијалне ремедијације у
случају удесног загађења земљишта.
Мониторинг нивоа буке је потребно
вршити у зони најближих стамбених објеката где
је утицај буке највећи. Потреба за мониторингом
буке се утврђује у поступку процене утицаја
сваког планираног пројекта на животну средину.
Мониторинг буке вршиће се у складу са Законом о
заштити од буке у животној средини („Сл. гласник
РС”, бр. 36/09 и 88/10) и важећим подзаконским
актима.

Ако у било којој фази имплементације
Измена и допуна Плана генералне регулације
„Атеница – Кулиновци“ у Чачку за урбанистичке
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Правилником о изменама и допунама
Правилника о техничким нормативима за
изградњу објеката у сеизмичким подручјима
(„Сл. лист СФРЈ“ број 31/81, 49/82, 29/83,
55/83, 21/88 и 52/90)

пројекту регулације десне обале З. Мораве од ушћа
Трнавске до Атеничке реке“ као и изградња и
завршетак планираних линијских заштитних
објеката на левој обали Западне Мораве (КО
Коњевићи).

Мере заштите од пожара прописане су у
складу са условима добијеним од МУП–а
Секретаријат у Чачку.

Ради потребе за детаљним подацима град
Чачак је урадио документ: „Студија и план
заштите од поплава територијалне јединице
локалне самоуправе града Чачка“ („Ехтинг“ Београд, 2012. год.), као и „Локални оперативни
план за воде другог реда на територији града
Чачка“ (ВДП „Морава“ – Чачак, 2015. год.).

Услови заштите од елементарних непогода
уграђени су у планирану намену и дугорочну
концепцију развоја насеља. Планирана заштита
односи се на следеће:
Земљотреси
Као показатељ сеизмичности терена узима
се податак са опште карте Р. Србије. На основу
сеизмичких активности и сеизмотектонских
својстава терена може се рећи да простор града
Чачка спада у сеизмички угрожена подручја.
На
основу
сеизмичке
активности,
конфигурације површинских маса, рељефа терена,
подручје плана припада зони од 7º МЦС.
На основу целокупног сагледавања
извршена је сеизмичка рејонизација терена и на
предметном подручју које је обухваћено планом
издвојене су зоне VII, VII+ и VIII-ог степена
Меркали-Канкали-Зибергове скале (МКС).


Зона VII степени КС=0,025



Зона VII+ степени КС=0,030



Зона VIII-ог степена Кс=0,05

0

Основна мера зештите од земљотреса
представља
примену принципа
сеизмичког
пројектовања
објеката,
односно
примену
сигурносних стандарда и техничких прописа
заштите при изградњи у сеизмичким подручјима.
Урбанистичке мере заштите, којима се
непосредно утиче на смањење повредљивости
територије уграђене су у планско решење, при
чему је планирано да површине на слободном
простору могу да се користе у случају земљотреса
као безбедне зоне за евакуацију, склањање и
збрињавање становништва.
Поплаве
Заштита од поплава, на територији града
Чачка, биће остварена путем пасивне одбране,
одржавањем постојећих брана на реци Западној
Морави, који знатно утичу на смањење ризика од
поплава, јер смањују врх поплавног таласа.
У Изменама и допунама ПГР «Атеница
Кулиновци» за уц 5.2, 5.3 и 5.4 планирана је
изградња одбрамбених бедема према „Главном

Првим документом су обрађене категори–
је: становништво, привреда, инфраструктура,
животна средина и културно наслеђе – срачунати
ризици од поплава, како за појединачне
категорије, тако и збирно. Прелиминарна процена
ризика од поплава заснива се на картама
угрожености од поплава које садрже информације
о границама плавног подручја, котама нивоа,
дубини воде, а по потреби, брзинама и протоцима.
Карте ризика од поплава садрже податке о
могућим штетним последицама поплава на
здравље људи, животну средину, културно
наслеђе,
привредну
активност
и
друге
информације од значаја за управљање ризиком од
поплава.
Другим документом дефинисане су неке од
законских смерница (критеријум за проглашење
одбране од поплава; руковођење одбраном од
поплава; списак надлежних субјеката и њихових
овлашћења; предлог расположиве механизаци–
је...). Такође су конкретно дефинисане критичне
деонице и објекти на којима може доћи до
изливања. Под критичним објектима сматрају се:
пропусти са смањеном или недовољном
пропусном моћи и објекти у кориту водотока који
смањују пропусност корита. Под критичним
деоницама сматрају се: деонице на којима не
постоји потребан протицајни профил деонице са
малим коритом, деонице са смањеним протицајем
услед обраслости и неодржавања итд.
Пожари
За основне мере заштите од пожара
надлежна је служба Ватрогасног дома града Чачка
која је опремљена и организована јединица за
обављање ове врсте деловања. За ефикасније
деловање потребно је осавременити постојећу
структуру и организацију.
У структури насеља зелене површине и
водотокови имају врло значајну улогу задржавања
појавних пожара.
Заштиту од пожара треба обезбедити:
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 проходношћу
терена,
односно
обезбеђењем приступа свим објектима,

мира и рата. Обезбеђење реализације специфичних
захтева одвијаће се по посебним програмима.

 погодним
распоредом
објеката
и
њиховом
удаљеношћу,

2.5.5 УСЛОВИ ПРИСТУПАЧНОСТИ ОСОБАМА
СА ПОСЕБНИМ ПОТРЕБАМА

појединачних
међусобном



одговарајућом
хидрантском мрежом,



коришћењем незапаљивих материјала за
њихову градњу,

противпожарном

а све у складу са Законом о заштити од пожара
(“Службени гласник РС”, број 111/09 и 20/15), и
важећим подзаконским актима. У мере
противпожарне заштите спадају прописано
удаљење објеката један од другог. Објекти треба
да имају више приступних праваца које ће
ватрогасним јединицама омогућити улазак на
парцелу и долазак до објекта.
Угроженост простора у границама плана
од пожара отклониће се изградњом објеката у
складу са њиховом наменом, грађењем
саобраћајница оптимално димензионисаним како
би приступ био адекватан.
Ветар
Подручје града Чачка се налази под
утицајем ветрова из северног и северозападног
правца (учесталост 84% и 82%). Највећу средњу
годишњу брзину имају северни и југоисточни
ветар од 2,3 m/s и 2,2 m/s.
Заштиту од могућих олујних ветрова
спровести:
- реализацијом планиране намене простора - при
пројектовању објеката обезбедити заштиту од
ових утицаја.
Општу ветрозаштитну функцију могу
имати линеарно зеленило дуж путева.
Заштита од ратних разарања
На основу услова број 2522-2 добијеног од
Министарства
одбране
–
Управа
за
инфраструктуру нема посебних услова и захтева за
прилагођавање потребама одбране земље, већ је
потребно применити јединствене урбанистичке
стандарде и нормативе у складу са Законом о
планирању и изградњи („Сл. гласник РС”, број
72/09, 81/09 – исправка, 64/10 - УС, 24/11, 121/12,
42/13 - УС, 50/13 – УС, 54/13 - УС, 98/13 – УС,
132/14, 145/14, 83/18, 31/2019, 37/2019 и 9/2020) и
у свему се придржавати предметних услова.
Предложеним решењима намене простора,
инфраструктурних система и заштите животне
средине, као и мерама и условима, овај план је
обезбедио подлогу за уређење насеља у условима

Приликом планирања и пројектовања
површина и објеката јавне намене (тротоари и
пешачке стазе, пешачки прелази, паркинзи,
стајалишта јавног превоза, прилази до објеката
хоризонталне и вертикалне комуникације у јавним
и стамбеним објектима) и стамбених објеката са 10
и више станова морају се обезбедити услови
приступачности особама са посебним потребама
(деци, старим, хендикепираним и инвалидним
особама) у складу са Правилником о техничким
стандардима планирања, пројектовања и изградње
објеката, којима се осигурава несметано кретање и
приступ особама са инвалидитетом, деци и старим
особама (“Сл. гласник РС”, бр. 22/2015), као и
осталим важећим прописима, нормативима и
стандардима који регулишу ову област.
За приступ и кретање хендикепираних и
инвалидних лица, неопходно је предвидети стазе
са рампама на местима денивелације између
разних категорија саобраћајних површина. Код
грађевинских објеката чија је кота пода
денивелисана у односу на коту околних тротоара,
треба предвидети, поред степеника и рампе за
кретање хендикепираних и инвалидних лица, и
адекватна врата на свим улазима у објекте.
2.6. МЕРЕ ЕНЕРГЕТСКЕ ЕФИКАСНОСТИ
Унапређење
енергетске
ефикасности
подразумева смањење потрошње свих врста
енергије, уштеде енергије и обезбеђење одрживе
изградње применом техничких мера, стандарда и
услова планирања, пројектовања, изградње и
употребе објеката. Циљ је свести потрошњу
енергије на минимум, а задржати или повећати
ниво удобности и комфора у објектима.
Одрживи развој је у директној функцији са
уштедом
енергије,
тј.
са
енергетском
ефикашношћу постојећих објеката и објеката који
се граде.
Унапређење
енергетске
ефикасности
применити у области грађевинарства, индустрије,
саобраћаја, комуналне инфраструктуре, што је од
значаја за економију града, очување животне
средине, а све у контексту одрживог коришћења и
очувања природних ресурса.
Објекти више спратности морају бити
пројектовани, изграђени, коришћени и одржавани
на начин којим се обезбеђују прописана
енергетска својства у складу са Правилником о
енергетској ефикасности зграда („Сл. гласник РС,
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бр. 61/11). Ова својства се утврђују издавањем
сертификата о енергетским својствима, на основу
Правилника о условима, садржини и начину
издавања сертификата о енергетским својствима
зграда („Сл. гласник РС“, бр. 61/2011), који чини
саставни део техничке документације која се
прилаже уз захтев за издавање употребне дозволе.
За
постизање енергетске
неопходно је следеће:

ефикасности

o

изградња нових и реконструкција постојећих
грађевинских
објеката
уз
поштовање
принципа енергетске ефикасности

o

детаљно сагледавање стања потрошње
енергената (према структури и врсти
енергетских
услуга)
у
секторима
грађевинарства, индустрије, саобраћаја и
комуналних услуга

o

увођење одговарајућих регулаторних и
подстицајних
мера
за
стимулисање
привредних субјеката и становништва да
примењују мере енергетске ефикасности

o

развој даљинског грејања, развој гасоводне
мреже, која ће омогућити супституцију
коришћења електричне енергије и класичних
фосилних енергената
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енергије у зградама (биомаса, сунце, ветар),
повећањем
енергетске
ефикасности
термоенергетских система.
3. ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА
3.1. ОПШТА ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА
Правилима грађења уређују се дозвољене
претежне и пратеће намене, минимална величина
парцеле,
максимални
индекс
заузетости,
постављање објекта у односу на регулациону
линију и у односу на границе грађевинске парцеле,
међусобна удаљеност објекта, висина или
спратност објекта, изградња других објеката на
истој грађевинској парцели, постављање ограде,
начин обезбеђивања приступа парцели, паркирање
и гаражирање и др.
Правила грађења представљају скуп
међусобно зависних правила за изградњу објеката
на појединачним грађевинским парцелама, дата по
претежним наменама по зонама, целинама и
подцелинама из Плана генералне регулације
плана.
Правила се примењују:

o

утврђивање ефеката мера које се спроводе у
погледу рационалне потрошње енергије



за директно спровођење плана - издавање
локацијских услова.

o

унапређење и развој статистичких података и
енергетских индикатора за праћење енергетске
ефикасности



за израду урбанистичких пројеката.

o

развој
инфраструктурне
и
комуналне
опремљености насеља у складу са мерама
заштите животне средине и унапређења стања

o

коришћење обновљивих извора енергије са
акцентом на соларној енергији и коришћењу
топлотних пумпи у циљу прозводње топлотне
енергије за загревање простора и воде у
домаћинствима
(примена
топлотних
пријемника сунчеве енергије)

o

o

унапређење знања и способности и повећање
свести крајњег корисника у стамбеном и
терцијарном сектору,
подршка локалне управе.

Да би се реализовало енергетски и еколошки
одрживо грађење неопходно је тежити смањењу
губитака топлоте из објеката, побољшањем
топлотне заштите спољашњих елемената и
повољнијем односу површине и запремине
објекта, повећању топлотних добитака у згради
повољнијом оријентацијом зграде и коришћењем
сунчеве енергије, применом обновљивих извора

У графичком прилогу бр.5 „Карта
планиране намене површина“ дате су претежне
намене, а као пратеће могу се јавити њима
компатибилне намене. Међусобно компатибилне
намене су становање, пословање, трговина,
угоститељство, занатство и услуге, комунални и
саобраћајни објекти, јавне намене - здравство,
култура, верски објекти и сл.
Пејзажно уређење, споменици, фонтане,
мобилијар и урбана опрема компатибилни су са
свим наменама и могу се без посебних услова
реализовати на свим површинама.
Општа правила парцелације
Општа правила парцелације су елементи за
одређивање величине, облика и површине
грађевинске парцеле која се формира.
Грађевинска парцела (планирана и
постојећа) има површину и облик који омогућавају
изградњу објекта у складу са решењима из
планског документа, као и са правилима грађења и
техничким прописима.
Свака грађевинска парцела мора имати
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излаз на јавну површину односно
непосредно или преко приступног пута.

улицу,

Грађевинска парцела може се укрупнити
препарцелацијом и може се делити парцелацијом
до минимума утврђеног планом за одговарајућу
намену и урбанистичку целину, односно
подцелину, за шта је потребна израда пројекта
парцелације, односно пројекта препарцелације.
Исправка границе суседних катастарских
парцела, спајање суседних катастарских парцела
истог власника, као и спајање суседних парцела на
којима је исто лице власник или дугорочни
закупац на основу ранијих прописа, врши се на
основу елабората геодетских радова. Приликом
исправке границе суседних парцела мора се
поштовати правило да катастарска парцела у
јавној својини која се припаја суседној парцели не
испуњава услове за посебну грађевинску парцелу,
као и да је мање површине од парцеле којој се
припаја.
Услови и начин обезбеђивања
приступа парцели
Приступ парцели по правилу треба да буде
са јавног пута – улице, и то када парцела најмање
једном својом страном директно излази на јавну
површину, или индиректном везом са јавним
путем, преко приватног пролаза.
Свака грађевинска парцела може имати
један колски приступ. Изузетно се могу дозволити
два колска приступа, уколико се парцела налази на
углу две улице и приступ је могуће стварити из обе
улице, тако да прикључак не ремети услове
прикључења других парцела и не утиче на
безбедност саобраћаја, уз прибављање услова
надлежног предузећа. Ширина приватног пролаза
преко кога се обезбеђује приступ јавном путу – је
дефинисана у условима прикључења на
саобраћајну мрежу.
Услови и начин обезбеђења простора за
паркирање возила
Паркирање возила решавати у оквиру
сопствене парцеле, изван површине јавног пута,
(изградњом паркинга или гаража)
Паркинге
за
транспортна
предвидети у оквиру парцеле.

возила

Паркирање у радној зони се планира у
оквиру припадајућих парцела.
Услови приступачности
особама са посебним потребама
Приликом
пројектовања
објеката
придржавати се услова из Правилника о
техничким стандардима планирања, пројектовања
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и изградње објеката, којима се осигурава
несметано кретање и приступ особама са
инвалидитетом, деци и старим особама („Сл.
гласник РС“ бр. 22/2015), као и осталим важећим
прописима, нормативима и стандардима који
регулишу ову област.
Положај објеката на парцели - хоризонтална
регулација
Положај објекта на парцели дефинише се:
-

грађевинском линијом у односу на
регулациону линију,

-

удаљеношћу у односу на границу
суседне парцеле и објеката на њој,

-

удаљеношћу у односу на друге објекте
на парцели

Грађевинска линија је линија до које је дозвољена:
-

изградња нових објеката

-

доградња постојећих објеката

Положај објеката одређен је грађевинском
линијом која је дефинисана у односу на
регулациону линију (Графички прилог „Карта
урбанистичке регулације“).


Грађевинска линија може да се поклапа са
регулационом линијом на грађевинској
парцели или се налази на одређеном растојању
које је дефинисано на графичком прилогу
Карта урбанистичке регулације.



За објекте који имају индиректну везу са
јавним путем преко приватног пролаза
грађевинска линија се утврђује у односу на
границу приватног пролаза. Удаљеност од
границе пролаза усклађује се претежном
удаљеношћу грађевинске линије у тој
урбанистичкој зони и не може износити мање
од 3,0 м.



За објекте у обухвату простора планираних за
израду урбанистичких пројеката, грађевинска
линија је дефинисана овим планом.

Уколико постојећи објекат делом излази
испред планом дефинисане грађевинске линије, а
уколико не омета јавну површину (регулациону
линију), саобраћајну прегледност или суседа на
планираној грађевинској линији, могуће га је
реконструисати, адаптирати
и санирати.
Доградња је могућа само иза планом дефинисане
грађевинске линије.
Подземна грађевинска линија може се
утврдити и у појасу између регулационе и
грађевинске линије, као и у унутрашњем дворишту
изван габарита објекта, ако то не представља
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сметњу
у
функционисању
објекта
инфраструктурне и саобраћајне мреже.

или

Индекси
Индекс заузетости
Индекс заузетости парцеле представља
однос габарита хоризонталне пројекције објекта и
укупне површине грађевинске парцеле, изражен у
процентима. У габарит објекта спадају сви испади,
еркери, препусти на објектима.
Типологија изградње објеката
Објекти могу бити грађени као:

Грађевински елементи испод коте тротоара
- подрумске етаже - могу прећи грађевинску,
односно регулациону линију (рачунајући од
основног габарита објекта до хоризонталне
пројекције испада), и то:


стопе темеља и подрумски зидови - 0,15 m
до дубине од 2,60 m испод површине
тротоара, а испод те дубине - 0,50 m;



шахтови подрумских просторија до нивоа
коте тротоара - 1,00 m.



стопе темеља не могу прелазити границу
суседне парцеле, осим уз сагласност
власника или корисника парцеле.

- слободностојећи - објекат не додирује ни једну
линију грађевинске парцеле
- у непрекинутом низу - објекат на парцели
додирује обе бочне линије грађевинске парцеле;
- у прекинутом низу - објекат додирује само једну
бочну линију грађевинске парцеле.
Кота приземља нових објеката
Кота приземља објеката одређује се у
односу на коту нивелете јавног или приступног
пута. Кота приземља објеката на равном терену не
може бити нижа од коте нивелете јавног или
приступног пута, односно треба да је у односу на
коту нивелете јавног или приступног пута виша за
минимално 0,15 м а највише 1,20 м.
За објекте који имају индиректну везу са
јавним путем преко приватног пролаза, кота
приземља утврђује се у односу на коту пролаза а
у складу са горе наведеним параметрима.
Грађевински елементи објеката
Грађевински елементи на нивоу приземља
могу прећи грађевинску, односно регулациону
линију (рачунајући од основног габарита објекта
до хоризонталне пројекције испада), и то:






излози локала - 0,30 m, по целој висини,
када најмања ширина тротоара износи 3,00
m, а испод те ширине тротоара није
дозвољена изградња испада излога локала
у приземљу;
транспарентне
браварске
конзолне
надстрешнице у зони приземне етаже - 2,00
m по целој ширини објекта са висином
изнад 3,00 m;
платнене надстрешнице са масивном
браварском конструкцијом - 1,00 m од
објекта на висини изнад 3,00 m, конзолне
рекламе - 1,20 m на висини изнад 3,00 m.
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Заштита суседних објеката
На
грађевинским
парцелама
није
дозвољена било каква изградња која би могла
угрозити објекте на суседним парцелама и њихову
функцију. Приликом изградње нових објеката
водити рачуна о заштити суседних објеката у
конструктивном смислу и у смислу не угрожавања
услова живљења на суседним и парцелама у
окружењу.
Код грађења објеката на граници
катастарске парцеле према суседу водити рачуна
да се објектом или неким његовим елементом
(испадом, стрехом и сл.) не угрози ваздушни,
односно подземни простор суседне парцеле.
Приликом формирања градилишта и
изградње потребно је обезбедити све објекте на
парцели као и суседне објекте у погледу статичке
стабилности.
Ограђивање парцела по појединим зонама


Грађевинске парцеле могу се ограђивати
зиданом или транспарентном оградом до
висине од 1,60 m.



Зидане и друге врсте ограда постављају се
на регулациону линију тако да ограда,
стубови ограде и капије буду на
грађевинској парцели која се ограђује.



Зидана непрозирна ограда између парцела
подиже се до висине 1,60 m уз сагласност
суседа, тако да стубови ограде буду на
земљишту власника ограде.



Суседне грађевинске парцеле могу се
ограђивати живом зеленом оградом која се
сади у осовини границе грађевинске
парцеле или транспарентном оградом до
висине од 1,60m, која се поставља према
катастарском плану и операту, тако да
стубови ограде буду на земљишту
власника ограде.

11. децембар 2020. године

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ЧАЧКА



Врата и капије на уличној огради не могу
се отварати ван регулационе линије.



Грађевинске парцеле на којима се налазе
објекти који представљају непосредну
опасност по живот људи, као и
грађевинске парцеле специјалне намене,
ограђују се на начин који одреди надлежни
орган.



Грађевинске парцеле на којима се налазе
радни и пословни објекти (постројење,
компостана, складишта, радионице и сл.)
могу се ограђивати транспарентном или
зиданом оградом висине до 2,20 m.
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o

Пословни и производни простори у склопу
стамбених објеката и објеката других намена,
односно пословни и производни објекти,
треба да су изграђени према функционалним,
санитарним,
техничко-технолошким
и
другим условима у зависности од врсте радне
или производне делатности, односно према
важећим прописима за одређену намену или
делатност.

o

Стандардна светла висина пословних, радних
просторија не може бити мања од 3.0м,
односно треба да је у складу са прописима за
обављање одређене врсте делатности.

o

Делатности код којих је повећана емисија
буке се не могу обављати у зонама становања,
као и у граничном појасу на удаљености
мањој од 30м од првих објеката становања.

o

Објекти свих врста и намена треба да су
функционални, статички стабилни, хидро и
термички прописно изоловани и опремљени
свим савременим инсталацијама у складу са
важећим нормативима и прописима за објекте
одређене намене.

o

Приликом пројектовања и изградње објеката
испоштовати важеће техничке прописе за
грађење објеката одређене намене. Објекте
пројектовати у складу са прописима о
изградњи на сеизмичком подручју, имајући у
виду да се гради на подручју које према
интензитету земљотреса спада у VII, VII+ и
VIII степен Меркали-Канкали-Зибергове
скале (МЦС).

o

У склопу општих правила грађења неопходно
је испоштовати и следећа правила:

На подручју плана из кога се директно издаје
локацијских услова постојеће објекте могуће
је реконструисати, адаптирати и санирати у
постојећим габаритима до привођења
простора планираној намени, ако посебним
правилима грађења није другачије прописано.

o

o

Приликом пројектовања придржавати се
важећих прописа за пројектовање објеката и
прописа за стабилност. Фундирање објеката
вршити након прибављања података о
геоморфолошким карактеристикама зем–
љишта.

На објектима који се у складу са постојећим
начином постављања објеката у зони, блоку,
граде на граници бочне грађевинске парцеле,
или интерполитрају између обе бочне
грађевинске парцеле, не могу се на забатним
зидовима планирати отвори.

o

o

Стамбени простор – стамбену јединицу са
помоћним и пратећим просторима у оквиру
породичног и вишепородичног објекта
организовати према функцији и важећим
нормативима.

o

Светла висина стамбених просторија не може
бити мања од 2.6 м.

На објектима који се уграђују између и до
граница обе бочне грађевинске парцеле на
којима су постојећи објекти постављени на
заједничкој граници парцела, могу се за
потребе осветљења и вентилације споредних,
односно и радних просторија извести
светларници, на рачун габарита планираног
објекта.

Одлагање отпада
Одлагање отпада врши се у одговарајуће
посуде у сопственом дворишту за породичне
стамбене објекте, односно у контејнере смештене
на погодним локацијама у склопу парцеле или у
одговарајућим просторијама у објекту за
вишепородичне и пословне објекте, а у складу са
прописима за објекте одређене намене.
Одлагање комуналног кућног отпада за
вишепородичне зграде решавати у оквиру парцеле
у складу са важећим стандардима.
Са парцела на којима је планирана
изградња или су изграђени пословни и производни
објекти потребно је предвидети и уредити место за
одлагање комуналног отпада. За смештај
контејнера потребно је осигурати посебан простор
ограђен зеленилом. Одлагање других врста отпада
потребно је уредити у складу са законским
прописима, зависно од врсте отпада. У зависности
од врсте производње, односно врсте и карактера
отпада, отпадни производни продукти се одлажу
на прописану локацију и на прописани начин, у
складу са врстом отпада.
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o

Код грађења објеката на међи водити рачуна
да се објектом или неким његовим елементом
– (испадом и другим) не угрози ваздушни,
односно подземни простор суседне парцеле.

o

Кровне равни свих објеката у погледу нагиба
кровних равни решити тако да се одвођење
атмосферских вода са површина крова
спроводи у сопствено двориште, односно
усмери на уличну канализацију.

o

o

o

Површинске воде са једне грађевинске
парцеле не могу се усмерити према другој
парцели, односно објектима на суседним
парцелама. У случају када за одвођење
површинских вода не постоји нивелационо
решење на нивоу блока, површинске воде са
парцеле одводе се слободним падом према
риголама, односно према улици (код
регулисане канализације, односно јарковима)
са најмањим падом од 1,5%.
Изграђене саобраћајне површине, приступне
пешачке стазе објектима на парцели, рампе
гаража у приземљу и помоћних и радних
просторија којима се савладава висинска
разлика изнад коте терена, колске приступне
путеве дворишту и манипулативне дворишне
платое, треба извести са падом оријентисано
према улици, евентуално делом према
зеленим површинама на парцели (врт, башта
и слично).
Одвођење
површинских
вода
са
манипулативних и паркинг површина
планираних у дворишном делу парцеле, чија
површина прелази 200 м2, условљено је
затвореном
канализационом
мрежом
прикљученом на уличну канализацију.

o

Одвођење површинских вода са рампе
изведене за већи број гаража планираних у
сутерену објекта (вишепородични, пословни
објекти
и
др.)
обавезно
решавати
канализационом мрежом прикљученом на
уличну канализацију.

o

Саобраћајне површине – приступни путеви,
платои треба да су изведени са савременим
коловозним застором: бетон, асфалт бетон и
поплочање разним типским елементима.

o

Јавни простор улице се не може користити за
обављање
делатности
(складиштење
материјала и сл.) нити за паркирање тешких
возила и машина, већ се у ту сврху мора
организовати и уредити простор у оквиру
парцеле уколико за то постоје просторни
услови и не ремете се створени услови
живљења у ширем окружењу.
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3.2.
ЛОКАЦИЈЕ ЗА КОЈЕ ЈЕ ОБАВЕЗНА
ИЗРАДА УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА,
ПРОЈЕКТА ПАРЦЕЛАЦИЈЕ/ПРЕПАРЦЕЛАЦИЈЕ
И ИСПРАВКА ГРАНИЦА
УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКТИ
Изменама и допунама ПГР је за одређене
случајеве,
према
исказаној
потреби,
специфичностима, намени и условима планског
уређења и грађења одређених просторних целина,
локација и парцела, утврђена обавеза разраде
просторно-планског решења Урбанистичким
пројектом.
Израда Урбанистичког пројекта за потребе
спровођења планских решења и поставки ПГР-е је
предвиђена за следеће просторе:
1. за урбанистичку целину 3.3б – Кванташка
пијаца
2. за урбанистичку целину 5.3в.- Комунална
привреда
3. за урбанистичку целину 5.3г.- Компостана
Границе урбанистичких пројеката дефинисане
су на графичком прилогу бр. 10. На графичком
прилогу „Карта спровођења ПГР-а са целинама за
даљу разраду“ дат је приказ подручја одређених за
обавезну разраду Урбанистичким пројектом.
Урбанистички пројекти се израђују у складу са
обавезама датим кроз правила уређења и грађења
за одређене зоне и намене.
ПРАВИЛА ПАРЦЕЛАЦИЈЕ/ПРЕПАРЦЕЛАЦИЈЕ
И ИСПРАВКА ГРАНИЦА ПАРЦЕЛА
Грађевинска парцела је најмањи део
простора обухваћеног планом која својом
површином и обликом задовољава услове
изградње објеката у складу са планским решењем,
правилима грађења и техничким прописима.
Грађевинска парцела се формира од једне или
више катастарских парцела, односно делова
парцела, у складу са планским условима.
Изменама и допунама дела плана генералне
регулације „Атеница Кулиновци“ дефинисана су
правила за парцелацију и препарцелацију
грађевинског земљишта у границама грађевинског
подручја. У складу са Законом о планирању и
изградњи („Сл. гласник РС“ број 72/09, 81/09-испр.
64/10 - одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13 – одлука
УС, 50/13 – одлука УС, 98/13 – одлука УС, 132/14,
145/14, 83/18, 31/2019, 37/2019 и 9/2020) радити
пројекте парцелације и препарцелације, као и
геодетске елаборате исправке граница суседних
парцела и спајање суседних парцела истог
власника.
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У случају да је катастарска парцела мања
од минимума прописаног у правилима парцелације
да би постала и грађевинска потребну површину
парцеле обезбедити у поступку препарцелације или
исправке граница. Изузеци од овог правила су
следећи:






Парцеле мање од минимума прописаних
Планом генералне регулације могу да
егзистирају у простору као грађевинске
парцеле у случају да се на њима налазе
објекти под заштитом евидентирани од
стране Завода за заштиту споменика. Код
њих
се
примењују
урбанистички
параметри (осим минималне површине и
ширине фронта грађевинске парцеле)
прописани правилима грађења за ту
урбанистичку зону или целину у оквиру
које се објекат налази.
Парцеле мање од минимума прописаних
Планом генералне регулације могу да
егзистирају у простору као грађевинске
парцеле у случају да се налазе у оквиру
културно-историјске целине евидентира–
ни од стране Завода за заштиту споменика.
Код њих се примењују урбанистички
параметри (осим минималне површине и
ширине фронта грађевинске парцеле)
прописани правилима грађења за ту
урбанистичку зону или целину у оквиру
које се парцела налази.
Парцеле мање од минимума прописаних
Планом генералне регулације могу да
егзистирају у простору као грађевинске
парцеле у случају када се њихова
површина смањује због планираног
саобраћајног решења, а не постоји
могућност извршења препарцелације.

Правила за образовање
парцела јавних намена

3.3. ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА ПО ЗОНАМА У
КОЈИМА ЈЕ ПРЕДВИЂЕНА ДИРЕКТНА
ПРИМЕНА ПЛАНА
3.3.1

Планом је одређена и дефинисана
регулациона линија, као линија која раздваја
површину јавне намене од површина осталих
намена и као линија која раздваја површине јавних
намена међусобно.

СТАНОВАЊЕ

ОПШТА ПРАВИЛА ГРАДЊЕ ЗА СТАНОВАЊЕ
o

Приступ парцели остварити са јавног пута
или преко приватног пролаза, а у складу са
условима за приступ на јавну саобраћајну
мрежу.

o

Смештај сопствених возила решавати у
склопу парцеле изван површине јавног пута.

o

Висина надзитка подкровних етажа маx
1,60м.

o

Приликом пројектовања придржавати се
важећих
прописа
за
пројектовање
одговарајуће врсте објекта и прописа за
стабилност. Фундирање објеката вршити
након
прибављања
података
о
геоморфолошким
карактеристикама
земљишта.

o

Приликом
пројектовања
објеката
придржавати се Правилника о техничким
стандардима приступачности (“Сл. гласник
РС”, бр. 22/2015).

o

Минимални степен комуналне опремљености
подразумева обезбеђен излаз на јавни пут,
капацитет паркирања, прикључење на
електромрежу,
систем
водовода
и
канализације, систем грејања, обезбеђено
сакупљање и евакуација комуналног отпада.

o

Ограђивање парцела – зеленом, зиданом или
транспарентном оградом до висине мах
1,60м.

o

Уређене зелене површине – треба да износе
мин 20% од укупне површине парцеле.

o

Планом генералне регулације дозвољена је
изградња површина и објеката јавне намене у
склопу зона предвиђених за остале намене,
изградњу вршити у складу са важећим
Правилником за конкретну јавну намену.

o

За потребе формирања грађевинске парцеле,
у складу са Законом извршити парцелацију /
препарцелацију.

грађевинских

У складу са прописима о експропријацији
земљишта, у планском подручју, потребно је
формирати парцеле намењене за јавне намене,
приказане на графичком прилогу број 6 - “Карта
урбанистичке регулације и површина јавне
намене”.

Страна 2399 – Број 29

СТАНОВАЊЕ СРЕДЊЕ ГУСТИНЕ
НАСЕЉЕНОСТИ 50-150ст/ха
Урбанистичке целине 5.2
o

У оквиру предметних урбанистичких зона и
целина планирано је погушћавање кроз
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доградњу постојећих и изградњу нових
објеката
o

Планирана густина насељености од 51-150
становника/ха, а просечна густина становања
20-50 станова/ха

o

Дозвољена намена је породично становање,
породично становање са централним
функцијама и објекти централних функција

o

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)



услужних делатности (књижара, видеотека,
хемијска чистионица и др.),



угоститељство (мотел, пансион, ресторан,
таверна, кафе бар, пицерија, хамбургери–
ја...)



здравство (апотека, опште и специјалис–
тичке 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 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).

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 производних објеката.
o

У овој зони градити искључиво тип
породичних
стамбених
објеката
у
варијантама слободно-стојећих, двојних
објеката, у низу и објеката атријумског типа.
У оквиру једног породичног стамбеног
објекта могуће је организовати максимум три
стана.

o

Врсте објеката с обзиром на начин изградње
на грађевинској парцели у зони породичног
становања су:

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,



слободно-стојећи



у непрекинутом низу (објекат додирује
обе бочне линије грађевинске парцеле)



у прекинутом низу (објекат додирује
само једну бочну линију грађевинске
парцеле)

o

На јединственој грађевинској парцели могућа
је изградња већег броја породичних
стамбених објеката у низу (у једном објекту
могу бити максимално 3 стамбене јединице)
са заједничким коришћењем слободних
површина на парцели.

o

Минимална површина грађевинске парцеле:


за слободно-стојећи објекат је 3.0 ара,



за објекте у прекинутом низу је 2.0 ара



за објекте у непрекинутом низу је 1.5 ара

o

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 20%.

o

На парцелама површине већим од 5.0 ари,
могућа је изградња и другог објекта на
парцели за потребе становања или за потребе
организовања
пословог
простора
из
терцијарног сектора. Уколико се планира
изградња другог стамбеног или пословног
објекта, помоћни објекти се не могу градити
као независни објекти.

o

Минимална ширина грађевинске парцеле:

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.
o
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за слободно-стојећи објекат је 10.0м



за објекте у низу је 5.0м
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Спратност објеката максимално По+Пр+2,
односно три надземне етаже. 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, а максимална
висина од нулте коте до коте стрехе или венца
је 3.0м

Постојећи породични стамбени објекти могу
се дограђивати и реконструисати под истим
условима који важе за новопланиране објекте.

o

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

o

o

или изградња новог) може имати мах.
површину 30м2.
3.3.2
o

3.4

Индекс заузетости земљишта максимално
50%

o

Најмање дозвољено растојање габарита
објекта и линије суседне грађевинске парцеле
за породичне стамбене, стамбено-пословне и
пословне објекте је 3.0 м:
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.

Страна 2401 – Број 29

ПОЉОПРИВРЕДНО ЗЕМЉИШТЕ
Изградња на пољопривредном земљишту је
дозвољена у складу са важећим Законом о
пољопривредном земљишту.
ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА ЗА ОБЈЕКТЕ И
ПОВРШИНЕ ЈАВНЕ НАМЕНЕ
ОПШТА ПРАВИЛА

o

Приступ комплексу остварити
саобраћајне површине

o

Паркирање обезбедити у оквиру комплекса
(као отворени паркинг простори, паркинг
гараже, и сл.)

o

Минимална површина грађевинске парцеле
8.0 ари

o

Приликом
пројектовања
објеката
придржавати се Правилника о техничким
стандардима приступачности (“Сл. гласник
РС”, бр. 22/2015).

o

Дозвољена је фазна израда урбанистичког
пројекта у оквиру урбанистичке подцелине

o

Приликом пројектовања придржавати се
важећих прописа за пројектовање ове врсте
објеката и прописа за стабилност. Фундирање
објеката вршити након прибављања података
о
геоморфолошким
карактеристикама
земљишта.

o

Обавезно
ограђивање
парцела–осим
урбанистичке подцелине 5.3д и урбанистичке
целине 5.4

o

Минимални степен комуналне опремљености
подразумева обезбеђен излаз на јавни пут,
капацитет паркирања, прикључење на
електромрежу,
систем
водовода
и
канализације, систем телекомуникација,
обезбеђено
сакупљање
и
евакуација
комуналног отпада.

са

јавне

o

Положај новопланираних објеката одређен је
грађевинском линијом која је дефинисана у
односу на регулациону линију (Графички
прилог бр. 6 Карта урбанистичке регулације).
Објекте
постављати на или унутар
грађевинске линије.

o

Уколико постојећи објекат (квалитетан) делом
излази
испред
планом
дефинисане
грађевинске линије задржава се уз могућу
реконструкцију, адаптацију и санацију а
доградње су могуће само иза планом
дефинисане грађевинске линије.

o

У складу са прописима о експропријацији
земљишта, у планском подручју, потребно је
формирати парцеле намењене за јавне намене

o

За потребе формирања грађевинске парцеле
парцелацију,
односно
препарцелацију
извршити у складу са Законом.

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

o

Планом
је
одређена
и
дефинисана
регулациона линија, као линија која раздваја
површину јавне намене од површина осталих
намена и као линија која раздваја површине
јавних намена међусобно.

o
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Урбанистичка подцелина 5.3а
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o

Отпадне воде сакупљене на простору града
пречистити до потребног квалитета у складу
са важећим Правилником и испустити у
Западну Мораву

o

Дозвољена намена
- постројење
пречишћавање отпадних вода

o

Издавање локацијских услова извршити на
основу података овог Плана

o

Дозвољена је изградња објеката само у
функцији постројења

Испуст у Западну Мораву фиксирати као
бетонску испусну грану

o

Одвођење атмосферске воде са одбрамбеног
насипа ППОВ остварити омогућавањем
гравитационог пада у слободни простор
(зелене и поплочане површине) у првој фази.

o

По изградњи одбрамбеног бедема на
Западној Морави у другој фази реализације,
дуж додира са њим, изградити одводни канал
уз поштовање линије регулационе са ППОВ

o

Обавезно
ограђивање
парцела
–
транспарентном или зиданом оградом висине
до 2.20м.

o

Дозвољено је саобраћајно повезивање са
урбанистичком целином 5.3г -планираном
градском компостаном.

o
o

за

Пратећи објекти постројења
o

пријавница

o

управна зграда

o

трафо-станица са
резервоар за дизел

o

гаража, радионица и магацин

o

паркинг

o

ограда и капије

агрегатом

o

Објекте градити у складу са ЕУ директивом
и националним стандардима и прописима

o

За потребе изградње обавезно је обавити
геолошко инжењерска истраживања

и

o

Зона утицаја објеката на ППОВ не сме
прелазити планирану регулациону линију

o

Изградњу објеката обавити у оквиру дате
грађевинске линије (Графички прилог бр. 6
Карта урбанистичке регулације и површина
јавне намене).

o

Материјализацију свих објеката градити у
складу са функцијом и наменом објеката
стандардним материјалима

o

На простору између регулационе и
грађевинске линије дозвољена је изградња
одбрамненог насипа за потребе одбране од
великих вода у складу са подацима из плана
(уграђени услови надлежних институција)

o

Дозвољена је фазна реализација изградње

o

Индекс заузетости земљишта до 40%

o

Дозвољена је градња подземних и надземних
етажа објеката спратности По+П+2

o

Спратност објеката максимално По+П+2
(+15м од резервоара и дигестора) у складу са
захтевом технолошког процеса

o

Одвођење атмосферске воде са платоа
извршити прикупљањем и препумпавањем до
реципијента

Урбанистичка подцелина 5.3б
Подцелина 5.3б намена – објекти у
функцији кванташке пијаце и пратећих
комуналних и комерцијалних делатности са
могућности лоцирања коплекса компатибилним
наменама.

Објекте поставити у оквиру дате
грађевинске линије која је дефинисана у односу на
регулациону линију (Графички прилог бр. 6 Карта
урбанистичке регулације и површина јавне
намене)

Дозвољена
је
изградња
комбинацији
са
наткривеним
простором

објекта
у
отвореним



Индекс изграђености земљишта маx 50%,



Спратност објеката максимално По+П+2,


Приступ комплексу пијаце остварити са
јавне саобраћајнице,

Обавезно
ограђивање
парцела
транспарентном оградом висине мин 1.60м.

–


Паркирање обезбедити у оквиру комплекса
поштујући услов 1ПМ/70м2 корисног простора
материјализација
користити
савремене
материјале,

Приликом пројектовања придржавати се
важећих прописа за пројектовање ове врсте
објеката и прописа за стабилност. Фундирање
објеката вршити након прибављања података о
геоморфолошким карактеристикама земљишта,
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Приликом планирања и пројектовања
објеката морају се испоштовати сви услови за
несметано кретање деце, старих, хендикепираних
и инвалидних лица.
 Уређене зелене површине – треба да износе
мин 20% од укупне површине парцеле.



Индекс изграђености земљишта маx 60%,



Спратност објеката максимално По+П



Паркирање
комплекса,



Обавезно
ограђивање
парцела
транспарентном или зиданом оградом
висине до 2.20м



Дозвољено је саобраћајно повезивање са
урбанистичком целином 5.3а–Постројење
за пречишћавање отпадних вода

 Обавезна израда Урбанистичког пројекта
Урбанистичка подцелина 5.3в
Подцелина 5.3в намењена за комуналну
привреду - шири спектар


Објекте поставити у оквиру дате
грађевинске линије која је дефинисана у
односу на регулациону линију (Графички
прилог бр 6)



Индекс изграђености земљишта маx 50%



Спратност објеката максимално По+П+2



Обавезан
појас
зеленила
дуж
саобраћајница које се граниче са
стамбеном
наменом,
комбинацијом
превасходно високих и у мањој мери
ниских биљних врста (графички прилог бр.
5 карта планирана намена површина).
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обезбедити

у

оквиру

 Обавезна израда Урбанистичког пројекта
Урбанистичка подцелина 5.3д

На простору између грађевинске и
регулационе линије формирати појас
заштитног зеленила, са остављањем
слободних простора у оквиру раскрсница
што омогућује саобраћајно повезивање са
блоком комуналне намене



Подцелина 5.3д - намењена за урбано
зеленило



Организацију
зелених
површина
постављати у оквиру дате регулационе
линије (Графички прилог бр. 6),



Озелењавање извршити према пројектима
пејзажног уређења



Дозвољава се пролазак и постављање
комуналних објеката на овој површини уз
поштовање
правила
грађења
за
инфраструктуру који је саставни део овог
плана



Дозвољено насипање и равњање терена



Није дозвољено ограђивање локације



Дозвољена фазна реализација до потпуне
реализације и привођења намени

Урбанистичка целинa 5.4- Западна Морава и
одбрамбени насипи



Паркирање
комплекса,

o



Обавезно
ограђивање
парцела
–
транспарентном или зиданом оградом
висине од 1.60м до 2.20м (у зависности од
врсте утицаја делатности на окружење)

Све интервенције у небрањеном подручју
реализовати према Закону о водама и уз
сагласност и услове ЈВП „Србијаводе“,

o

Поштовати регулациону линију (Графички
прилог бр. 6- Карта регулације, парцелације
и површина јавне намене),



Уређене зелене површине – треба да
износе мин 20% од укупне површине
парцеле.

o

Дозвољено
је
постављање
мобилијара, осветљење и сл.

o

Обавезно формирање пешачке стазе по
круни насипа,

o

За
потребе
формирања
парцела,
парцелацију/препарцелацију извршити у
складу са Законом о планирању и изградњи
(„Сл. гласник РС”, број 72/09, 81/09 –
исправка, 64/10 - УС, 24/11, 121/12, 42/13 УС, 50/13 – УС, 54/13 - УС и 98/13 – УС,
132/14, 145/14, 83/18, 31/2019, 37/2019 и
9/2020).

обезбедити

у

оквиру

 Обавезна израда Урбанистичког пројекта
Урбанистичка подцелина 5.3г


Подцелина 5.3г - намењена за градску
копмпостану



Објекте поставити у оквиру дате
грађевинске линије која је дефинисана у
односу на регулациону линију (Графички
прилог бр. 6),

урбаног
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3.5. ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА
ИНФРАСТРУКТУРНИХ МРЕЖА
3.5.1. Саобраћај
Урбанистичко
решење
саобраћајних
површина, односно регулационе ширине и
нивелациони елементи, као и попречни профили за
постојеће и планиране саобраћајнице приказани су
у графичком прилогу „Карта саобраћајне
инфраструктуре“, са аналитичко-геодетским и
свим осталим елементима неопходним за израду
техничке документације за саобраћајнице.
Приликом пројектовања и грађења
настојати да се сви елементи попречног профила
саобраћајних површина који се функционално
разликују нивелационо раздвоје. Коловозну
конструкцију одредити према инжењерскогеолошким карактеристикама тла и очекиваном
саобраћајном оптерећењу. Геометрија планираних
и постојећих саобраћајних површина прецизно ће
бити дефинисана у току израде пројектно техничке
документације на основу важећих правилника и
осталих важећих стандарда и прописа који
регулишу ову материју.
За све предвиђене интервенције и
инсталације које се воде кроз земљишни појас
(парцелу пута) потребно је прибавити услове
надлежног управљача пута.
Инжењерско-геолошке
карактеристике
терена захтевају примену адекватних санационих
мера при изградњи саобраћајница. Тачну
диспозицију потпорних зидова (димензије, врста,
нагиб) дефинисати кроз израду детаљних
геолошких истраживања и статичког прорачуна.
РЕГУЛАЦИЈА
Регулационе
линије
и
осовине
саобраћајница представљају основне елементе за
дефинисање коридора у коме су планиране
саобраћајне мреже, чиме је дата граница у оквиру
које је дато техничко решење трасе. Када је у
питању регулациона ширина појаса-простора, који
је планом намењен за пројектовање и изградњу
саобраћајница, у односу на укупну ширину
карактеристичног попречног профила додавано је
најмање по 0,25m са сваке стране саобраћајнице.
Овакав став је заузет на основу увида у
конфигурацију терена, изграђеност окружења
коридора у коме се планира саобраћајница и
досадашњег искуства у реализацији оваквих
пројеката-објеката. На овај начин је омогућено да
се даљом разрадом планом приказаних решења
трасе, кроз техничку документацију, унапреде
поједина решења дата у плану (у оквиру
дефинисане
границе-регулације,
односно
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претходно извршене парцелације), а уз
обавезујући број планираних саобраћајних трака и
њихових
ширина,
у
циљу
побољшања
саобраћајних ефеката, инфраструктурних решења
и рационализације трошкова изградње планиране
саобраћајнице. Дефинисана регулациона ширина
новопланираних улица и улица које се коригују
утврђена је у складу са функционалним рангом
саобраћајница и потребама смештаја планиране
саобраћајне и комуналне инфраструктуре.
Планом хоризонталне регулације улица
дефинисани
су
услови
за
диспозицију
саобраћајних површина – коловоза, тротоара и
бициклистичких стаза у профилу улице. Опис
ситуационог решења као једног од основа за
успостављање регулације дат је и у правилима
уређења.
Генералним
регулационим
решењем
препоручене су минималне ширине за:
- тротоаре и пешачке стазе.....................мин 1,5 m
- бициклистичке стазе једносмерне....... 1,5 (1,0) m
- бициклистичке стазе двосмерне.......... 3,0 (2,0)m
Подземне трасе главних водова комуналне
инфраструктуре планиране су у регулационим
профилима саобраћајница.
НИВЕЛАЦИЈА
Подручје
обухваћено
Изменама
и
допунама ПГР-а лежи на терену који је у веома
благом паду према водотоцима који га окружују
(Западна Морава, Атеничка и Трнавска река).
Такав рељеф уз релативно мале интервенције
омогућује одвођење површинских вода према
саобраћајницама, са којих се оне одводе системом
атмосферске канализације према наведеним
реципијентима.
Планом се настојало да се нивелете
планираних саобраћајница које прате постојеће
саобраћајнице, задрже на приближно истим
котама што је и препорука за пројектанте. Делови
планираних саобраћајница, који се надовезују на
постојеће деонице, нивелационо се морају
прилагодити постојећем стању.
До већих промена нивелета доћи ће на
планираним денивелисаним укрштањима и
деоницама нових саобраћајница, што ће бити
прецизније
дефинисано
техничком
документацијом.
Нивелету саобраћајница пројектовати на
основу кота датих у графичким прилозима, а које
треба прихватити као оријентационе. Приликом
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пројектовања ослонити се на детаљне геодетске
снимке
терена-коридора
планиране
саобраћајнице. С обзиром да је у великом делу
Измена и допуна ПГР-а у питању надоградња и
модернизација постојеће мреже саобраћајница,
али и код пројектовања нових саобраћајница,
потребно је водити рачуна о постојећим котама,
како саобраћајница, тако и о котама улаза у
парцеле и објекте. Такође, битан утицај на
нивелационо решење саобраћајнице могу имати и
коте осталих инфраструктурних мрежа, нарочито
канализационих
(фекална
и
атмосферска
канализација).
Нивелацију земљишта, односно парцела
које нису јавног карактера усагласити са
висинским решењем саобраћајница утврђених као
јавне површине.
Нивелационо, новопланиране саобраћај–
нице су уклопљене на местима укрштања са већ
постојећим саобраћајницама, док су на преосталим
деловима одређене на основу топографије терена
и планираних објеката.
У нивелационом смислу, код потврђивања
траса постојећих саобраћајница задржане су
углавном постојеће висинске коте.
МАКСИМАЛНИ ПОДУЖНИ НАГИБ:

Паркирање у додиру са профилима
проточних саобраћајница омогућити испред
објеката са краткотрајном посетом, уз обавезну
изградњу коловозних проширења-ниша на својим
парцелама за ограничен број возила (4 до 12 паралелне нише, односно 6 до 20 возила - косе
нише =45º)
УСЛОВИ ПРИСТУПАЧНОСТИ ОСОБАМА СА
ИНВАЛИДИТЕТОМ
Приликом планирања и пројектовања
површина и објеката јавне намене (тротоари и
пешачке стазе, пешачки прелази, паркинзи,
стајалишта јавног превоза, прилази до објеката
хоризонталне и вертикалне комуникације у јавним
и стамбеним објектима) морају се обезбедити
услови приступачности особама са посебним
потребама (деци, старим, хендикепираним и
инвалидним особама) у складу са Правилником о
техничким стандардима приступачности, као и
осталим важећим прописима, нормативима и
стандардима који регулишу ову област.
За приступ и кретање хендикепираних и
инвалидних лица, неопходно је предвидети стазе
са рампама на местима денивелације између
разних категорија саобраћајних површина.
Елементи приступачности јавног саобраћаја
Тротоари и пешачке стазе

- градске саобраћајнице ........................ 6% (8%)
- сабирне саобраћајнице I и II ........
- приступне улице..........................

7% (10%)
12% (14%)

Обзиром на конфигурацију терена ова
ограничења (која су стандардна) могу се очекивати
само у кратким деоницама непосредно уз неке
објекте(подвожњаке, мостове и слично). Настојало
се да максимални подужни нагиб саобраћајница
примарне мреже буде до 7%.
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Тротоари и пешачке стазе треба да буду
приступачни, у простору су међусобно повезани и
прилагођени за оријентацију, и са нагибима који
не могу бити већи од 5% (1:20), а изузетно до 8,3%
(1:12).


Највиши попречни нагиб уличних тротоара и
пешачких стаза управно на правац кретања
износи 2%.



Шеталишта у оквиру јавних зелених и
рекреативних површина су осветљена,
означена и са обезбеђеним местима за одмор
са клупама дуж праваца кретања.

ПАРКИРАЛИШТА
У обухвату ових измена и допуна ПГР-а нису
планиране јавне саобраћајне површине немењене
мирујућем саобраћају, али је предвиђена
могућност директног додира јавне саобраћајнице и
паркиралиште у оквиру уређења локације друге
намене. Описана правла дају се као препоруке
првенствено за таква паркиралишта.



Место пешачког прелаза означава се тако да
буде јасно видљиво и да се разликује од
подлоге тротоара, а према важећем
Правилнику о саобраћајној сигнализацији.

Стандардне димензије паркинг места за ПА



За савладавање висинске разлике између
тротоара и коловоза користе се закошени
ивичњаци који се изводе у ширини пешачког
прелаза и у нивоу коловоза, са максималним
нагибом закошеног дела до 8,3%, а ако је
технички
неизводљиво
у
изузетним
случајевима до 10%.

За путничке аутомобиле примењује се
меродавно возило заједно са потребним
слободним профилом.

Пешачки прелази и пешачка острва
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Места за паркирање




Места за паркирање возила која користе особе
са инвалидитетом предвиђају се у близини
улаза у објекат и означавају се знаком
приступачности.

оптерећењу
и
потребном
осовинском
оптерећењу, а у свему према важећим
стандардима и нормативима.


Пре израде пројектне документације улица
обавезно извршити и детаљно катастарскотопографско снимање терена и утврђивање
положаја подземних и надземних инсталација
у коридору улице која се пројектује. У случају
потребе предвидети адекватну заштиту истих
(уколико није потребна њихова реконструк–
ција).



Нивелета коловоза мора бити прилагођена
датом нивелационом решењу, постојећем
терену и изграђеном коловозу са којим се
повезује планирани коловоз.



Слободни простор изнад коловоза (светли
профил) за друмске саобраћајнице мора бити
минимално 4,5м.



Унутар
блоковске
приступне
улице
димензионисати према условима за кретање
противпожарних и комуналних возила.



Попречни пад планираних коловоза мора бити
у сагласности са важећим стандардима и
условима за одводњавање коловоза.



На улазима у дворишта парцела и на прелазима
оивичења радити од упуштених (оборених)
ивичњака и рампама прописаним за особе са
инвалидитетом.



Одвод атмосферских вода са површине
коловоза планирати преко сливника у
атмосферску канализациону мрежу.



У регулационим профилима улица предвидети
јавну расвету.



Пре изградње коловоза у улицама препоручује
се
реконструкција
мреже
подземних
инсталација да би се избегло непотребно
разбијање нових површина.



Техничком
документацијом
предвидети
потребну саобраћајну сигнализацију у складу
са усвојеним режимом саобраћаја.

Места за паркирање треба да испуне следеће
услове:
1) најмања укупна површина места за
паркирање возила која користе особе са
инвалидитетом износи 370 цм x 480 цм;
2) место за паркирање за два аутомобила које
се налази у низу паркиралишних места
управно на тротоар величине је 590 x 500 цм
с међупростором ширине 150 цм;
3) Уколико паркиралиште није изведено у
истом нивоу са оближњом пешачком
стазом тада ће се излаз са паркиралишта
обезбедити спуштеном пешачком стазом
максималног нагиба од 8,3% и минималне
ширине најмање 140 цм колико износи
слободан простор за маневрисање;
4) на паркиралиштима са мање од 20 места
која се налазе уз амбуланту, апотеку,
продавницу прехрамбених производа,
пошту, ресторан и дечји вртић, најмање
једно место за паркирање;
5) на паркиралиштима уз бензинске пумпе,
ресторане и мотеле поред магистралних и
регионалних путева 5% места од укупног
броја места за паркирање, али не мање од
једног места за паркирање;

Неопходно је испоштовати и друге услове
дефинисане важећом законском регулативом.
Нивелације свих пешачких стаза и пролаза
радити у складу са важећим прописима о кретању
инвалидних лица.
Потребно је испоштовати одредбе Закона о
спречавању
дискриминације
особа
са
инвалидитетом.
ПОСЕБНА ПРАВИЛА ЗА ИЗГРАДЊУ
САОБРАЋАЈНЕ МРЕЖЕ
Правила за изградњу коловоза




Изградњу коловоза планирати од савремених
материјала и са савременим коловозним
конструкцијама према важећим нормативима
и стандардима.
Коловозну
конструкцију
потребно
је
прилагодити рангу саобраћајнице у склопу
мреже,
прогнозираном
саобраћајном

11. децембар 2020. године

Правила за изградњу бициклистичких и пешачких
стаза


Изградњу бициклистичких и пешачких стазатротоара,
планирати од савремених
материјала.
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Нивелета пешачке стазе и тротоара мора бити
прилагођена околним објектима, терену и
прелазима преко коловоза.







Пешачки прелази преко коловоза и прилази
објектима морају бити планирани у складу са
Правилником о техничким стандардима
приступачности.

Изградњу паркинга планирати и пројектовати
од савремених материјала, односно од асфалта,
поплочавањем…
зависно
од
локације
изградње.
Димензије паркинг места морају бити у складу
са важећим нормативима и стандардима за
улично и ванулично паркирање за одређену
категорију возила.
Распоред паркинг места у оквиру паркинга
мора бити такав да омогући озелењавање
паркинга са ниским и високим зеленилом, по
моделу да се на три паркинг места планира по
једно дрво.



Око и унутар планираних паркинга обезбедити
одговарајућу засену садњом високог зеленила.



Уређење јавних паркинга планирати тако да
распоред паркинг места, пролази и прилази
паркингу омогућавају контролу уласка и
изласка са паркинга.



ИНСТАЛАЦИЈЕ И ОБЈЕКТИ ВОДОВОДА И
КАНАЛИЗАЦИЈЕ

Уколико се бициклистичка стаза налази
непосредно поред пешачке стазе-тротоара,
настојати да њена нивелација буде нижа од
нивелације тротоара и визуелно (по боји
застора) раздвојена од тротоара.

Правила за изградњу паркинга

У оквиру јавних паркинга као и у њиховој
околини морају се изградити пешачке
комуникације ради омогућавања одвијања
безбедног пешачког саобраћаја између
паркинг простора и околних садржаја.
3.5.2. Хидротехника

Правила изградње представљају скуп
међусобно зависних елемената за формирање
трасе, међусобног положаја, дубине укопавања,
као и других правила.
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Водовод и канализација
трасирати тако да:



не угрожавају постојеће или планиране
објекте, као и планиране намене
коришћења земљишта,



да се подземни простор и грађевинска
површина рационално користе,



да се поштују прописи који се односе на
друге инфраструктуре,



да се води рачуна о геолошким особинама
тла, подземним водама...

се морају

Водовод трасирати једном страном коловоза,
супротној од фекалне канализације, на
одстојању 1,0 m од ивичњака.

 Атмосферску
канализацију
трасирати
осовином коловоза (или изузетно због
постојећих инсталација или попречних падова
коловоза – једном страном коловоза на
одстојању 1,0 m од ивичњака, у ком случају је
фекална канализација трасирана осовином).
 Хоризонтално растојање између водоводних и
канализационих цеви и зграда, дрвореда и
других затечених објеката не сме бити мање од
2,5 m.
 Растојање водоводних цеви од осталих
инсталација (гасовод, топловод, електро и
телефонски каблови) при укрштању не сме
бити мање од 0,5 m.
 Тежити да водоводне цеви буду изнад
канализационих, а испод електичних каблова
при укрштању.
 Полагање водовода или канализације у
тротоару се може дозволити само изузетно, уз
документовано образложење и са посебним
мерама заштите.
 Уколико није могућа траса у оквиру регулативе
саобраћајнице, водовод или канализацију
трасирати границом катастарских парцела уз
сагласност оба корисника међних парцела.
 Тежити да на прелазу преко водотока и канала
водоводне цеви буду изнад корита. У изузетним
случајевима (прелаз испод реке, канала,
саобраћајница и сл.) цеви се морају водити у
заштитној челичној цеви.


Минимална дубина укопавања цеви водовода и
канализације је 1,0 m од врха цеви до коте
терена, а нагиби према техничким прописима у
зависности од пречника цеви.

Страна 2408 – Број 29


СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ЧАЧКА

Нове цеви положити на слоју песка, на дубини
мин 1,1 m, водећи рачуна о укрштању са
другим инсталацијама.



За одвођење атмосферских вода са површина
улица и тргова, постављају се сливници са
таложницима. Минимално растојање је 50100m (за мале нагибе саобраћајница), односно
око 30 m (за саобраћајнице са великим
нагибима).



Уколико су површине асфалта зауљене (у
оквиру бензинских станица, индустријских
локација и сл.), обавезно је предвидети
изградњу сепаратора уља и масти пре
испуштања атмосферских вода или вода од
прања платоа у атмосферску канализацију.
Димензионисање сепаратора је у зависности од
зауљене површине локације, и врши се у
складу са прописима из ове области.

Минимално
дозвољено
растојање
водовода и канализације при паралелном вођењу
са другим инсталацијама дато је у табели:
Минимално дозвољено растојање (m)
Паралелно
вођење
међусобно водовод и канализација

0.4

до гасовода

0.3

до топловода

0.5

до електричних каблова

0.5

до телефонских каблова

0.5



Минимални пречник водоводне цеви на
предметном подручју одређује ЈКП "Водовод",
али треба тежити да у свим улицама буде min
Ø100 mm (због противпожарне заштите
објеката). Водоводну мрежу градити у
прстенастом систему.



За кућне водоводне прикључке на улични
цевовод, обавезни су одвојци са затварачем.



Пролаз водоводних цеви кроз ревизионе шахте
и друге објекте канализације није дозвољен.



Минимални
пречник
уличне
фекалне
канализације је Ø200 mm, а кућног прикључка
Ø150 mm. Нагиби цевовода су према важећим
прописима из ове области, у складу са
техничким прописима ЈКП "Водовод".



За одвођење атмосферских вода предвиђа се
изградња атмосферске канализације, због
градског сепарационог система канализације.
Не дозвољава се мешање употребљених и
атмосферских вода.



1.

На свим променама правца, прикључцима,
као и на правим деоницама инсталације
канализације на максимално 50 m, потребно је
предвидети ревизионе силазе (шахте).

2.

Одвођење употребљених вода из подрумских
етажа (постојећих и планираних) вршиће се
искључиво препумпавањем.





Испуштање атмосферске канализације у
реципијент врши се обавезно уградњом уставе
(жабљег поклопца) на испусту, да би се
спречило плављење узводних насеља.



Црпне станице (како за воду, тако и за
канализацију) постављају се у непосредној
близини саобраћајница, на грађевинској
парцели предвиђеној само за те сврхе. Габарити
објекта се одређују у зависности од протока
садржаја, капацитета, типа и броја пумпи.
Величина грађевинске парцеле за црпне
станице одређује се у зависности од зона
заштите и обезбеђује се ограђивањем.



Слободан простор око резервоара, црпних
станица, инсталација за поправак квалитета
воде, комора за прекид притиска и дубоко
бушених бунара обухвата најмање 10,0 m од
објекта.



Ова зона се обезбеђује ограђивањем и може се
користити само као сенокос.



Појас
заштите
око
водоводних
и
канализационих цевовода износи најмање по
2,5m од спољне ивице цеви. У појасу заштите
није дозвољена изградња објеката, ни вршење
радњи које могу загадити воду или угрозити
стабилност цевовода.



Уколико у јавној приступној саобраћајници не
постоји
изграђена
градска
фекална
канализација,
до
изградње
фекалне
канализације - отпадне воде из објеката
прикључити искључиво у водонепропусне јаме
(од
полимерних
материјала
или
водонепропусног бетона).



Уколико у близини објеката не постоји
изграђена градска фекална канализација, а
нема нивелационих могућности за изградњу отпадне воде из објеката прикључити
искључиво у водонепропусне јаме (од
полимерних материјала или водонепропусног

Минимални пречник атмосферске уличне
канализације је Ø300 mm, а дубине и нагиби
према прописима из ове области, у складу са
техничким условима ЈП "Градац".
Минимални кућни прикључци су Ø250 mm.

Избор материјала за изградњу водоводне и
канализационе мреже, као и опреме извршити
уз услове и сагласност ЈКП "Водовод".
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бетона), да би се спречило истицање отпадног
садржаја у подземне воде. Учесталост
пражњења јаме од стране ЈКП "Комуналац"
(или друге надлежне комуналне организације)
врши се по потреби, али најмање једном у месец
дана, на основу уговора о одржавању и
пражњењу. Димензионисање и изградња се
морају извести у складу са прописима за ту
врсту радова.


У деловима Плана где постоји изграђена
фекална канализација, забрањује се употреба
пољских нужника и септичких јама. Објекти се
морају прикључити на градску мрежу у складу
са техничким условима ЈКП "Водовод".



Положај санитарних уређаја (сливници,
нужници...) не може бити испод коте нивелете
улица, ради заштите објеката од успора
фекалне канализације из уличне мреже.
Изузетно, може се одобрити прикључење
оваквих објеката на градску мрежу фекалне
канализације уз услове заштите прописане
техничким условима ЈКП "Водовод". Ове
уређаје уграђује корисник и саставни су део
кућних инсталација, а евентуалне штете на
објекту сноси корисник.



Уколико у близини објеката не постоји улична
атмосферска
канализација,
прикупљене
атмосферске воде са локације се могу упустити
у отворене канале поред саобраћајница
(уколико постоје) или у затрављене површине у
оквиру локације.



Забрањена је изградња понирућих бунара.



Забрањена је изградња објеката и сађење засада
над разводном мрежом водовода или
канализације. Власник непокретности која се
налази испод, изнад или поред комуналних
објеката (водовод, канализација...), не може
обављати радове који би ометали пружање
комуналних услуга.



Сви индустријски објекти морају имати
предтретман пречишћавања технолошке воде
пре испуштања у градску канализацију, чиме ће
се испоштовати ниво квалитета канализације
при упуштању у реципијент.



Постављање подземних инсталација (водовод,
канализација, електро и ПТТ мрежа...) испод
зелених површина, вршити на растојању од
мин. 2,0 m од постојећег засада, а уз одобрење
општинског органа за раскопавање и враћање
површина у првобитно стање.



Прикључке из објеката на водоводну градску
мрежу вршити преко водомера. Водомер мора
бити смештен у посебно изграђен шахт и
испуњавати прописане стандарде, техничке
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нормативе и норме квалитета, које одређује
ЈКП "Водовод". Положајно, водомерни шахт
постављати max 2,0 m од регулационе линије.


Противпожарна заштита у насељима се
омогућава
изградњом
противпожарних
хидраната на водоводној мрежи. Цеви морају
бити минималног пречника 100 mm, у
прстенастом систему. Изузетно се дозвољавају
слепи кракови цевовода до 180 m. Хидранти
пречника 80 mm или 100 mm се постављају на
максималној удаљености од 80 m, тако да се
пожар на сваком објекту може гасити најмање
са два хидранта. Удаљеност хидраната од
објекта је минимално 5 m, а највише 80 m.



Уколико се хидрантска мрежа напаја водом из
водоводне мреже чији је притисак недовољан
(min 2,5 bar), предвиђају се уређаји за повишење
притиска. Уређај се поставља у објекат који се
штити од пожара или у посебно изграђен
објекат, у складу са прописима из ове области.



Забрањено је извођење физичке везе градске
водоводне мреже са мрежама другог
изворишта:
хидрофорима,
бунарима,
пумпама...



Јавне чесме морају бити уређене, а квалитет
воде се мора редовно контролисати од стране
Завода за јавно здравље - Чачак.



Код пројектовања већих инфраструктурних
објеката (постројења за захват чисте воде,
постројења за пречишћавање отпадних вода,
резервоари,
колектори,
дистрибутивни
цевоводи...)
неопходно
је
извршити
консултације са стручном службом ЈКП
"Водовод".



Прикључење објеката на градску мрежу
вршити на основу техничких услова
надлежних комуналних
предузећа: за
водоводну мрежу и фекалну канализацију ЈКП „Водовод“, а за атмосферску канализацију
ЈП „Градац“.



При пројектовању, осим техничких услова
надлежних јавних предузећа, узети у обзир и
"Генерални пројекат одвођења употребљених
вода Чачка" ("Енергопројект", Београд, нов.
1999. год.), као и "Генерално решење
водоводног система Чачка" ("Водопројект",
Београд, март 1998. год.) и "Генерални
пројекат водоводног система приградских
насеља Чачка" ("Водопројект", Београд,
новембар 1999. год.).



Код пројектовања и изградње, обавезно је
поштовање и примена свих важећих
техничких прописа и норматива из ове
области.
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ВОДОПРИВРЕДНИ ОБЈЕКТИ

 Урбано насеље Чачак штитити од поплава за
ранг вода Q0,1%.

високонапонска мрежа (у овом случају 110
kV) може бити надземна.


 Пројекте регулације река радити у функцији
заштите обала.

 У инундационом подручју је забрањена свака

Подземну електроенергетску мрежу трасирати
у тротоарима, или у зеленом појасу у оквиру
регулативе саобраћајнице, у складу са трасама
приказаним у графичком делу плана.
Полагање каблова у коловозу може се
дозволити само изузетно, уз документовано
образложење и са посебним мерама заштите.
Уколико није могуће трасирати каблове у
оквиру регулативе саобраћајнице, каблове
водити границом катастарских парцела уз
сагласност корисника парцела.

градња, осим спортских терена без ограда и
трибина (партерни објекти).

 Грађевинска линија објеката високоградње од
ивице регулисаног корита за велику воду је на
удаљености min 3,0 m. Дозвољава се изградња
саобраћајница, приступних путева, пешачких и
бициклистичких стаза и на мањој удаљености
(у неким случајевима и по круни одбрамбеног
насипа), али уз претходне консултације и
сагласности са ЈВП "Србијаводе".
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 Није

Подземна електроенергетска мрежа изводи се
кабловима намењеним за слободно полагање у
ров на минималној дубини од 0,8 м у свему
према техничким прописима за полагање
каблова у ров, водећи рачуна о минималним
растојањима и другим условима код укрштања,
приближавања и паралелног вођења са осталом
инфраструктуром.

 За

Код полагања каблова у ров треба
остварити следећи редослед посматран од
грађевинске линије према оси улице:

 Није дозвољено неконтролисано уклањање
вегетације са обала водотока.
дозвољено формирање комуналних
депонија ни депоновање било каквог
материјала на обалама водотока.
прелазе разних инсталација (вода,
канализација, ПТТ, електро, гас...) преко и
испод водотока - мора се прибавити посебно
одобрење од ЈВП „Србијаводе“ за водотоке
првог реда и надлежних органа града Чачка за
водотоке другог реда.

- кабловски водови 1 kV за општу
потрошњу,
- кабловски водови 10 kV,
- кабловски вод за јавно осветљење,
изведено на стубовима.

3.5.3. Електоенергетика


Подземна мрежа изводи се подземним
водовима одговарајућег напонског нивоа (10
kV и 1 kV), односно кабловима намењеним за
полагање у ров, а надземна мрежа надземним
високонапонским водовима напонског нивоа
110 kV, у виду неизолованих проводника (AlČe уже), као и нисконапонским самоносивим
кабловским
сноповима
(ННСКС),
коришћењем одговарајућих стубова.
Високонапонска мрежа је мрежа називног
напона преко 45 kV (110 kV у случају овог
плана). Средњенапонска мрежа је мрежа
називног напона од 1 kV до укључиво 45 kV
(10 kV у случају овог плана). Нисконапонска
мрежа је мрежа називног напона до 1 kV (0,4
kV, односно 1 kV).


Уколико није могуће остварити редослед
каблова описан у претходном ставу, каблови се
полажу у заједнички ров постављањем каблова
виших напонских нивоа на већу дубину од
каблова нижих напонских нивоа, у односу на
површину тла, уз задовољење техничких
прописа који се односе на минимална
растојања и друге услове код паралелног
вођења енергетских каблова.

Електроенергетска мрежа према начину
извођења може бити подземна или надземна, а
према напонском нивоу високонапонска,
средњенапонска или нисконапонска.

Код изградње нове електроенергетске мреже,
нисконапонску
и
средњенапонску
електроенергетску мрежу (у овом случају 1 kV
и 10 kV) изводити као подземну, док



Ров за полагање електроенергетских каблова
треба да буде трапезног пресека, са дном као
ужом (мин. 0,4 m) и врхом као широм
основицом (ширина дна увећана за 0,2 m),
прописних димензија, у зависности од броја
каблова, места и услова полагања.
Кабл се полаже благо вијугаво, због
слегања тла, у постељицу од песка минималне
дебљине 0,1 m испод и изнад кабла, уз
постављање упозоравајућих и заштитних
елемената и прописно слојевито набијање
материјала до потребне збијености код
затрпавања рова.
Ров не сме
саобраћајнице.

да

угрози

стабилност
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Пре полагања кабл треба да претрпи
прописну
припрему
(температурну,
механичку), а полагање се врши уз поштовање
прописа из ове области (минимални
полупречници савијања, начин развлачења,
начин завршетака...).

- Код укрштања и паралелног вођења ел. ен.

У исти ров са каблом, у складу са
прописима, у посебном удубљењу у дну рова,
може се положити заштитна Fe/Zn трака
одговарајућих димензија.

кабла са водоводном или канализационом
цеви потребно је електроенергетски кабл
провући кроз заштитну цев;



Испод асфалтираних површина, путева, пруга,
речних корита и на другим местима где може
доћи до механичких оштећења каблова
користе се заштитне PVC цеви и кабловска
канализација.



Заштитне цеви за полагање каблова
димензионишу се према броју и пречнику
каблова, тако да унутрашњи пречник цеви буде
најмање 1,5 пута већи од спољашњег пречника
кабла. Цеви треба да поседују дужину већу од
ширине коловоза за 0,5 до 1 m са обе стране
коловоза испод кога се постављају, а код
дужина цеви већих од 10 m рачунати са
струјним корекционим факторима због
отежаних услова одвођења топлоте. Размак од
горње површине заштитне PVC цеви до коте
коловоза треба да буде најмање 0,8 m.



кабла са ТТ каблом потребно је
електроенергетски кабл провући кроз
заштитну цев, али и тада треба остварити
минимално растојање од 0,3 m;

- Код укрштања и паралелног вођења ел. ен.

- Код укрштања и паралелног вођења ел. ен.
кабла са топловодом потребно је учинити да
топлотни утицај топловода не буде већи од
200 C, а то се чини уградњом металних екрана
између енергетског кабла и топловода, или
појачаном изолацијом топловода, или
применом посебне кабловске кошуљице за
затрпавање кабла и топловода (нпр.
мешавина шљунка следећих гранулација и
процентуалног учешћа у мешавини: до 4 mm
– 70%, од 4 mm до 8 mm – 15% и од 8 mm до
16 mm – 15%);


При постављању каблова у ров потребно је
остварити следећа минимална растојања са
другим објектима:
вођења, 0,3 m код укрштања;

- кабл 10 kV - кабл 1 kV: 0,07 m код паралелног
вођења, 0,3 m код укрштања;
вођења, 0,3 m код укрштања за каблове напона
250 V према земљи, односно 0,5 m за каблове
напона према земљи већег од 250 V; Ел. ен. кабл
се поставља испод ТТ кабла;

- ел. ен. кабл – водоводна или канализациона цев:
0,5 m код паралелног вођења, 0,4 m код
укрштања за каблове 10 kV, односно 0,3 m за
каблове 1 kV;

- ел. ен. кабл – топловод: 0,7 m код паралелног
вођења, 0,6 m код укрштања;

Уколико код паралелног вођења или укрштања
електроенергетских каблова са осталим
инфраструктурним објектима није могуће
остварити услове из претходног члана
потребно је применити следећу заштиту:

реперима

и

б) Дуж трасе кабла на нерегулисаном терену
трасу кабла обележити бетонским
стубићима са утиснутом "муњом" и
напонским нивоом кабла, на растојањима
од 25 до 30 m.
Кабловске ознаке постављати у оси трасе
изнад кабла, изнад спојнице, изнад тачке
укрштања и изнад крајева кабловске
канализације.
Геодетско снимање трасе кабла врши се
пре затрпавања рова у року од 24 h по
завршеном полагању кабла.

- ел. ен. кабл – ТТ кабл: 0,5 m код паралелног

- ел. ен. кабл – гасовод: 0,6 m код паралелног
вођења, 0,3 m код укрштања;

Трасе каблова обележити
одговарајућим ознакама.

а) Дуж трасе кабла на регулисаном терену
поставити ознаке у нивоу терена које
обележавају: кабл у рову, кривину,
односно промену правца трасе, кабловску
спојницу,
кабловску
канализацију,
укрштање каблова са водоводним и
канализационим цевима, ТТ кабловима,
топловодом, гасоводом и сл. Ознаке
радити од металних плочица са подацима о
типу, пресеку и напонском нивоу кабла,
постављеним на прописаним растојањима.

- кабл 10 kV - кабл 10 kV: 0,1 m код паралелног
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Надземна електроенергетска мрежа изводи се:
1. код изградње нове и реконструкције
постојеће мреже, у виду високонапонских (110
kV) надземних електроенергетских водова,
који представљају скуп свих делова који служе
за надземно вођење проводника који преносе и
разводе електричну енергију: проводници,
заштитна ужад, земљоводи, уземљивачи,
изолатори, носачи, конзоле, стубови и темељи;
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2. код реконструкције постојеће мреже у
виду нисконапонских (до 1 kV) самоносивих
кабловских снопова, који представљају скуп
елемената за надземни развод, који се састоји
од упоришта и једног или више система
проводника у виду поуженог снопа изолованих
ужади око носећег ужета.

представљати опасност по грађане и објекте,
или у случајевима кварова на мрежи, новом
надземном мрежом, истом постојећом трасом,
без додавања нових траса, или делова траса
надземне мреже.


3. код реконструкције постојеће мреже
изведене нисконапонским (до 1 kV) надземним
водовима у виду Al-Če ужади, који
представљају скуп елемената за надземни
развод, који се састоји од упоришта и једног
или више система проводника у виду
појединачних Al-Če проводника.

Упориште је стуб, зидни носач, кровни носач и
конзола са опремом, који као елементи вода служе
за прихватање вода, а према намени могу бити
носећи, угаони, крајњи и за растерећење и
гранање, а састоје се од главе, трупа и темељног
дела.

У зони заштитног коридора надземног
вода није препоручљива изградња објеката.
Препорука је да се објекти граде изван ове
зоне. Унутар заштитног коридора надземног
вода могуће је градити објекте, али под
посебним условима, који су прописани
условима испоручиоца електричне енергије и
Правилником о теничким нормативима за
изградњу надземних електроенергетских
водова називног напона од 1 kV до 400 kV.
Стубови ННСКС могу се постављати уз
саму ивицу путног појаса код укрштања,
односно на растојању од 2 m код паралелног
вођења са путем.

Сигурносна висина је најмања дозвољена
вертикална удаљеност проводника, односно
делова под напоном од земље или неког објекта
при температури +40о C односно при температури
5оC са нормалним додатним оптерећењем без
ветра.



Реконструкцију
постојеће
надземне
електроенергетске
мреже
могуће
је
реализовати заменом старе надземне мреже,
само уколико се ради о замени дотрајалих
постојећих елемената мреже (замена старих
надземних водова новим истог напонског
нивоа, нпр. замена дотрајалих ННСКС новим
ННСКС, замена дотрајалих нисконапонских
надземних водова у виду Al-Če ужади новим
нисконапонским СКС, замена дотрајалих
високопонских надземних водова у виду Al-Če
ужади новим водовима истог напонског нивоа,
све истом постојећом трасом, замена старих
водова новим већег пресека ради повећања
капацитета, ради смањења губитака, додавање
нових проводника на постојећим стубовима
ради обезбеђења резервног напајања у
случајевима испада, замена старих стубова
новим бетонским, у истој траси и сл.), који
могу угрозити стабилност, сигурност и
поузданост преноса електричне енергије, или

При
приближавању
надземних
високонапонских водова (код изградње или
реконструкције) и нисконапонских водова (код
реконструкције) разним објектима, односно
преласку водова преко објеката потребно је
обезбедити да сигурносна висина и сигурносна
удаљеност
имају
вредности
према
одговарајућим техничким правилницима.
Заштитни
коридор
високонапонског
надземног вода је простор испод далековода
ширине 40 m (по 20 m лево и десно од осе
пројекције далековода на тло).
Заштитни коридор надземног вода,
изведеног у виду ННСКС је простор испод
вода ширине 2 m.

У сва три случаја, описана претходним
ставовима, потребно је реализовати прописима
захтеване услове који се односе на сигурносну
висину и сигурносну удаљеност.

Сигурносна удаљеност је најмања дозвољена
удаљеност проводника, односно делова под
напоном од земље или неког објекта у било ком
правцу при температури +40о C и при оптерећењу
ветром од нуле до пуног износа.
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Растојања
стубова
високонапонских
надземних водова од путева, код паралелног
вођења са путем износи:
1. најмање висину стуба, рачунајући од
спољне ивице земљишног појаса.
Растојања
стубова
високонапонских
надземних водова од путева, код укрштања са
путем износи најмање висину стуба, а не мање
од 5 m, рачунајући од спољне ивице
земљишног појаса.



Објекти трансформаторских станица, у оквиру
постојећег габарита, могу претрпети замену
постојеће опреме и каблова новом опремом и
кабловима већег капацитета.



Трансформаторске станице 10/0,4 kV у зонама
становања могу се градити у оквиру објеката,
на грађевинској парцели или на јавној
површини.
У оквиру блока ТС 10/0,4 kV може да се
гради као приземни објекат.
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Приземни објекат за смештај ТС 10/0,4 kV
може бити монтажни или зидани.


Трансформаторске станице 10/0,4 kV у зонама
комуналних делатности, могу се градити у
објекту у оквиру комплекса појединачних
корисника, на слободном простору у оквиру
комплекса појединачних корисника или на
јавној површини.
У оквиру зоне ТС 10/0,4 kV може да се
гради као подземни или надземни објекат.



До ТС 10/0,4 kV (подземне, приземне или
стубне) потребно је обезбедити приступни пут
минималне ширине 2,5 m од најближе јавне
саобраћајнице за приступ теренског возила.



До ТС 10/0,4 kV прикључне 10 kV-не и 1 kV-не
електроенергетске водове изводити само у
виду подземних електроенергетских водова.



Монтажне бетонске ТС 10/0,4 kV радити са
одговарајућим
темељима,
носачима
трансформатора, кровном конструкцијом,
вратима са отварањем изнутра без кључа,
жалузинама и другом опремом за ефикасно
хлађење, тротоаром, поклопцима отвора у поду
и осталом сигурносном и заштитном опремом
која обезбеђује високу безбедност и сигурност
у раду, као и заштиту од свих могућих
опасности и елементарних непогода.



Изградња електрана које користе обновљиве
изворе енергије (соларна, хидро-гео-термална)
за производњу електричне енергије за
сопствене потребе дозвољена је у свим зонама,
а за пласман електричне енергије на тржиште
(соларна, хидро-гео-термална и електрана на
био масу) у зонама комуналних делатности.



Објекти електрана које користе обновљиве
изворе енергије за производњу електричне
енергије могу се градити на грађевинској
парцели у оквиру објекта основне намене,
партерно или као самосталан објекат, а за
пласман електричне енергије на тржиште
обавезно је прибављање услова и сагласности
од надлежног предузећа за производњу и
дистрибуцију електричне енергије.



Прикључак
електрана
за
производњу
електричне енергије, које користе обновљиве
изворе енергије, на електричну мрежу врши се
уз
претходно
задовољење
следећих
критеријума:

Надземни објекат за смештај ТС 10/0,4
кV може бити монтажни, зидани или стубна
трафостаница.


Зидани или монтажни објекат ТС 10/0,4 kV је
површине до 25 m2, зависно од типа и
капацитета. ТС 10/0,4 kV се не ограђују и
немају заштитну зону.



Код изградње трафо-станице 10/0,4 kV
остварити минимално растојање било ког дела
објекта трафо-станице од границе парцеле у
складу са Правилима грађења за предметну
зону.



Стубне ТС 10/0,4 kV обавезно постављати на
армирано-бетонским стубовима, димензиони–
саним према величини трансформатора, са
темељом од бетона марке бар МБ-20 и електроопремом на стубу која садржи ВН опрему, НН
опрему и разводни орман који поседује
простор за смештај опреме за напајање јавног
осветљења.
Код постављања стубова, стубних ТС
10/0,4 kV и опреме обавезно применити све
врсте заштите од опасности и непогода које се
могу појавити на овим објектима.



Растојање стубова стубних трафо-станица
10/0,4 kV од путева износи:
- најмање висину стуба



- мање од висине стуба, уз сагласност
власника суседне парцеле.


- критеријум дозвољене снаге,
- критеријум фликера,

Растојање стубова стубних трафо-станица
10/0,4 kV од границе парцеле износи:
- најмање висину стуба,

- критеријум
хармоника,

дозвољених

струја

виших

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

За ТС 10/0,4 kV прописан је максимални ниво
буке од 40 db дању и 35 db ноћу. Зидови ТС
10/0,4 kV треба да буду са уграђеним звучноизолационим материјалом који ће ограничити
ниво буке у оквиру прописима дозвољених
вредности.
Због спречавања негативног утицаја на
животну средину у случају хаварија због
изливања трафо-уља, потребно је испод
трансформатора изградити јаме за скупљање
истог.

Страна 2413 – Број 29



Површина на којој се налазе објекти електрана
које користе обновљиве изворе енергије за
производњу електричне енергије, у виду

Страна 2414 – Број 29
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партерних објеката (објекти на тлу), мора бити
ограђена металном оградом висине минимално
1,8 m. Ограда мора бити уземљена. Минимално
растојање од било ког дела објекта електране
до ограде износи 2,5 m.


Телекомуникације



Објекти АТЦ-а, у оквиру постојећег
габарита, могу претрпети замену постојеће
телекомуникационе опреме и каблова новом
телекомуникационом опремом и кабловима
већег капацитета и уградњу КДС опреме.



Објекти за смештај телекомуникационе опреме
у зонама становања могу се градити у оквиру
објеката, на грађевинској парцели или на јавној
површини. У оквиру блока објекти могу да се
граде као приземни објекти. Приземни објекат
може бити монтажни или зидани.
Објекти за смештај телекомуникационе опреме
у зонама комуналних делатности могу се
градити у објекту у оквиру комплекса
појединачних корисника, на слободном
простору у оквиру комплекса појединачних
корисника или на јавној површини.



Подземни
телекомуникациони
водови
транспортне, приступне, КДС мреже и
телекомуникационе канализације постављају
се на јавној површини (тротоарски простор,
слободне површине, зелене површине,
пешачке стазе, паркинг простор и изузетно
саобраћајнице) и на грађевинским парцелама
уз сагласност власника-корисника.



Подземни
телекомуникациони
водови
(каблови) полажу се у ров ширине минимално
0,4 m, на дубини од минимално 0,8 m, према
важећим техничким прописима за полагање ТТ
водова у ров.



Код приближавања и укрштања ТТ каблова са
осталим
инфраструктурним
објектима
потребно је остварити следеће минималне
размаке:
- са водоводном цеви код укрштања 0,5 m, а
код паралелног вођења 0,6 m;

У оквиру зоне објекат може да се гради
као приземни објекат.

- са канализационом цеви код укрштања 0,5
m, а код паралелног вођења 0,5 m;

Приземни објекат може бити монтажни
или зидани.






- са електроенергетским каблом до 10 kV код
укрштања 0,5 m, а код паралелног вођења
1,0m;

Објекти за смештај телекомуникационе опреме
у зонама зелених јавних површина граде се као
подземни или изузетно као приземни објекти.

- од упоришта електроенергетских водова до
1 kV 0,8 m;

Приземни
објекат
за
смештај
телекомуникационе
опреме
је
објекат
2
површине до 50 m . Објекат мора бити ограђен
ако је монтажни, а зидани објекти не морају
бити ограђени. Око објекта нема заштитне
зоне.
До објекта за смештај телекомуникационе
опреме потребно је обезбедити приступну
пешачку стазу минималне ширине 1,5 m од
најближе јавне саобраћајнице.



Објекат за смештај телекомуникационе опреме
мора да има положај такав да не угрожава
прегледност, безбедност и сигурност кретања
свих учесника у саобраћају.



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

На местима где је већа концентрација
телекомуникационих водова обавезно се гради
телекомуникациона канализација.
Телекомуникациони
водови
који
припадају
мрежама
једног
телекомуникационог система могу да се
постављају и кроз заштитне цеви и
канализацију других телекомуникационих
инфраструктурних система, уз сагласност
надлежног предузећа.

До објекта електране која користи обновљиве
изворе енергије за производњу електричне
енергије, потребно је обезбедити приступни
пут минималне ширине 3,5 m, а улазна капија
мора имати посебан део за пролаз пешака.
3.5.4.
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- од темеља електроенергетског стуба 0,8 m,
а не мање од 0,3 m ако је телекомуникациони
вод механички заштићен;
- са топловодом код укрштања 0,5 m, а код
паралелног вођења 0,6 m;
- са гасоводом код укрштања 0,5 m, а код
паралелног вођења 0,6 m;


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


У оквиру блока објекти могу да се граде
као приземни објекти или објекти на стубу
(само за антене).
Приземни објекат може бити монтажни
или зидани.


Надземни
телекомуникациони
водови
постављају се на стубове. Стубови се
постављају на јавним површинама, или на
грађевинским парцелама уз сагласност
власника-корисника парцеле.
Надземни телекомуникациони водови
могу се постављати и на стубове
нисконапонске електроенергетске мреже, уз
сагласност надлежног предузећа, на начин на
који то прописи дозвољавају за конкретне
случајеве, тако што се телекомуникациони вод
поставља испод електроенергетског вода.
Вертикални размак између тих водова у
глави стуба не сме бити мањи од 1 m за случај
неизолованих проводника електроенергетског
вода,
односно
0,6
m
за
случај
електроенергетског вода са изолованим
проводницима. Вертикални размак у средини
распона мора бити на сигурносној удаљености,
али не мање од 0,6 m.



Надземни објекат за смештај мобилне
телекомуникационе опреме и антенских
стубова са антенама поставља се на комплекс
максималне површине од 100 m2. Комплекс
мора бити ограђен и око њега нема заштитне
зоне.
У комплекс се постављају антенски
стубови са антенама и контејнери базних
станица. Контејнери базних станица не могу да
заузму више од 50% површине комплекса.
Удаљење антенског стуба од суседних
објеката и парцела мора бити веће или једнако
висини стуба са антеном. Предметно удаљење
може бити и мање од наведеног, али не мање
од половине висине стуба са антеном. У том
случају потребно је прибавити сагласност
власника угроженог суседног објекта или
парцеле, за постављање предметног антенског
стуба.
Напајање
објекта
за
смештај
телекомуникационе опреме електричном
енергијом вршиће се подземно из постојеће
НН мреже 1 kV.



До
објекта
за
смештај
мобилне
телекомуникационе опреме потребно је
обезбедити приступни пут минималне ширине
3 m од најближе јавне саобраћајнице.

При приближавању и укрштању
надземног ТТ вода и НН електроенергетског
вода са изолованим проводницима, размак
између њих мора бити најмање 0,2 m.



У оквиру постојећег габарита објекти
мобилних централа, контролора базних радиостаница, базних радио-станица, радиорелејних станица, радио и ТВ станица, антена,
антенских стубова и антенских носача могу
претрпети
замену
постојеће
телекомуникационе опреме и каблова новом
телекомуникационом опремом и кабловима
већег капацитета.
Објекти за смештај мобилних централа,
контролора базних радио-станица, базних
радио-станица, радио-релејних станица, радио
и ТВ станица, антена, антенских стубова и
антенских носача у зонама средњих густина
становања могу се градити у оквиру објеката,
на грађевинској парцели или на јавној
површини.

Објекти за смештај мобилних централа,
контролора базних радио-станица, базних
радио-станица, радио-релејних станица, радио
и ТВ станица, антена, антенских стубова и
антенских носача у зонама комуналних
делатности могу се градити у објекту у оквиру
комплекса појединачних корисника, на
слободном простору у оквиру комплекса
појединачних корисника или на јавној
површини.
У оквиру зоне објекат може да се гради
као приземни објекат или објекат на стубу
(само за антене).
Приземни објекат може бити монтажни
или зидани.

Телекомуникациони вод може се
поставити у истој хоризонталној равни са НН
електроенергетским водом, али размак између
њих мора бити најмање једнак сигурносној
удаљености, а најмање 0,4 m.
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Слободне површине комплекса морају се
озеленити.


Објекат за смештај мобилних централа,
контролора базних радио-станица, базних
радио-станица, радио-релејних станица, радио
и ТВ станица, антена, антенских стубова и
антенских носача треба да има положај такав
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да не угрожава прегледност, безбедност и
сигурност кретања свих учесника у саобраћају.
Боје антенских стубова и друга
обележавања треба да буду у складу са
прописима који се односе на боје високих
објеката (антена, димњака и сл.), у складу са
прописима који се односе на ваздушни
саобраћај. Због дневне видљивости стуб треба
да буде обојен тако да постоје поља од по 3 m,
црвене и беле, или беле и наранџасте боје
наизменично (последње поље на врху стуба
треба да буде црвено, односно наранџасто).
Ноћна видљивост антенског стуба
остварује се прописним постављањем
одговарајуће светиљке на врху стуба.




Приступни телекомуникациони водови за
повезивање мобилних централа и базних
радио-станица граде се подземно на подручју
овог плана.
На местима где је већа концентрација
телекомуникационих
водова
мобилне
телефоније подземни приступни водови
обавезно се граде у виду телекомуникационе
канализације.
Телекомуникациони водови мреже
мобилне телефоније могу да се постављају и
кроз заштитне цеви и канализацију других
телекомуникационих система, уз сагласност
власника.



Подземни ТТ водови мреже мобилне
телефоније полажу се у ров димензија као и
ров за полагање ТТ каблова фиксне телефоније
у ров.
Код приближавања, паралелног вођења
и укрштања ТТ каблова мреже мобилне
телефоније са осталим инфраструктурним и
другим објектима потребно је остварити
минималне размаке и друге услове у складу са
техничким прописима који важе за ТТ каблове
фиксне телефоније.

Максимални ниво буке у случају објеката за
смештај телекомуникационе опреме (фиксне
телефоније,
мобилне
телефоније,
радија,
телевизије, информатичких система...) је 40 db
дању, односно 35 db ноћу.
3.5.5.Термоенергетика
Правила грађења термотехнике односе се на:


изградњу гасовода од полиетиленских
цеви за радни притисак до 4 бара,

Саставни делови гасовода су: мерно
регулационе станице, арматуре, уређаји катодне
заштите, цевоводи, телекомуникациона мрежа
која служи за потребе гасовода, остала пратећа
опрема као и одређени простор дуж гасовода.
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Гасовод се мора трасирати тако да:


не угрожава постојеће или планиране
објекте, као и планиране намене
коришћења земљишта,



да се подземни простор и грађевинска
површина рационално користе,



да се поштују прописи који се односе на
друге инфраструктуре,

да се води рачуна о геолошким особинама тла,
подземним и питким водама.
Гасовод трасирати уколико је то могуће у
тротоару, зеленом појасу и у оквиру регулативе
саобраћајнице.
Полагање гасовода у коловозу се може
дозволити само изузетно, уз документовано
образложење и са посебним мерама заштите.
Уколико није могућа траса у оквиру
регулативе саобраћајнице, гасовод водити
границом катастарских парцела уз сагласност
корисника парцела.
Правила грађења за дистрибутивни
гасовод од полиетиленских цеви МОР 4 бара
Гасовод се по правилу полаже испод
земље, без обзира на његову намену и притисак
гаса.
Минимално растојање темеља објекта од
гасовода је 1 м.
Код гасовода укопаних, минимална висина
надслоја је 0.8 м у зеленој површини односно 1 м
у односу на укопан гасовод у делу тротоара. На
краћим деоницама може се дозволити дубина
укопавања мања од 0.8 м али не испод 0.6 м.
Под дубином укопавања подразумева се
минимално растојање између спољне површине
цеви и нивоа терена.
На
неравним
теренима
(ван
саобраћајница), на којима постоје канали за
отицање, јаркови и слично, потребано је одржати
константан нагиб гасовода.
Када се гасовод води паралелно са
путевима вишег и нижег реда, његово одстојање од
спољне ивице одводног канала, ножице усека или
насипа мора бити минимално 1.0 м.
У случајевима када се гасовод не може
поставити, односно укопати на дубину прописану
у претходном ставу, дубина укопавања од 0.6 м
може се дозволити само ако се предвиђа заштита
гасовода помоћу цеви, помоћу армирано бетонске
плоче или на неки други одговарајући начин.
Минимално дозвољено растојање при
укрштању и паралелном вођењу гасовода са
другим гасоводом, техничким инфраструктурама
и др. дато је у табели 1.
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Табела бр. 1

високонапонских електричних водова дата су у
табели 4.

Минимално дозвољено растојање (м)
Укрштање

Паралелно
вођење

0.2

0.6

0.2

0.3

0,3
0.5

0,5
1.0

0.3

0.6

0.3

0.5

2.0

0.6

Гасоводи међусобно
Од гасовода до, водовода
и канализације
Од гасовода до вреловода
и толплвода
Од гасовода до проходних
канала
топлодалековода
Од
гасовода
до
нисконапонских
и
високонапонских
електричних
каблова
Од
гасовода
до
телефонских
каблова
Од гасовода до водова
хемијске
индустрије
и
технолошких флуида
Од
гасовода
до
бензинских
пумпи
Од гасовода и шахтова и
канала
Од гасовода до високог
зеленила

0.2
-

5.0
0.3
1.5

1 - 35
35
Телефонски
водови

25
100
10

Надземно полагање гасовода пре улаза у
мерно
регулациону
станицу
потрошача,
дозвољено је само у изузетним случајевима, и то
на кратким деоницама, при чему ти делови
гасовода морају бити заштићени од оштећења
услед аутомобилског и колског саобраћаја или од
сличних узрока. Обезбеђење се изводи израдом
погодне ограде или постављањем гасовода на
сигурносну раздаљину од могућег узрока
оштећења.
Прелази гасовода преко река, канала и
других водених препрека могу бити подводни и
надводни.
Минимална растојања по хоризонтали
између прелаза гасовода преко водених препрека и
мостова дата су у табели 5.

Карактеристика
прелаза и мостова

Минимална дозвољена раздаљина од осе
гасовода (м)
Паралелно
вођење

Минимална дозвољена
раздаљина
уградње арматуре (м)

Растојање од гасовода до моста

Табела бр. 3

Од осе стуба

Називни напон (кВ)

Табела бр. 5

Минимална дозвољена растојања при
укрштању и приближавању гасовода са
високонапонским водовима дата су у табели 3.

Називни напон
(кВ)
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До темеља
стуба
Укрштање

до 1

1.0

1.0

1 - 10

5.0

5.0

10 - 35

8.0

10.0

> 35

10.0

10.0

Хоризонтална
минимална дозвољена
растојања уграђене арматуре у гасоводу до

Преко
непловни
река и канала. Све
врсте мостова

Узводно од
моста

Низводно
од моста

20

20

Гасоводи се могу полагати на мостовима
армирано
бетонске,
металне
и
камене
конструкције. Гасоводи се могу полагати и на
бранама и другим хидротехничким објектима,
уколико се добије сагласност од организације у
чијој се надлежности објекат налази.
Гасоводи који се вешају за конструкцију
моста, морају бити постављени тако, да искључи
могућност нагомилавања гаса у конструкцији
моста (у случају испуштања гаса).
Гасоводи постављени преко металних и
армирано бетонских мостова, брана и других
хидротехничких објеката, морају бити електрично
изоловани од металних делова тих објеката.
Укрштање се изводи тако да не угрожава,
оштећује или функционално омета већ постојеће
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објекте са којима се гасовод укршта, као и друге
објекте у њиховој непосредној близини.
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За укрштање гасовода са железничком
пругом или јавним путем потребна је сагласност
одговарајуће организације.

У зависности од висине притиска гаса на
улазу у МРС, ове се деле на две групе:
 МРС са улазним притиском до 7 бара
 МРС са улазним притиском од 7 до 13
бара.

Када се гасовод поставља испод јавних
путева и када се укршта са јавним путевима и
железничким пругама, исти мора бити заштићен
(заштитна цев, бетонски канал, бетонска плоча или
друга одговарајућа заштита).

МРС се по правилу смештају у посебно
грађеним зградама или металним орманима на
посебним темељима, на растојањима од
различитих објеката и других структура,
наведеним у табели 6.

При укрштању гасовода са железничким
пругама, гасовод се по правилу води под углом од
90о у односу на осу колосека. Само изузетно се тај
угао може смањити до угла од 75о, уз
документовано образложење.
При укрштању гасовода са јавним
путевима гасовод се по правилу води под углом од
90о у односу на осу јавног пута. У колико то није
могуће извести, дозвољена су одступања до угла
од 60о. Укрштање гасовода са јавним путем под
углом мањим од 60о може се дозволити само
изузетно уз документовано образложење.
Минимална дубина укопавања гасовода
при укрштању са железничком пругом износи 1.5м
рачунајући од горње ивице заштитне цеви до
горње ивице прага.
Није дозвољено укрштање гасовода са
железничком пругом испод скретнице и
раскрснице.
Минимална раздаљина
наведених места износи 10 м.

укрштања

од

Минимална дубина укопавања гасовода
при укрштању са јавним путевима или изузетно
при вођењу испод коловозне површине, мора се
одредити према дебљини коловозне конструкције
и саобраћајном оптерећењу, а да осигура
заштитни слој између коловозне конструкције и
заштитне цеви или горње површине бетонске
плоче канала дебљине 0.3-0.5 м (у складу са
прописима и условима јавних предузећа).
Дубина између горње површине коловоза и
горње површине заштитне цеви, плоче и др., не
сме бити мања од 1.0 м.
Правила грађења за мерно регулационе
станице
Регулација и снижење притиска гаса са
вредности притиска који влада у гасоводу на
жељену вредност која омогућава његово
коришћење код појединих потрошача, обавља се у
мерно-регулационим станицама (у даљем тексту
МРС).

Табела бр. 6
Најмање хоризонтално растојање у (м)
Улазни
притисак
у МРС
(бар)

До
зграда и
других
објеката

до 7
7 - 13

10
15

До
До надземних
железнич- електроводова
ких пруга
(ближа
шина)
10
15

1.5 пута
висина стуба

Објекат МРС сместити у посебно грађеној
згради или металном орману на посебним
темељима. Лоцирати је тако да удаљење од зграда
и других објеката, као и од железничке пруге буде
минимално 15 м, а од надземних електичних
водова минимално 1.5 пута висине стуба.
МРС са улазним притиском до 7 бара могу
се инсталисати у кругу индустријског потрошача у
дозиданим просторијама до зграде у којима се
налазе незапаљиви материјали.
МРС са улазним притиском од 7 – 13 бара
могу се поставити и у дозиданим просторијама
зграда, у којима се због технологије производње
захтева коришћење гаса са притиском изнад 7
бара.
У кругу индустријског предузећа МРС се
могу поставити и на отвореном простору, у ком
случају се мора поставити ограда висине
минимлно 2.5 м, а на удаљењу мин. 2 м од спољних
зидова МРС.
УСЛОВИ
ПРИКЉУЧЕЊА
ТЕРМОТЕХНИЧКУ ИНФРАСТРУКТУРУ

НА

Прикључке објеката на дистрибутивну
гасоводну мрежу вршити преко кућних
мернорегулационих сетова (КМРС), а на основу
техничких услова надлежног
комуналног
предузећа (ЈП „Србијагас“).
Сви подаци дати овим решењем су
оријентациони и служиће као основа за израду
главних пројеката гасних инсталација.
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3.6.
ПРИКАЗ ОСТВАРЕНИХ
УРБАНИСТИЧКИХ ПРАМЕТАРА И
КАПАЦИТЕТА
Подручје плана обухвата изграђене и
неизграђене површине за које су дефинисани
урбанистички параметри и утврђена правила
регулације.
Основне намене које сe третирају на нивоу
ПГР су становање, комунална привреда, реке и
одбрамбени бедеми.
Доминантна намена у границама плана је
комунална привреда у оквиру које се планира
изградња веома важног комуналног комплекса
постројења за пречишћавање отпадних вода, поред
других битних комуналних локација: кванташка
пијаца, компостана и др.
Тендеција Измена и допуна ПГР је да постепено
простор прерасте у мозаик планираних намена као
комбинација различитих видова делатности,
услуга, производних и складишних капацитета и
сл. за које су створени услови за уређење и
изградњу што је приказано у графичком прилогу
бр. 5. Карта планиране намене површина.
На основу правила грађења датих овим
планом табеларно су приказани урбанистички
параметри као и орјентациони проценат
остварених капацитета

НАМЕНА

Планирани
Остварени
Урбанистичка
максимални
проценат
зона
изграђености
проценат
/целина
изграђености
/подцелина

СТАНОВАЊЕ
СТАНОВАЊЕ
СРЕДЊИХ
ГУСТИНА 50 150 ct/xa

5.2

КОМУНАЛНА
ПРИВРЕДА

5.3

ППОВ

5.3а

40%

0%

КВАНТАШКА
ПИЈАЦА

5.3б

50%

0%

КОМУНАЛНЕ
ДЕЛАТНОСТИшири спектар

5.3в

50%

0%

ГРАДСКА
КОМПОСТАНА

5.3г

60%

0%

УРЕЂЕНЕ
ЗЕЛЕНЕ
ПОВРШИНЕ

5.3д

/

/

50%

21%
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Урбанистички параметри за остале јавне
садржаје (саобраћај, водопривредна инфраструк–
тура и др.) разликују се у односу на врсту намене,
њихово спровођење вршити у складу са важећим
правилницима за појединачне намене јавног
карактера.
4.

СПРОВОЂЕЊЕ ПЛАНА

Спровођење Плана генералне регулације
вршиће се:
1. Директно из плана
Овај план представља основ за издавање
Информације о локацији, Локацијских услова,
израду Пројекта препарцелације и парцелације
и Геодетског елабората исправке граница
суседних парцела и спајање суседних парцела
истог власника, у складу са одредбама Закона
о планирању и изградњи („Сл. гласник РС”
број 72/09, 81/09 – исправка, 64/10 - УС, 24/11,
121/12, 42/13 - УС, 50/13 – УС, 54/13 - УС,
98/13 – УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/2019,
37/2019 и 9/2020), изузев за подручја која су
предвиђена за обавезну
даљу разраду
Урбанистичким пројектом.
2. Израдом урбанистичких пројеката
За разраду урбанистичким пројектом
предвиђене су јавне намене и делови који су од
значаја за град које су регулисане овим планом. На
графичком прилогу - „Карта спровођења плана“
дат је приказ подручја одређених за обавезну
разраду Урбанистичким пројектом. Урбанистички
пројекти се израђују у складу са обавезама датим
кроз правила уређења и грађења за одређене зоне
и намене.
Израда Урбанистичког пројекта за потребе
спровођења планских решења и поставки ПГР је
предвиђена за следеће просторе:
1. урбанистичка целина 3.3б – Кванташка
пијаца
2. урбанистичка целина 5.3в.- Комунална
привреда
3. урбанистичка целина 5.3г.- Компостана
Границе
урбанистичких
пројеката
дефинисане су на графичким прилозима „Карта
спровођења ПГР-а са зонама и целинама за даљу
разраду“ и „Карта планиране намене површина“).
3. Саставни део Измена и допуна ПГР је
Стратешка процена утицаја на животну средину
Измена и допуна Плана генералне регулације
„Атеница-Кулиновци“ у Чачку за урбанистичке
целине 5.2, 5.3 и 5.4 (ECOLogica URBO DOO,
Крагујевац, јун 2020).
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ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ ПЛАНА

5.

Ступањем на снагу Измена и допуна Плана
генералне регулације „Атеница Кулиновци“ за
урбанистичке целине 5.2 (становање средње
густине насељености 50 -150ст/ха), 5.3 (комунална
привреда) и 5.4 (река Западна Морава) престаје да
важи План генералне регулације „Атеница
Кулиновци“ у делу који је предмет Измена и
допуна.
6. Овај план ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у "Службеном листу града Чачка".
СКУПШТИНА ГРАДА ЧАЧКА
Број: 06-179/2020-I
10. децембар 2020. године
ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА
Скупштине града Чачка,
Александар Максимовић, с.р.
779.
На основу члана 35. став 7. Закона 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, 98/13одлука УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19-др.
закон и 9/20) и члана 54. став 1. тачка 5. Статута
града Чачка („Службени лист града Чачка“ број
6/19),
Скупштина града Чачка, на седници
одржаној 10. децембра 2020. године, донела је
ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ
ЛОКАЦИЈЕ „ПРЕЛИЋИ“
1. ОПШТИ ДЕО
1.1. ПРАВНИ И ПЛАНСКИ ОСНОВ ЗА ИЗРАДУ
ПЛАНА
ПРАВНИ ОСНОВ ЗА ИЗРАДУ ПЛАНА
Правни основ за израду Плана детаљне
регулације локације „Прелићи“ је:


Закон о планирању и изградњи („Сл.
гласник РС”, број 72/09, 81/09 - испр. 64/10
- одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13 - одлука
УС, 50/13 - одлука УС, 54/13 решење УС и
98/13 - одлука УС), а у вези члана 130. став
2 - Закона о изменама и допунама Закона о
планирању и изградњи („Службени
гласник РС“ број 132/14, 145/14, 83/18,
31/2019 и 37/2019).
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Одлука о изради Плана детаљне регулације
локације „Прелићи“ („Службени лист
града Чачка“, број 18/2014).

ПЛАНСКИ ОСНОВ ЗА ИЗРАДУ ПЛАНА


1.2.

Плански основ за израду Плана детаљне
регулације локације „Прелићи“ су Изменe
и допунe плана генералне регулације
„Индустријска зона, комплекси болнице и
касарне“ („Службени лист града Чачка“,
број 14/2014 и 25/2017).

ИЗВОД ИЗ ТЕКСТУАЛНОГ
КОНЦЕПТА ПЛАНА

ДЕЛА

ОПИС ГРАНИЦА ПЛАНА
Подручје које захвата План детаљне
регулације локације „ПРЕЛИЋИ“ (у даљем тексту
ПДР) припада територији насељеног места Чачак,
налази се на источном делу урбаног дела града
Чачка и обухвата делове четири катастарске
општине КО Чачак, КО Атеница, КО Љубић и КО
Коњевићи. Планом детаљне регулације обухваћен
је простор између новопланираног Булевара
Николе Тесле, државног пута I Б реда број 23,
одбрамбеног насипа леве обале реке Западне
Мораве (Коњевићи) и одбрамбеног насипа леве
обале Атеничке реке.
Граница плана је одређена у складу са
Законом, а подручје ПДР у целости припада
грађевинском земљишту. Укупна површина
подручја ПДР износи 47,67 ха.
Границу ћемо описати почевши од
најсевернијег дела подручја, тј. од кп. 2791/1 (где
граница делом залази у ту катастарску парцелу) и
ту припада КО Љубић. Одатле се ка југоистоку
креће прелазећи преко следећих парцела: 5436/3,
5437/2, 5438/2, 5444/2, 5440/2, 5441/2, 5442/3, које
припадају КО Чачак. Прелази у КО Љубић, такође
ка југоистоку, пресецајући низ парцела, где
прелази кп. 2579/2, долази до заједничке кп. 1381пут (КО Коњевићи) и 2787-пут (КО Љубић).
Наставља дуж леве ивице пута ка северу (у дужини
од око 8,5м), прелази на десну страну пута и ка
североистоку прати доњу (јужну) страну кп. 869
(КО Коњевићи). Обилази са источних страна кп.
868/1, 867/1, 867/3, 866/1, 863/2, ломи се и даље
наставља границом кп. 894/1 са горње стране и
895/4 са доње стране.
Ка југоистоку пресеца четири парцеле и
долази до источне стране кп. 898/1. Наставља ка
југозападу границама парцела, истовремено
пратећи њихову међу са кп. број 1371/6 са њене
западне стране. На четворомеђи кп. 1371/6, 1304,
1376/1 и 1376/2, ломи се ка југозападу дужином од
око 115 м, па се лучно креће преко кп. број 1376/2,
где и прелази из КО Коњевићи у КО Атеницу.
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У КО Атеница граница наставља
југозападно, пресецајући низ катастарских
парцела, а истовремено на одређеном одстојању
пратећи правац и ток Атеничке реке. У кп. број
112/1 ломи се ка југу, тј. ка реци (у дужини од око
14м), па даље наставља ка западу преко следећих
парцела: 112/3, 107/5, 108/5, 109/3. Ту прави кратак
лук, подижући се ка северозападу и прелазећи
преко следећих катастарских парцела: 109/4,
109/1, 110/1, 2003 - која уједно и представља
границу КО Атеница и КО Чачак.
Прелазећи у КО Чачак, граница Плана
детаљне регулације локације "Прелићи" и даље
задржава лучни облик ка северозападу,
пресецајући низ катастарских парцела. Једним
делом се креће у близини улице Кулиновачко
поље потес 4, са њене десне стране. Долази до
магистралног пута (Булевар ослободилаца Чачка),
тј. до његове регулационе линије, па се том истом
линијом ка североистоку сустиче у почетну тачку
описа границе.
ПОПИС ПАРЦЕЛА ОБУХВАЋЕНИХ ПЛАНОМ
Планом
су
катарстарске парцеле:

обухваћене

следеће

КО Чачак
Целе к.п: 5436/1, 5438/1, 5442/2, 5443/1, 5443/2,
5444/1, 5450, 5451, 5452/5, 5452/6, 5452/8, 5453/7,
5456/1, 5457/2, 6755/1, 6756/3, 6757/2, 6757/3,
6758/2, 6758/3, 6759, 6760/1, 6760/2, 6761/3, 6761/4,
6761/5, 6781, 6785, 6788, 6789 и 6790.
Делови к.п: 2791/1, 5436/3, 5437/2, 5438/2, 5440/2,
5441/2, 5442/3, 5444/2, 5452/1, 5452/2, 5452/4,
5452/7, 5453/1, 5453/2, 5453/3, 5453/5, 5454/1,
5455/6, 5456/3, 5457/3, 6753/2, 6755/2, 6755/3,
6756/1, 6756/2, 6757/1, 6758/1, 6761/2, 6770, 6771,
6780, 6784, 6786, 6787, 6791/1, 6791/2 и 6930/1.
КО Атеница

863/1, 863/2, 863/3, 864, 865, 866/1, 866/2, 866/3,
867/1, 867/3, 867/5, 867/6, 867/7, 867/8, 867/9, 868/1,
868/2, 868/3, 895/2, 895/3, 895/4, 898/3, 898/4, 1292,
1293/1, 1293/2, 1293/3, 1294, 1295/1, 1295/2, 1296/1,
1296/2, 1297, 1299, 1300, 1301, 1302, 1303, 1304,
1305, 1377/1, 1377/2, 1376/3 и 1381.
Делови к.п: 895/1, 898/1, 898/2, 899 и 1376/2.
ИДЕЈНИ ПРОЈЕКАТ
ИЗРАДИ ПЛАНА

2.
Јавно предузеће ЈВП „Србијаводе“ је
наручило израду „Идејног решења деснообалног
насипа Западне Мораве у Чачку на локацији од
обилазног пута до градске депоније“ које је
израдило предузеће Водопривредно предузеће
„Морава“ из Чачка, децембра 2018. године.
Решење
новопланираног
одбрамбеног
бедема је уграђено у планска решења ПДР
локације „Прелићи“.
ЦИЉЕВИ УРЕЂЕЊА И ИЗГРАДЊЕ
Основни циљеви за уређење и изградњу
предметног подручја су следећи:


усклађивање са смерницама Плана генералне
регулације „ Индустријска зона“ („Сл. лист
града Чачка“ 14/2014) кроз перманентну
реконструкцију и изградњу



дефинисање саобраћајне мреже у односу на
саобраћајно решење планирано ПГР у складу
са ГУП Чачка 2015. год., као дела укупне
саобраћајне матрице града



санација, затварање и
рекултивација
несанитарне депоније „Прелићи“



рационалније
земљишта



дефинисање карактеристичних зона, односно
целина за реконструкцију и рекултивацију, са
планирањем нове изградње

Целе к.п: 2580/3, 2581/2, 2582/2, 2583/1 и 2583/2.

КО Коњевићи
Целе к.п: 830, 831, 832, 833, 834, 835/1, 835/2,
836/1, 836/2, 836/3, 836/4, 837/1, 837/2, 837/3, 837/4,
838, 839, 840, 841, 842, 843, 844, 845, 846/1, 846/2,
847, 848, 849, 850/1, 850/2, 851, 852, 853, 854, 855,
856, 857, 858/1, 858/2, 858/3, 859, 860, 861, 862,

ПРИ

Истраживања, анализе и предложено
зонирање из Идејног пројекта, усклађена су са
Плановима вишег реда и уграђена у планска
решења ПДР локације „Прелићи“.

КО Љубић
Делови к.п: 2579/2, 2580/2, 2581/3, 2582/3, 2585/1,
2787 и 2791/1.

КОРИШЋЕН

1.
За потребе санације и анализе могућности
искоришћења локације Прелићи, а у складу са
заштитом животне средине, Град Чачак је наручио
израду „Идејног Пројекта санације, затварања и
рекултивације несанитарне депоније сметлишта
''Прелићи“ (у даљем тексту Идејни пројекат).
Идејни пројекат је израдио Институт „Јарослав
Черни“ - Београд, јануар 2017. године.

Целе к.п: 107/2, 108/2, 109/1, 110/1, 111 и 132.
Делови к.п: 107/5, 108/5, 108/6, 109/3, 109/4, 112/1,
120/5, 130/1, 131/1, 133/1, 133/2, 135/1, 136/1, 2003,
2004/2 и 2004/3.
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дефинисање
јавног
интереса
кроз
разграничење простора јавне и остале намене



квалитетна
опремљеност
инфраструктуром



озелењавање јавних простора



усклађивање организације, опремања и
уређења простора и његова заштита уз
примену услова и критеријума за заштиту
животне средине.

потребном

КОНЦЕПТ ПЛАНСКОГ РЕШЕЊА
Подручје за које се ради ПДР „Прелићи“
налази се југо-источно од централног градског
ткива, уз обалу реке Западне Мораве, на 230-340
мнв.
Анализом затечене градске слике и урбане
матрице, са освртом на смернице развоја
дефинисаних
претходном
планском
документацијом, као и уважавањем постојећег
тренда изградње, дефинисане су зоне подручја
према
функционалним,
обликованим
и
морфолошким специфичностима. На овом
простору у периоду 60–их и 70-их година прошлог
века долази до осетне трансформације привреде
Града Чачка, која од претежно аграрне постепено
прелази у индустријски развијено подручје, са
развојем металне, папирне, хемијске и других
видова индустрије. С обзиром да су се делови
града развијали у различитим временским
периодима, сваки од њих има своја специфична
обележја.
Концептом плана предлажу се следеће намене:
1. Река Западна Морава са појасом зеленила и
пратећим одбрамбеним насипима
2. Пословна зона
3. Комуналне делатности
- Рециклажно двориште
- Трансфер станица
- Рекултивациона зона депоније-сметлишта
„Прелићи“
1. Појас реке Западне Мораве
На простору ПДР ток реке Западне Мораве је
делом регулисан, а планирано је уређење корита
реке са формирањем недостајућег дела
одбрамбеног насипа и
регулацијом улива
Атеничке реке у Западну Мораву, као и
дефинисање левообалног одбрамбеног насипа ове
притоке. Oдбрамбени насип, поред своје примарне
функције – одбране од поплава је у функцији
пешачке комуникације. Неопходно је формирати
горњу површину бедема тј. круну насипа у циљу
остварења пешачке комуникације.
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2. Пословна зона
У предметној зони пословања формирати
пословне комплексе различитих намена: трговина
на велико и мало, магацински и складишни
простори, стоваришта грађевинског материјала и
огрева, услуге и сл.
3. Комуналне делатности
РЕЦИКЛАЖНО ДВОРИШТЕ
Енергетско
рециклажно
двориште
планирано је на две локације у близини бивше
депоније Прелићи. Локације су резервисане за
селекцију отпада, складишта, рециклажу, простор
за објекат-хладњачу за угинуле животиње,
компостану, погон за прераду грађевинског
материјала, пратеће функције и сл. Предметни
простор је планиран за потребе Трансфер станице
у случају ширења, као и у случају акцидентних
ситуација на нивоу града, где се може јавити
потреба привременог или трајног одлагања
добара.
ТРАНСФЕР СТАНИЦА
Постојање Трансфер станице на територији
Града
Чачка
дефинисано
је
Студијом
изводљивости изградње регионалне депоније
„Дубоко“, као и Локалном стратегијом управљања
отпадом.
Трансфер станица је уређена и почела је са
радом марта 2016. године, одакле се обављају
послови сортирања и управљања комуналним
отпадом и секундарним сировинама.
ЈКП „Комуналац“ је надлежно предузеће које
обавља послове прикупљања и транспорта
комуналног отпада до трансфер станице, као и
припреме комуналног отпада који се даље
транспортује на санитарну депонију „Дубоко“ Ужице.
РЕКУЛТИВАЦИОНА ЗОНА ДЕПОНИЈЕ –
СМЕТЛИШТА ПРЕЛИЋИ
За
потребе
санације,
затварања
и
рекултивације несанитарне депоније-сметлишта
Прелићи, Град Чачак је наручио израду „Идејног
пројекта“. На основу ситуације на терену, резулата
анализе земљишта и подземних вода, као и у
складу са Правилником о методологији за израду
пројекта санације и ремедијације („Сл. гласник
РС“ бр. 74/2015), сметлиште „Прелићи“ спада у
групу А, несанитарних депонија – сметлишта која
се коначно затварају. Издвојене су 2 зоне санације.
Код сметлишта која се коначно затварају
потребно је неутралисати или умањити последице
насталог загађења, у овом случају депонијски гас
и процедну воду.
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САОБРАЋАЈ
Концепт
саобраћајне
мреже
ПДР
"Прелићи" рађен је у складу са поставкама планова
вишег реда, планираном наменом простора,
топографским особинама подручја и постојећим
саобраћајницама на подручју Плана.
Кулиновачко поље потес 4
Постојећи
приступни
пут
(Улица
Кулиновачко поље потес 4), која је заправо
природни продужетак Улице Раденка Јањића
(назив у ПГР-у „Индистријска зона" - након њеног
укрштања са Булеваром Николе Тесле), потврђен
је као основна саобраћајница у подручју плана
детаљне регулације (усвојени попречни профил је
шири од минималног предвиђеног за улице овог
ранга и састоји се из следећих елемената: коловоза
константне ширине 6,5m; две бициклистичке
стазе ширине по 1,5 m и два тротоара ширине по
2,0 m). Улица има свој постојећи део са
асфалтираним коловозом за који овај план
предвиђа реконструкцију и доградњу и планирани
део до поновног повезивања са Улицом Николе
Тесле.
Улица број 2
Друга планирана улица настала је
потребом за директним спајањем Улице
Кулиновачко поље потес 4 са локацијом будућег
постројења за пречишћавање отпадних вода на
локацији омеђеној десном обалом Атеничке реке и
десном обалом Западне Мораве. У склопу ове
улице планира се и прелазак мостом преко
Атеничке реке. Ранг ове саобраћајнице је такође
приступна улица, а попречни профил (због
очекиване структуре саобраћајног оптерећења) је
усвојен са коловозом ширине 6,5 m и једним
тротоарима ширине по 1,5 m и стабилизованом
или зарављеном банкином ширине 1m.
Улица број 3
Следећа планирана улица настаје спајањем
Булевара Никола Тесле и раскрснице са Улицом
број 3 (из ПГР-а „Индустријска зона"), са
претходно описаним - планираним продужетком
Улице Кулиновачко поље потес 4. Ранг ове
саобраћајнице је такође приступна улица, а
попречни профил (због очекиване структуре
саобраћајног оптерећења) је усвојен са коловозом
ширине 6 m и обостраним тротоарима ширине по
1,5 m.
Улица број 4
Следећа планирана улица настаје по траси
претходног одбрамбеног насипа који се налази са
северне стране локације трансфер центра. Улица је
слепа и завршава се окретницим која може да
задовољи потребе и теретних возила. Ранг ове
саобраћајнице је такође приступна улица, а
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попречни профил (због очекиване структуре
саобраћајног оптерећења) је усвојен са коловозом
ширине 6 m и обостраним тротоарима ширине по
1,5 m.
Бициклистичке стазе
Планирано је континуално повезивање
садржаја, као што су планиране бициклистичке
стазе у Булевару Николе Тесле (у ПГР
„Индустријска зона") и планиране рекреативне
бициклистичке стазе на делу рекултивисаног дела
депоније Прелићи у зони 1 („Идејни пројекат
санације, затварања и рекултивације несанитарне
депоније сметлишта Прелићи").
Пешачке стазе
Пешачке стазе су предвиђене по круни
одбрамбеног насипа на обе обале Западне Мораве
и левој обали Атеничке реке. Ове стазе планиране
су у коридору ширине 3 m (ширина круне
одбрамбеног насипа), али се може очекивати
њихова корисна ширина од око 2 m. Уз ове стазe
такође се планирају одговарајући садржаји
намењени корисницима. У склопу уређења Зоне 1
("Идејни пројекат санације, затварања и
рекултивације несанитарне депоније сметлишта
Прелићи") планирају се и рекреативне пешачке
стазе повезане са стазом на левообалном
одбрамбеном насипу Атеничке реке.
ХИДРОТЕХНИЧКЕ
ИНСТАЛАЦИЈЕ
И
ОБЈЕКТИ
Водоводне инсталације
У обухвату овог ПДР постоји изграђена
водоводна мрежа Ø100 mm у ул. Кулиновачко
поље – потес 4, до капије трансфер станице, као
"слепи крак" мреже из Булевара Николе Тесле.
Пројекат
"Генерално
решење
водоводног
дистрибуционог система Чачка" ("Водопројект",
1998. год.), је основ за пројекте проширивања
мреже, којим се планира изградња магистралног
цевовода Ø300 mm у Булевару Николе Тесле.
Фекална канализација
У оквиру подручја обухваћеног овим ПДР
не постоје инсталације фекалне канализације, али
непосредно ван границе плана са западне и
југозападне стране у коридору Булевара Никола
Тесла постоје два градска колектора фекалне
канализације Ø1200 mm, који се изливају у
Атеничку реку, непосредно пре улива у Западну
Мораву. Планирана је изградња фекалне
канализације за све постојеће и планиране
кориснике водоводне мреже, чиме ће се укинути
све постојеће септичке јаме.
Атмосферска канализација
У оквиру подручја обухваћеног овим ПДР
не постоје инсталације атмосферске канализације.
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Нивелациони положај нових саобраћајница у
предметном подручју омогућава планирање нове
мреже атмосферске канализације.
Објекти на водотоковима
Одбрамбени насип је 1998. год. изграђен
око постојеће депоније, као деснообални насип уз
Западну Мораву и у континуитету левообални
насип уз Атеничку реку, са циљем да заштити воде
Западне Мораве и Атеничке реке од негативног
утицаја депонованог смећа. Неконтролисаним
одлагањем смећа, постојећи одбрамбени насип
више нема функцију. Планира се задржавање
постојећег одбрамбеног насипа као јединственог
водопривредног објекта, што подразумева
делимичну измену на основу „Идејног решења
деснообалног насипа Западне Мораве у Чачку на
локацији од обилазног пута до градске депоније“ и
у зони 2 „Идејног пројекта санације, затварања и
рекултивације несанитарне депоније сметлишта
Прелићи“ (Институт „Јарослав Черни“, Београд –
2016.).
ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКА
За снабдевање електричном енергијом
потрошача овог подручја задужене су ТС 10/0,4 kV
"Асфалтна база 1", снаге 400 kVА и ТС 10/0,4 kV
"Асфалтна база 2", снаге 630 kVА, које постоје
унутар граница Плана. Оне су међусобно повезане
каблом 10 kV, са трасом која у целости припада
подручју овог Плана, а напон 10 kV доведен је
каблом ТС 10/0,4 kV "Прелићи 2" - ТС 10/0,4 kV
"Асфалтна база 1", чија се траса делимично налази
унутар граница овог Плана.
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коришћењем стубова за јавно осветљење или
постојећих НН стубова и светиљки са изворима
светла,
правилно
одабраних
на
основу
одговарајућих
светлотехничких
захтева,
примењујући мере енергетске ефикасности.
Напајање јавног осветљења извршити из посебних
слободно-стојећих ормана, постављених на
бетонска постоља ван трафостаница 10/0,4 kV.
Објекте за трансформацију електричне
енергије (ТС 10/0,4 kV) могуће је градити као
типске ТС 630 kVA, или nx630 kVA, на јавним
површинама или грађевинским парцелама, уз
решавање имовинско-правних односа и обавезно
усклађивање траса енергетских водова са
постојећим, или планом предвиђеним трасама, и
користити за напајање електричном енергијом
објеката, како на тој, тако и на другим
грађевинским парцелама.
Прикључак
потрошача
на
електроенергетску мрежу извести подземно,
каблом који се завршава у тзв. "КПК" прикључном
орману објекта.
ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈЕ
Телекомуникациона
инфраструктура
технолошки је тако конципирана да корисници
могу користити исти број и квалитет услуга,
односно сервиса, без обзира на локацију. Са сваке
тачке система могуће је подједнако квалитетно
вршити комуникацију са било којом другом
тачком у систему.

Постоје
услови
за
побољшање
електроенергетске инфраструктуре, проширењем
система,
повећањем
капацитета,
заменом
појединих делова система новим већег капацитета,
или изградњом нових електро-енергетских
објеката, превођењем надземне мреже у подземну
и имплементацијом нових технологија због
побољшања квалитета система и остваривања
одређених уштеда енергије.

Постоје услови да се изврше одређена
побољшања система, заменом опреме ради
повећања постојећих капацитета, увођења нових
сервиса и повећања протока. Могућа је изградња
нових MSAN, IPAN и сличних уређаја, чиме се
врши
приближавање
кориснику,
односно
скраћење претплатничке мреже, а све у складу са
технолошким напретком, ради константног
увођења нових сервиса које нуде мреже нове
генерације, уз обавезно трасирање нових каблова
према планским решењима.

Осим овога, постоји могућност производ–
ње електричне енергије из обновљивих извора
енергије (соларна, хидро-гео-термална енергија).

Планирано је превођење постојеће
надземне у подземну мрежу, у складу са
постојећим и новим саобраћајним решењима.

Све поменуте активности могуће је
реализовати уз усклађивање траса линијске
инфраструктуре
са
новим
саобраћајним
решењима, односно извођењем нове мреже у виду
подземних инсталација, уз полагање каблова у
ровове у зонама тротоара саобраћајница, у складу
са планским решењима.

Такође, постоји могућност изградње
инсталација КДС (кабловска телевизија) система,
у виду подземне мреже, чије се трасе подударају
са трасама ТК инсталација. Тежи се формирању
јединствених траса за телекомуникациону
подземну инсталацију свих врста.

Инсталације јавног осветљења (водове,
стубове, светиљке, системе за управљање)
изводити према одговарајућим пројектима,

Прикључак објеката корисника ТК услуга
на мрежу извести подземно, кабловима који се
завршавају у тзв. "концентрационим орманима"
објеката.
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ТЕРМОЕНЕРГЕТИКА



Републички
хидрометеоролош
ки завод, Београд

Јун
2015.год.

Републички
сеизмолошки
завод, Београд

Јун
2015.год.

Служба за заштиту
животне средине,
Градска управа за
урбанизам града
Чачка

Јун
2015.год.

Министарство
здравља,
Републичка
санитарна
инспекција,
Одељење Чачак

Јун
2015.год.



Министарство
одбране

Јун
2015.год.



Република Србија,
МУП Чачак,
сектор за ванредне
ситуације

Јун
2015.год.

Завод за заштиту
природе Србије,
Београд

Јун
2015.год.

Републичка
радиодифузна
агенција-РРА,
Београд

Јун
2015.год.

ЈКП Чачак – Јавно
предузеће за
грејање и
одржавање зграда

Јун
2015.год.

У оквиру ПДР „Прелићи“ планиране
термотехничке инсталације су смештене дуж
новопланиране саобраћајнице, која уједно
представља југозападну границу Плана. У
тротоару саобраћајнице Булевар Николе Тесле
планирана је траса челичног гасовода притиска до
16 bar, као и дистрибутивног гасовода притиска до
4 bar.
На локацији Прелићи, Елаборатом о
испитивању концентрације метана у депонијском
гасу, установљено је да количине депонијског гаса
нису довољне за његово коришћење и производњу
топлотне енергије.
1.3. УСЛОВИ НАДЛЕЖНИХ ИНСТИТУЦИЈА
За израду Плана коришћени су следећи услови:

ПРИКАЗ УСЛОВА ПРОСЛЕЂЕНИХ НАДЛЕЖНИМ
ОРГАНИЗАЦИЈАМА
Институције






Датум
прослеђивања
захтева

Датум
добијања
услова

ЕПС- ЈП
"Електродистрибу
ција", Чачак

Јун
2015.год.

28.07.2015.
год

2099/15-1-01

ЈП "Електромрежа
Србија", Београд

Јун
2015.год.

13.07.2015.
год

5206

РЕМ-регулаторно
тело за
електронске
медије

Јун
2015.год.



РАТЕЛ Београд



"Телеком Србија"
Предузеће за
телекомуникацију,
Чачак



Јун
2015.год.

Јун
2015.год.

Број 
заведених
услова


13.07.2015.
год

10.08.2015.
год

6.02.2017.
год



05-1627/15-02

1-01-3491501/15/

1-01-3490135/15

18021/2-2017

"СРБИЈАГАС ",
Чачак, Београд

Јун
2015.год.

5.04.2016.
год



ЈВП “Србијаводе”,
Чачак

Јун
2015.год.

3.08.2015.
год



ЈВП “Србијаводе”,
Чачак /допуна

/

13.12.2018.
год

11185/1

Јун
2015.год.

24.06.2015.
год

4181-12/34

Идејни пројекат


ЈКП “ВОДОВОД”,
Чачак
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Завод за заштиту
споменика културе
ЈП ПТТ саобраћаја
"Србија"



Јун
2015.год.

Регионална
депонија
„Дубоко“ Ужице

Септембар
2015.год.

ЈКП "Комуналац"

Јун
2015.год.

Управа за локални
економски развој

Јун
2015.год.

4/309 (390/15)

07-3669/2

Јун
2015.год.

града Чачка

6.07.2015.
год.
6.07.2015.
год.

922-3-41/2015

5-94 02362/15

13.07.2015.
год

501-93/2015IV-2-01

13.07.2015.
год

530-53687/2015-10

29.07.2015.
год

2161-02

6.07.2015.
год.

217-7519/15

13.07.2015.
год

020-1333/2

/

/

31.01.2017.
год

409

28.07.2015.
год

884/3

31.01.2017.
год

145/17-1-01

/

/

4.09.2015.
год.

6025

10.08.2015.
год

2222/15-1-01
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2. ПЛАНСКИ ДЕО
2.1

ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА

Правила уређења дата су по зонама и
представљају основ за директну примену плана.
2.2.
ПОДЕЛА ЗЕМЉИШТА НА ЗОНЕ И
ЦЕЛИНЕ
Анализом затечене слике насеља, са освртом
на смернице развоја дефинисаних претходном
планском
документацијом
и
уважавањем
постојећег стања, дефинисане су зоне према
функционалним, обликовним и морфолошким
специфичностима. Планом детаљне регулације
извршена је подела на две урбанистичке зоне.
ЗОНА 1
Урбанистичка зона 1 обухвата простор чија
граница почиње од моста на реци Западна Морава,
затим се простире ка истоку подножјем
деснообалне ножице насипа до кп.бр. 1381, а затим
обухвата одбрамбени бедем у КО Коњевићи до к.п.
бр. 898/1, где граница скреће ка југу у правцу ушћа
Атеничке реке, обухвата левообални бедем
Атеничке реке, а затим се враћа до деснообалног
насипа реке Западне Мораве. Граница тада скреће
западно обухватајући поменути бедем до моста тј.
до почетне тачке зоне 1.
Претежна намена ове зоне је у функцији
очувања реке Западне Мораве. У оквиру
предметног подручја очувати и унапредити
регулацију
реке
одбрамбеним
бедемима
(повезивање одбрамбених бедема у јединствену
целину), који су поред њихове функције одбране
од поплаве и заштите река од штетног дејства
депоније - планирани као пешачке комуникације.
За све интервенције у небрањеном подручју
обавезна је сaгласност надлежних институција.
Урбанистичка целина 1.1. - Западна Морава
На простору од државног пута IБ реда, бр.23 до
Атеничке реке планирано је уређење корита реке.
Да би се ова целина уредила неопходно је
изградити недостајући део одбрамбеног насипа,
регулисати улив Атеничке реке у Западну Мораву
и дефинисати левообални неизграђени део
одбрамбеног насипа ове притоке, која уједно чини
источну границу плана.
Урбанистичка целина 1.2. - одбрамбени насип
Регулацијом река у склопу водопривредног
земљишта обухваћен је и одбрамбени насип, који
би поред своје примарне функције – одбране од
поплава и „изливања“ смећа са депоније
„Прелићи“ у З. Мораву, био и у функцији пешачке
комуникације.

11. децембар 2020. године

Деснообални насип је планиран на основу
„Идејног решења“ чију израду је наручило ЈВП
„Србијаводе“.
Круна
планираног
насипа
представља пешачку везу са окружењем и врши
своју примарну намену одбране од поплава.
Левообални насип Западне Мораве је
делом третиран у ПГР „Љубић-Коњевићи“ и ПГР
„Атеница-Кулиновци“, а разрадом овог плана
деоница је обједињена. На основу планираног
решења, пешачка стаза је вођена круном насипа,
континуирано кроз обухват плана.
Недостајући део левообалног насипа
Атеничке реке потребно је изградити и уклопити
у јединствени систем одбране од поплава.
Неопходно је овај веома важан
инфраструктурни
објекат
уредити,
реконструисати и изградити на овом простору са
могућношћу постављања пратећих садржаја
(расвета и сл...).
Табела 1: ПОВРШИНЕ ЦЕЛИНА У ЗОНИ 1.
ПЛАНИРАНО СТАЊЕ
ПОВРШИНА
/ha/
1.1

Западна Морава са
појасом зеленила

17,71

1.2

Одбрамбени насипи

2,05

∑

укупно

19,76

ЗОНА 2
Граница урбанистичке зоне 2 почиње на
северу идући ножицом деснообалног насипа реке
Западне Мораве до ушћа у Атеничку реку, где
скреће ка југу пратећи ножицу левообалног насипа
Атеничке реке до планираног Булевара Николе
Тесле, и даље наставља ка северозападу до моста
на Западној Морави и до дела бедема тј. до почетне
тачке зоне 2.
Претежна намена ове зоне је пословање и
комуналне делатности. У оквиру зоне 2
предвиђеним
уређењем
и
организацијом,
постојећи простор има могућност да потпуно
промени досадашњи изглед и да од једне
деградиране средине постане доступан и
урбанистички
функционалан
део
града.
Планирањем
саобраћаја
са
прописаним
профилима, предвиђеним правилима уређења и
грађења, рекултивацијом депоније-сметлишта
„Прелићи“ у 2 фазе, на овом простору створиће се
услови за рад и постепено обнављање животне
средине и враћање у здраво и природно стање.
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Урбанистичка целина 2.1. – пословање
Доминантна намена урбанистичке целине
2.1. на простору између главне градске магистрале
(Државни пут I Б реда 23), одбрамбеног бедема,
источне границе кп.бр. 676/4, 676/3, 676 КО Чачак
и дела планираног Булевара Николе Тесле - је
пословање. Неопходно је извршити издвајање
земљишта
за
потребе
недостајућег
дела
одбрамбеног насипа.
У предметној зони пословања формирати
пословне комплексе различитих намена: трговина
на велико и мало, магацински и складишни
простори, стоваришта грађевинског материјала и
огрева, услуге и сл.
Део простора, између главне градске
магистрале и Ул. Кулиновачко поље потес 4 је
изграђен у функцији породичног становања; на
њему егзистирају стамбени објекти претежно
лошег бонитета. У будућем периоду уређење овог
простора одвијаће се у смеру постепене промене
намене, прерастањем постојећих стамбених
објеката у пословне објекте и сл. Постојећи објекти
становања се могу задржати до привођења
планираној намени. На неизграђеном земљишту,
могућа је изградња нових комплекса у функцији
пословања.
Неопходно је постојеће и новопланиране
локације оплеменити организованим зеленим
површинама, које у овој целини имају заштитну
улогу као визуелни и еколошки тампон према
околини, тако да дају и ефекат смањења буке (у
непосредном окружењу егзистирају важне
прометне саобраћајнице, пословне локације,
трансфер станица и др.) .
Урбанистичка целина 2.2.- трансфер станица
Национална
стратегија
управљања
отпадом, која је усвојена 2003. године одлуком
Владе Републике Србије, дефинисала је локацију
"Дубоко" у Општини Ужице као локалитет за
регионално збрињавање комуналног отпада и
повезује девет градова и општина. Општине и
градови основали су заједничко Јавно Комунално
Предузеће ''Дубоко'' које ће обављати послове на
управљању комуналним отпадом, безопасним
индустријским
отпадом
и
секундарним
сировинама са територије ових насеља, као и
управљање линијом за сепарацију секундарних
сировина.
Изградња Трансфер станице на територији
Града
Чачка
дефинисана
је
Студијом
изводљивости изградње регионалне депоније
„Дубоко“. Локација ТС "Чачак" налази се у делу
насеља Прелићи, у непосредној близини депонијесметлишта, на катастарској парцели бр. 1293/1, КО
Коњевићи, на десној обали реке Западне Мораве.
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ЈКП „Комуналац“ је надлежно предузеће
које обавља послове прикупљања и транспорта
комуналног отпада до трансфер станице. На
локацији Трансфер станице (уређена је и почела са
радом у марту 2016. године) комунални отпад се
припрема и даље се транспортује на санитарну
депонију „Дубоко“ - Ужице. Састоји се из
следећих организационих целина:
1.Сабирни центар
Обезбеђење
смештајних
примарног селективног отпада

капацитета

2.Претоварна станица
Складиштење и претовар отпада
3.Манипулативно опслужни плато
У функцији обезбеђења организованог и
контролисаног спровођења технолошког
отпада, са простором за портирницу, вагом и
контејнерским мокрим чвором.
4.Саобраћајна површина
Предметним планом је проширен простор за
улаз и приступ возила са Ул. Кулиновачко поље
бр. 4 ка комплексу Трансфер станице.
Урбанистичка подцелина 2.2 1.- комуналне
делатности/саобраћајно
манипулативне
површине
Урбанистичка подцелина је намењена
комуналним
делатностима
и
саобраћајно
манипулативним површинама. Даје се могућност
коришћења ове подцелине за потребе трансфер
станице или реализација намене независно.
Како процес одвајања отпада на органски и
рециклажни треба да се прошири на
административно подручје града, то ће
подразумевати потребе за проширењем у
наредном периоду. Подцелина се може користити
и за одлагање специфичног отпада (медицински,
хладњача за угинуле животиње и сл.) или за
кабасти отпад (машине, намештај и сл.).
Ако се простор определи за само саобраћајно
манипулативне површине, осим паркирања
возила, могуће је обављање пратећих садржаја
одржавања, прања возила и сл. (у складу са
важећим Правилницима).
Урбанистичка целина 2.3 .- рециклажна
дворишта
Енергетско
рециклажно
двориште
планирано је као јединствена урбанистичка целина
која је новопланираном Улицом бр. 3 подељена на
два дела. Унутар целине могу се градити објекти
за потребе свих врста комуналних делатности.
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Урбанистичка целина 2.3. може бити у
функцији локације резервисане за селекцију
отпада, складишта, рециклаже, компостане, погон
за прераду грађевинског материјала (дробилице и
сл.), простор за потребе градског зеленила, пратеће
функције и сл.
Предметни простор је планиран за испомоћ
Трансфер станици у случају потребе ширења, као
и у случају акцидентних ситуација на нивоу града,
где се може јавити потреба привременог или
трајног одлагања добара.
Урбанистичка
целина
2.4.зона
рекултивације депоније -сметлишта „Прелићи“
За
потребе
санације,
затварања
и
рекултивације несанитарне депоније-сметлишта
Прелићи, Град Чачак је наручио израду „Идејног
пројекта“. На основу ситуације на терену, резулата
анализе земљишта и подземних вода и у складу са
Правилником о методологији за израду пројекта
санације и ремедијације („Сл. гласник РС“ бр.
74/2015), сметлиште „Прелићи“ спада у групу А,
несанитарних депонија – сметлишта која се
коначно затварају.




Издвојене су 2 зоне санације
За потребе санације сметлишта 1994. године је
урађен Елаборат санације и рекултивације; на
основу података из овог документа урађено је
нивелисање терена; отпад је прекривен
интерним материјалом и почела је контрола
одлагања отпада. Радови су завршени 1998.
године и овај делимично рекултивисани део
представља Зону 1.
Завршетком са рекултивацијом Зоне 1 почело
је депоновање отпада уз ову зону северноближе обали Западне Мораве до коначног
затварања 2016. године. Ова зона означена је
као зона 2.

Код сметлишта која се коначно затварају
потребно је неутралисати или умањити последице
насталог загађења, у овом случају депонијски гас
и процедну воду.
У складу са постојећим стањем
сметлишта где су јасно издвојене Зоне 1 и 2
планиране су различите методе за санацију и
рекултивацију:
Зона рекултивације 1
У Зони 1, где се дебљина слоја отпада
креће од 0-4m
и где је започет процес
рекултивације, планирано је да се спроведе
убрзано контролисано отплињавање (у постројењу
за отплињавање монтажног карактера означеног
на графичком прилогу бр. 5 Карта планиране
намене), након чега ће се приступити
рекултивацији Зоне. Након завршетка процеса
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убрзаног отплињавања, уклањања биотрнова и
постројења, приступа се рекултивацији Зоне 1,
што је и последња фаза санације сметлишта.
Рекултивација се састоји из две сукцесивне фазе техничке и биолошке рекултивације.
Пренаменом зоне 1 планирано је
формирање парка са спортско-рекреативним
садржајима који би се уклопили у природно
окружење и били у складу са потребама локалног
становништва (након потребног периода и
потпуне рекултивације - овај спортскорекреативни комплекс садржао би травнати
комбиновани спортски терен; бициклистичку
стазу са препрекама, која би кружила око терена и
остатка Зоне 1; стазу за трчање тј. трим стазу око
које су планиране справе за вежбање за одрасле. У
једном делу површине налазиће се и дечје справе
за игру и вежбање. Све справе за игру и вежбање
биће израђене од дрвета, а бициклистичка стаза и
стаза за трчање од комбинације адекватних
природних материјала).
Предвиђено је и формирање научног екопарка, што би био први парк оваквог типа у
Србији, а омогућио би посетиоцима да се ближе
упознају са технологијама за санацију сметлишта.
Уз табле са информацијама о току и сликама
процеса санације сметлишта, посетиоци би могли
да виде и биотрн, сазнају како он функционише и
буду сведоци како од неуређеног сметлишта може
да настане парк који ће унапредити животну
средину града и дати му неке нове, атрактивне
садржаје. Овакав едукативни парк био би
атрактиван за организоване посете школа и
факултета и могао би да служи као својеврсно
огледно поље и пример за све остале градове у
Србији које се суочавају са проблемом
несанитарних сметлишта.
Мере заштите животне средине - еколошке
целине - Зона рекултивације 1:
o

специфично озелењавање и пејзажно
уређење, у складу са планом партерног
уређења, поштујући принцип аутохтоности
и визуелне декоративности;

o

избор и тип зеленила мора бити прилагођен
условима уређења и планираној намени, у
складу са пејзажним и еколошкобиолошким захтевима;

o

обавезан мониторинг квалитета животне
средине, у складу са захтевима за
рекултивисане површине, према усвојеном
плану мониторинга.
Зона рекултивације 2

Зона 2 се карактерише далеко већом
дебљином слоја отпада, са висином која је у неким
деловима и до 10 m.
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Као решење у овом случају, за евакуацију
депонијског гаса вршиће се спаљивање на бакљи,
које ће се вршити помоћу система везе постојећих
и планираних биотрнова (због велике дубине слоја
отпада, вршиће се вишегодишње спаљивање
депонијског
гаса).
Третман
започиње
постављањем система за сакупљање гаса из тела
сметлишта.
У Зони 2 ће се након планирања терена и
сабијања компактором, изградити ободни канали,
а преко тела сметлишта у зони поставити
водонепропусна HDPE фолија (фолије ће се
поставити преко целе површине зоне 2, чиме се
спречава доток атмосферске воде у тело
сметлишта). Овим радовима се спречава додатна
количина процедне воде, процеђивањем кишнице
кроз тело депоније. Атмосферска вода ће се тако
незагађена сливати ка планираним ободним
каналима. Процес рекултивације у зони 2 ће
трајати знатно дуже, па је потребно вршити
редован мониторинг на сметлишту током трајања
радова на санацији и рекултивацији, као и по
завршетку истих. У Зони 2 ће се изградити интерни
приступни пут и оградити зона.
Мере заштите животне средине еколошке
целине - Зона рекултивације 2:
o

o

o

o

санација,
техничка
и
биолошка
рекултивација овог простора и управљање
депонијским гасом, се морају извршити у
складу
са
пројектом
санације
и
рекултивације;
обавезна је континуирана контрола стања и
мониторинг животне средине на локацији
санације и рекултивације, у складу са
планом мониторинга. План мониторинга
мора обухватити: контролу квалитета
површинских вода Западне Мораве у зони
потенцијалних утицаја, узводно и низводно;
контролу квалитета подземних вода;
контролу квалитета земљишта; контролу
емисија у ваздух. План мониторинга се мора
дефинисати у складу са законском
регулативом; а обавеза је да се изврше
мерења и контрола, „нулто“ стање животне
средине. Сви подаци о стању животне
средине у зони рекултивације морају бити
доступни јавности;
у складу са динамиком и условима на
локацији,
вршити
фазну
биолошку
рекултивацију; избор биљних врста мора
бити усклађен са еколошко-биолошком
основом рекултивационе површине;
по завршетку процеса санације и
рекултивације, простор рекултивације мора
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бити уређен, нивелисан и озелењен, у складу
са планом озелењавања;
мониторинг стања медијума животне
средине мора трајати у току извођења радова
и по завршетку санације, техничке и
биолошке рекултивације.

o

Санација ће се вршити фазно у
зависности од техничких могућности на терену и
финансијских могућности града, при чему ће се
водити рачуна о томе да се депонијa доведe у
стање у ком више неће представљати извор
загађења животне средине. Рекултивацијом која ће
бити извршена након санације, стварају се услови
за обнављање животне средине и њено постепено
враћање у природно стање.
Урбанистичка подцелина 2.4.1 – паркинг
Урбанистичка подцелина је намењена
јавном паркирању. За потребе функционисања
планираних намена и доступност становништву,
јавља се потреба организоване зоне паркирања. На
простору урбанистичке целине комбиновати
паркинг места и зелене површине. Дозвољава се
постављање паркинг кућица, тоалета, билборда,
табли и сл.
Табела 2: ПОВРШИНЕ ЦЕЛИНА У ЗОНИ 2.
ПЛАНИРАНО СТАЊЕ
ПОВРШИНА
/ha/
2.1

Пословање

5,11

2.2

Трансфер станица

1,53

2.2.1

Комуналне површине
/саобраћајно
манипулативна
површина

0,48

2.3

Рециклажна дворишта

3,41

2.4

Депонија сметлиште
(обе фазе)

9,97

Зона 1

4,21

Зона 2

5,76

Паркинг

0,17

2.4.1
∑

укупно

20,67
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УРЕЂЕЊЕ ПОВРШИНА И ОБЈЕКАТА
ЈАВНЕ НАМЕНЕ

2.3.1. ПРЕДЛОГ ОБЈЕКАТА И ПОВРШИНА
ЈАВНЕ НАМЕНЕ
Површине јавне намене у оквиру обухвата
Плана су :
- Приобаље реке Западне Мораве са зеленилом
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КО Атеница
делови парцела: 2004/2, 2004/3, 136/1, 136/2, 135/1,
135/2, 133/1, 133/2, 130/1, 144, 131/1, 112/1, 107/2,
108/2, 108/6, 109/4.
Саобраћајне површине
КО Чачак

- Саобраћајнице и паркинг,

делови парцела: 6755/1, 6755/2, 6755/3, 6756/2,
6757/2, 6758/2, 6756/1, 6757/1, 6760/1, 6761/4,
6758/1, 6753/2, 6761/2, 6770, 6771, 6781, 6780,
6784, 6787, 6786, 6791/2, 6790, 6791/1.

- Комуналне делатности,

КО Коњевићи

- Трансфер станица,

делови парцела: 1377/2, 834, 835/2, 1295/1, 1295/2,
1293/3, 1296/2, 1297, 1299, 1303, 1293/2, 1296/1,
1376/3.

- Одбрамбени насип,

- Комуналне делатности,
- Зона рекултивације и санације депонијесметлишта „Прелићи“,
- Рециклажна дворишта.
Велики део простора обухваћеног Планом
је у статусу јавног грађевинског земљишта.
Површине јавне намене дефинисане су
аналитичко-геодетским елементима на графичком
прилогу бр. 6 „Карта регулације, парцелације и
површина јавне намене“.
ПОПИС КАТАСТАРСКИХ ПАРЦЕЛА КОЈЕ СУ
ПЛАНОМ ОДРЕЂЕНЕ ЗА ЈАВНЕ ПОВРШИНЕ
Зона реке и речног зеленила
КО Чачак
целе парцеле: 5453/7, 6756/3, 6757/3, 6759, 6760/2,
5438/1, 5444/1, 5442/2, 5443/1.
делови парцела: 5457/2, 5456/1, 5453/2, 5453/3,
5452/4, 5452/6, 5450, 5451, 6755/1, 6756/2, 6757/2,
6758/3, 6761/5, 6761/4, 6760/1, 5463/1, 5436/3,
5438/2, 5444/2, 5442/3, 5443/2, 6930/1.
Одбрамбени бедем

КО Атеница
делови парцела: 2004/3, 2003, 110/1, 109/1, 109/4,
109/3, 108/7, 108/1, 135/1, 133/1, 132/2.
Паркинг
КО Коњевићи
део парцеле: 1295/1, 1293/1
Трансфер станица
КО Коњевићи
цела парцела: 1293/1
део парцела: 1295/1, 1293/2
Комунална површина/саобраћајно манипулативна
површина
КО Коњевићи
део парцела: 1295/2, 1293/3, 1296/2, 1297, 1299,
836/1
Зона рекултивације 1
КО Коњевићи

КО Коњевићи

делови парцела: 1293/2, 1296/1, 1297, 1299, 1377/2,
1376/3.

целе парцеле: 898/4, 895/3, 858/3.

КО Атеница

делови парцела: 863/3, 866/3, 867/8, 867/6, 868/3,
1377/2, 834, 835/2, 1295/2, 1293/3, 1296/2, 1297,
1299, 1303, 1302, 1304, 1305, 1376/2.

целе парцеле: 111, 132.

КО Љубић

КО Чачак

део парцеле: 1381

делови парцела: 6789, 6790, 6791/2.

КО Чачак

Зона рекултивације 2

делови парцела: 5457/2, 5456/1, 5453/1, 5453/2,
5453/3, 5452/4, 5452/5, 5450, 5451, 6755/1, 6755/2,
6756/2, 6757/2, 6758/2, 6758/3, 6761/5, 6761/4,
6760/1.

КО Коњевићи

делови парцела: 2004/3, 2003, 110/1, 109/1, 108/2,
112/1, 131/1, 130/1. 133/2, 133/1, 113/2.

цела парцела: 1300, 1301, 1302.
делови парцела: 1296/1, 1293/2, 1297, 1299, 1304,
1305, 1376/2. 1376/3.
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КО Атеница
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2.5 УРЕЂЕЊЕ ИНФРАСТРУКТУРНИХ МРЕЖА

делови парцела: 2004/3, 135/1, 136/1, 133/1,2004/2.
Рециклажна дворишта

2.5.1 САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА

КО Чачак

Планирање саобраћајница у ПДР-у рађено
је на нивоу идејних решења. На основу података из
овог Плана неопходно је урадити одговарајућу
техничку документацију потребну за изградњу
објеката саобраћајне инфраструктуре. Ситуационо
решење саобраћајница планирано је тако што се
настојало да се у највећој могућој мери користе
трасе и коридори постојећих саобраћајница и
комуникација, а дефинисано је датим елементима
осовине (координатама карактеристичних тачака и
темена, полупречницима кривина, елементима
попречног профила и ширином регулације у
оквиру које се морају наћи сви елементи
саобраћајнице). У оквиру дате саобраћајне
регулације, пројектанту се оставља могућност
измене садржаја елемената попречног профила,
уколико параметри добијени анализом саобраћаја,
одводњавања или других, оправдају такву
интервенцију, али искључиво ако је таква
интервенција могућа у оквирима важећих
законских докумената који уређују област
саобраћаја.

целе парцеле: 6788, 6785
делови парцела: 6780, 6781, 6784, 6787, 6786,
6791/1, 6791/2, 6790, 6789.
КО Коњевићи
делови парцела: 1377/2, 1295/1, 835/2, 834, 1293/2.
2.4

БИЛАНСИ ПОВРШИНА

На основу предложеног концептуалног
решења, може се закључити да предметним
простором доминира појас реке Западне Мораве.
Значајан простор заузимају комуналне површине
издвојене за различите видове комуналних
делатности
и
локацију
предвиђену
за
рекултивацију депоније-сметлишта.
Табела 3: ПЛАНИРАНИ БИЛАНС ПОВРШИНА

ПЛАНИРАНО СТАЊЕ

ПОВРШИНА/
ha/
1.1

1.2.

2.1.
2.2
2.3
2.4.

2.2.1

∑

Западна Морава са
појасом зеленила

%

Саобраћајна мрежа подручја овог Плана
детаљне регулације састоји се из следећих делова:
а/ Приступне улице
б/ Самосталне бициклистичке стазе

17,71

Одбрамбени насипи
(лева и десна обала З
Мораве и лева обала
Атеничке реке)

2,05

Пословна зона

5,11

37,16

в/ Самосталне пешачке стазе
г/ Објеката стационарног саобраћаја

4,31

д/ Интерне колско-пешачке стазе

Комуналне делатности
(трансфер
станица,рециклажна
дворишта,
рекултивационе зоне)

14,88

Комуналне
делатности/Саобраћајно
манипулативне
површине

0,48

Саобраћај
(саобраћајнице,
паркинг/зеленило)

7,44

ПЛАН ДЕТАЉНЕ
РЕГУЛАЦИЈЕ

47,67

а/ Приступне улице

10,71



У обухвату Плана заступљене су само
улице овог ранга. Ово су саобраћајнице
намењене кретању возила и пешака са
јасно раздвојеним површинама (коловозом
и тротоарима). Основна намена им је
остваривање саобраћајног приступа за
околне садржаје - локације, мада у дужим
потезима имају и елементе сабирне улоге.



Ситуационо решење аналитички је
одређено
датим
координатама
карактеристичних
тачака
осовине
саобраћајнице, координатама темена и
полупречницима
кривина.
Ове
саобраћајнице су ПГР-ом једним делом
третиране
као
реконструкција
и
проширење постојећих улица, па је у циљу
бољег уклапања, прихватљиво да се

31,22

1,00

15,60

100
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израдом пројекта може у мањој мери
одступити од датих елемената, али уз
обавезу да се сви наведени садржаји
попречног профила
нађу унутар
дефинисане регулације улице.




Нивелационо
решење
дато
је
оријентационим вредностима апсолутних
кота карактеристичних тачака. Израдом
пројекта
саобраћајнице
(детаљнијом
разрадом
нивелације
и
уклапања
постојећег коловоза са проширењима и
доградњом) дозвољава се одступање од
датих кота, уз услов да се не смеју
нарушити остала правила и услови.
За саобраћајнице овог ранга планом је
дозвољена фазна реализација. Фазност се
односи на могућност пројектовања и
изградње (реконструкције и доградње)
деоница
улице
које
представљају
функционалну целину. Такође фазност се
може остварити и изградњом дела
планираног попречног профила, али тако
да изграђени део може да се користи као
јавна
саобраћајница
(функционална
целина).

Појединачна правила:
На подручју обухваћеном ПДР-ом уочавају се
две приступне улице:
Улица Кулиновачко поље потес 4 која је
планирана да прати постојећу трасу пута и
будућим продужетком до поновног спајања са
планираним Булеваром Николе Тесле (по траси траговима, постојеће комуникације) у планираној
раскрсници Булевара са Улицом атеничком (према
Изменама и допунама ПГР "Индустријска зона,
комплекс болнице и касарне" у даљем тексту ПГР).
У погледу карактеристичног попречног профила,
ова улица планирана је са : коловоза ширине 6,5m,
и обострано бициклистичке стазе ширине 1,5m;
тротоарима ширине 2,0m, и по потреби банкинама
ширине 0,5 m и шкарпама насипа променљиве
ширине.
У погледу меродавног возила, потребно је
остварити проходност за теретно возило са
приколицом, што је планским решењем
омогућено.
План подразумева могућност фазне
изградње и реконструкције ове улице, како у
погледу подужних деоница, тако и у погледу
садржаја попречног профила. Осим дате ширине
коловоза (као минималне, а чији елементи су
условљени и карактеристикама меродавног
возила), остали елементи попречног профила могу
бити променљиви, али се минималне ширине
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планом дефинишу на 1,5m за тротоаре, и 1,0m за
бициклистичке стазе (у склопу уличног профила).
Улица број 2 спаја планирани продужетак
Улице Кулиновачко поље потес 4 са планираном
локацијом постројења за пречишћавање отпадних
вода ( Унутар ПГР-а Атеница-Кулиновци, на
десној обали Атеничке реке) са планираним
мостом преко Атеничке реке. Укупна ширина
попречног профила од 9,0m састоји се од: коловоза
ширине 6,5 m, тротоара ширине по 1,5m и банкине
ширине 1,0m.
План подразумева могућност фазне
изградње ове улице, како у погледу подужних
деоница, тако и у погледу садржаја попречног
профила.
У погледу меродавног возила, потебно је
остварити проходност за тешко теретно возило,
што је планским решењем омогућено.
Улица број 3 спаја планирани продужетак
Булевара Николе Тесле (према ПГР) са
планираним продужетком Улице Кулиновачко
поље потез 4. Укупна ширина попречног профила
од 9,0m састоји се од: коловоза ширине 6,0m и
обостраних тротоара ширине по 1,5m.
План подразумева могућност фазне
изградње ове улице, како у погледу подужних
деоница, тако и у погледу садржаја попречног
профила.
У погледу меродавног возила, потебно је
остварити проходност за тешко теретно возило,
што је планским решењем омогућено.
Улица број 1 планиранa je са северне
стране локације трансфер станице, прикључена на
Улицу Кулиновачко поље потес 4. Укупна ширина
попречног профила од 9,0m састоји се од: коловоза
ширине 6,0m и обостраних тротоара ширине по
1,5m. улица је слепа са окретницом која омогућава
окретање и теретних возила и приступом
приватним парцелама. Осим описане намене овом
саобраћајницом, односно њеним продужетком до
круне одбрамбеног насипа може се возилима
попети на насип и по потреби интервенисати и
одржавати насип.
План подразумева
изградње ове улице.

могућност

фазне

У погледу меродавног возила, потебно је
остварити проходност за тешко теретно возило,
што је планским решењем омогућено.
б/ Самосталне бициклистичке стазе
Осим бициклистичких стаза у склопу
планиране улице Кулиновачко поље потес 4
(описане у делу о приступним улицама) на
подручју ПДР-а планиране су и самосталне
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бициклистичке стазе унутар рекултивисаног дела
Зоне 1. Ове бициклистичке стазе имају искључиво
рекреативну намену. Ситуациони и нивелациони
приказ ових стаза дат је оријентационо (према
Идејном решењу), али пројектом је дозвољено
предвидети и битно другачији положај стаза
унутар комплекса Зоне 1. Такође и планом
предвиђену ширину ових стаза од 2,5m, пројектом
је могуће променити. Услов овог Плана који се
односи на бициклистичке стазе је њихово
адекватно повезивање - прикључење на стазе у
профилу улице Кулиновачко поље потес 4. План
подразумева
могућност
фазне
изградње
бициклистичких стаза, како у погледу подужних
деоница, тако и у погледу нивоа уређења
коловозне површине. Услов који је потребно
испунити приликом фазне реализације је да
изабрана фаза представља функционалну целину.
в/ Самосталне пешачке стазе
Поред тротоара у уличним профилима (као
делова саобраћајница намењених пешацима),
планом је предвиђена изградња и самосталних
пешачких стаза. То су стазе по круни одбрамбеног
насипа и пешачке стазе унутар рекултивисаног
простора Зоне 1. Пешачка стаза планирана по
круни одбрамбеног бедема предвиђена је и планом
вишег реда (ПГР "Индустријска зона"). Корекција
трасе ове стазе (у односу на ПГР) извршена је у
делу кориговане трасе одбрамбеног насипа.
Обзиром на расположиву ширину круне бедема,
очекивана ширина стазе је max 2,5 m. Овим планом
дозвољена је и мања ширина, али не мање од 2,0m.
Ситуационо решење аналитички је одређено
датим координатама карактеристичних тачака
осовине пешачке стазе, координатама темена и
полупречницима кривина. Обзиром да су ове
пешачке стазе једним делом третиране као
надградња круне одбрамбеног насипа, у циљу
бољег уклапања у стање насипа, прихватљиво је да
се израдом пројекта може у мањој мери одступити
од датих елемената, али уз обавезу да се сви
наведени садржаји попречног профила нађу
унутар
дефинисане
регулације
насипа.
Нивелационо решење дато је оријентационим
вредностима апсолутних кота карактеристичних
тачака. Израдом пројекта пешачке стазе по круни
одбрамбеног насипа (детаљнијом разрадом
нивелације и уклапања постојећег објекта)
дозвољава се одступање од датих кота, уз услов да
се не смеју нарушити остала правила и услови нарочито они који се односе на основну улогу
насипа (одбрана простора од великих вода у
водотоцима). У погледу услова за стазе унутар
рекултивисане Зоне 1, које имају искључиво
рекреативну намену, овим ПГР-ом се не
предвиђају битни услови уређења. Планирано је
обавезно остваривање међусобне везе пешачких
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површина (тротоара у склопу улица, пешачке стазе
по круни одбрамбеног насипа и рекреативних
пешачких стаза унутар рекултивисане Зоне 1).
План подразумева могућност фазне изградње
самосталних пешачких стаза, како у погледу
подужних деоница, тако и у погледу нивоа
уређења коловозне површине. Услов који је
потребно испунити приликом фазне реализације је
да
изабрана
фаза
мора
представљати
функционалну целину.
г/ Објекти стационарног саобраћаја
Када су у питању капацитети за
стационарни саобраћај, у графичком прилогу овог
ПДР-а дат је приказ положаја јавног паркиралишта
на месту раскрснице Улица Кулиновачко поље
потес 4 и Улице број 2.
Ова места намењена су корисницима
планираних рекреативних садржаја у том
простору. Оно што се условљава овим Планом, а
односи се на јавна паркиралишта за аутомобиле, је
да се она пројектују и граде у складу са прописима
и стандардима. Такође, препоручује се да се на
планираном простору за паркирање,
делови
простора намењених паркирању опреми и
прилагоди паркирању бицикала.
Стационарни
саобраћајпаркирање,
организовати поштујући следеће принципе:
У оквиру комплекса где се планирају такви
садржаји за чије потребе се користе и теретна
возила, планирати и простор за смештај теретних
возила. Места за смештај возила и простор за
маневрисање возила приликом уласка/изласка на
места за смештај возила, у зависности од угла
паркирања, димензионисати према важећим
нормативима. Паркирање теретних возила
организовати у целини, искључиво унутар
комплекса који опслужују та возила како по
питању самог паркинг места тако и по питању
приступа паркинг месту.
Када је у питању паркирање путничких
аутомобила простор за смештај возила обезбедити
унутар локације у броју према наведеним
нормативима. Дозвољава се могућност да се за
паркинг места путничких аутомобила приступ
паркинг местима оствари са јавне саобраћајнице.
Овакав приступ паркинг местима мора бити на
довољној удаљености од раскрснице, аутобуског
стајалишта и других садржаја јавне саобраћајнице
на које ови приступи могу имати утицаја са
становишта
безбедности
корисника
јавне
саобраћајнице.
Услови и нормативи за паркирање за јавне
површине и објекте
За нове комплексе површина јавне намене,
као и за постојеће комплексе где то просторне
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могућности дозвољавају, паркирање возила
решити на припадајућој парцели према датим
нормативима. За постојеће комплексе јавних
намена код којих није могуће задовољити дате
нормативе за паркирањем, потребе за паркирањем
остварити делом у склопу комплекса, а делом на
јавним паркинг просторима.
Места за смештај возила и простор за
маневрисање возила приликом уласка/изласка на
места за смештај возила, у зависности од угла
паркирања, димензионисати према важећим
нормативима.
Димензије просторног габарита (2,5 x
5,0(4,5)) су полазни геометријски стандард у
планирању и пројектовању паркиралишта за
путничке аутомобиле.
Услови и нормативи за паркирање на површинама
остале намене
Планирани објекти своје потребе за
стационирањем возила ће решавати у оквиру своје
грађевинске парцеле, било у гаражи у склопу
самог објекта, или као самосталан објекат или на
слободном делу парцеле - отворена паркиралишта.
Број места за паркирање путничких возила
одредити према нормативима:


пословање, администрација, услуга и сл.: 1
ПМ на 70 m2 корисног простора, односно 1
ПМ по пословној јединици уколико је њена
површина мања од 70 m2



трговина на мало: 1 ПМ на 100 m2 корисног
простора



производни, магацински и индустријски
објекат: 1 ПМ на 200 m2 корисног простора
и обавезно обезбедити простор за смештај
теретних возила.

У
погледу
изградње
планираних
капацитета стационарног саобраћаја, дозвољава се
могућност фазне изградње. Фазност је могућа како
у погледу делова логичких деоница, тако и у
погледу изградње појединих елемената коловозне
конструкције. У случају потребе за фазном
изградњом (пре свега из финансијских разлога),
мора се о томе знати пре почетка израде пројектне
документације. Фазни приступ увек бирати тако да
се експлоатацијом капацитета за потребе
стационарног саобраћаја, у првој фази максимално
спречи пропадање изграђеног дела, како би се он
могао користити као основа за наставак радова у
следећој фази.
д/ Интерна колско-пешачка стаза
ПДР је преузео из "Идејног решења
санације и рекултивације" колско-пешачку
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сервисну саобраћајницу која је планирана унутар
Зоне 2. Планом и Идејним решењем, ова
саобраћајница служила би као сервисна у склопу
санације и приступ на њу би увек био контролисан
(налазила би се унутар ограђеног простора Зоне 2).
Овим ПДР-ом дефинисан је њен прикључак на
улицу Кулиновачко поље потес 4 и ток до уласка у
ограђени простор Зоне 2. Даљи ток ове
саобраћајнице приказан у графичком прилогу није
обавезујући за пројектанта, већ се траса може
утврдити на други начин, а у складу са наменом и
потребама. Планирана ширина ове саобраћајнице
је 3,0 m коловоза и по 0,5 m обостраних банкина,
што даје укупну минималну ширину од 4,0 m.
2.5.2. ХИДРОТЕХНИЧКА ИНФРАСТРУКТУРА
Водоводне инсталације
Пројектом "Генерално решење водоводног
дистрибуционог система Чачка" ("Водопројект",
1998.год.), који је основ за пројекте проширивања
мреже, планирана је изградња примарног водовода
Ø300 у Булевару Николе Тесле, који није у
обухвату овог Плана, али је рубна саобраћајница.
Овим планским документом планира се водоводна
мрежа у новоформираним саобраћајницама
обухвата ПДР-а и то прстенасте структуре,
најмањег
пречника
Ø100мм.
Поред
водоснабдевања ова мрежа мора да омогући развој
хидрантске мреже, с обзиром да је намена
површина комуналне делатности и то угловном на
пословима одлагања, сепарација и трансферисања
комуналног смећа, што представља велики ризик
од пожара. Део површине обухвата плана је
постојећа депонија која треба да се рекултивише,
а продукт рекултивације су обавезно запаљиви
гасови који такође могу изазвати пожар, ако се
правилно не контролишу.
Предвиђена водоводна мрежа омогућава
комплетно водоснабдевање свих функција и развој
хидрантске против пожарне заштите.
Задржава се постојећи цевовод од чвора В0
до чвора В1 који је у новоформираној
саобраћајници у улици Кулиновачко поље потес 4,
и даље том улицом цевоводом до чвора В4, а затим
Улицом број 3, до Булевара Николе Тесле у чвору
В5 затвара прстен 1.
Други претен водоводне мреже је чвор В5В4-В6-В7-В5, у коме је деоница В7-В6 предвиђена
Ø150мм, која је окосница водоснабдевања,
Улицом број 2, будућег постројења за
пречишћавање отпадних вода, које је предвиђено
непосредно уз источну границу овог ПДР-а.
Сви
предвиђени
цевоводи
мреже
водоснабдевања су Ø100мм за притиске 10 бара,
осим деонице В7-В6-В8- ППОВ, која је Ø150мм.
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табела 1
ОЗНАКА
ЧВОРА

КОРДИНАТЕ
X

Y

Z

L- ДЕОН.(м)

Ø (мм)

В0

4859913.95

7450572.23

234.30

В1

4859803.34

7450699.00

234.30

194.33

100

В2

4859715.40

7450772.27

233.75

293.20

100

В3

4859672.03

7450962.11

232.15

201.50

100

В2

4859715.40

7450772.27

233.75

В4

4859592.39

7450801.60

235.50

127.00

100

В5

4859530.38

7450658.26

234.10

156.20

100

В4

4859592.39

7450801.60

235.50

В6

4859519.12

7450863.36

236.70

96.00

100

В7

4859346.69

7450735.52

233.70

237.90

150

В6

4859519.12

7450863.36

236.70

В8

4859363.63

7451097.59

234.24

282.80

150

Фекална канализација
Рецевијент новоформиране мреже фекалне канализације је постојећи канализациони колектор
Ø1200м и то у новоформираним чворовима Ф0 и Ф8.
Први крак новоформиране канализационе мреже је у улици Кулиновачко поље потес 4 (Ф0-Ф1-Ф2Ф3-Ф4-Ф5) са предложеним падовима и пречницима како је дато у табели 2.
Други крак канализационе мреже је у Булевару Николе Тесле (Ф6-Ф7-Ф8) са предложеним падовима
и пречницима како је дато у табели 2.
Трећи крак канализационе мреже је у Улица бр. 3 (Ф9-Ф8).
Сви падови и пречници су условно дати и могу служити само као полазна претпоставка за пројектовање.
табела 2

КОРДИНАТЕ
Y
Z
7450789.20 235.16
7450768.98 233.75
7450693.43 233.90
7450646.55 234.40
7450585.03 234.30
7450536.24 235.05

Ф5
Ф4
Ф3
Ф2
Ф1
Ф0

X
4859611.70
4859709.38
4859803.65
4859896.95
4859901.57
4859882.02

Zдна
234.16
232.92
232.43
232.09
231.87
231.76

L-деонце
Ø (мм) пад (%) дубина
(м)
1.00
100.02
200
1.24
0.83
121.25
250
0.40
1.47
105.53
300
0.33
2.31
64.79
300
0.33
2.43
56.88
500
0.20
3.29

Ф6
Ф7
Ф8

4859868.71 7450606.81 234.28 233.18
4859525.95 7450658.09 234.10 232.03
4859520.75 7450646.07 234.10 231.98

0.33
0.33

1.10
2.07
2.12

Ф9
Ф7

4859562.45 7450741.47 234.93 233.73
4859525.95 7450658.09 234.10 232.82

1.00

1.20
1.28

чвор

349.94
13.09

91.02

300
300

200
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Реализацијом предметног плана омогућава се функционално одводњавање отпадних фекалних вода
са подручја плана а с тим се подразумева укидање, септичких јама, упојних бунара, одводњавање у водотоке
и сл. У случају постојања других врста отпадних вода (индустријске), оне се морају третирати по посебним
условима, пре испуштања у јавну мрежу фекалне канализације.
Атмосферска канализација
На основу нивелационог полажаја нових саобраћајница обухват ПДР-а можемо поделити у три
сливне површине и са два излива у површинске водотоке.
Прва и највећа сливна површина гравитира ка Булевару Николе Тесле у којој је предвиђен другим
планом секундарни колектор атмосферске канализације пречника Ø500-Ø600-Ø800мм и црпна станица са
изливом у Атеничку реку. Поред Булевара Николе Тесле обухвата и улице Улица број 3 и део улице
Кулиновачко поље потес 4 (излив 1).
Друга сливна поршина обухвата део улице Кулиновачко поље потес 4 и Улицу број 1 са изливом у
ободни водонепропусни канал поред рекултивисане депоније и након тога каналом у реку Западну Мораву
(излив 2).
Трећа сливна површина је део Улице број 2 која се одводњава попречним нагибом ка ободном
каналу, преко зелене површине (део улице без ивичњака), директно у ободни водонепропусни канал поред
рекултивисане депоније и након тога каналом у Атеничку реку.
Око зоне 2 постојеће депоније, која ће бити прекривена водонепропусном фолијом и слојем хумуса у
завршној фази, планира се систем водонепропусних канала, који ће сакупљати нове атмосферске воде и
спречити њихово продирање у тело постојеће депоније, тј. стварање нових процедних вода.
Предложени падови и пречници дати су у табели 3
табела 3
чвор
A1
A2

КОРДИНАТЕ
L-деонце
Ø (мм) пад (%) дубина
(м)
X
Y
Z
Zдна
4859911,50 7450633,42 234,37 233,07
1,30
4859902,86 7450580,90 234,30 232,90
51,88
300
0,33
1,40

A2
A3
A4
A5
CS

4859902,86
4859525,12
4859418,92
4859341,41

7450580,90
7450651,13
7450684,73
7450729,51

234,30
234,10
233,93
233,70

232,10
231,32
231,13
231,02

A11
A3

4859581,71 7450781,84 235,33 234,00
4859525,12 7450651,13 234,10 232,59

А6
А7
А8
А9
А10
ИЗ2

4859898,04
4859804,47
4859710,18
4859685,64
4859673,13

А12
А13
А8
А14
A5

389,66
111,65
89,65
116,45

500
600
800
800

0,20
0,17
0,13
0,13

2,78
2,80
2,68
0,00

142,44

300

0,99

1,33
1,51

104,96
121,23
136,30
54,20
42,27

300
300
300
300
300

0,50
0,50
0,60
0,70

1,30
1,32
1,78
1,35
1,43

4859533,20 7450847,52 236,47 235,17
4859589,74 7450800,22 235,50 234,14
4859710,18 7450771,04 233,75 232,33

73,74
120,23

300
300

1,40
1,50

1,30
1,36
1,42

4859515,25 7450863,37 236,70 235,20
4859341,41 7450729,51 233,70 231,85

223,48

300

1,50

1,50
1,85

7450648,38
7450695,62
7450771,04
7450895,82
7450948,55

234,40
233,90
233,75
232,50
232,20

233,10
232,58
231,97
231,15
230,77

Сви падови и пречници су условно дати и могу служити само као полазна
претпоставка за пројектовање.
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Водотокови и објекти на водотоковима
ПДР-ом се планира задржавање постојећег
одбрамбеног насипа око депоније „Прелићи“ као
јединственог водопривредног објекта, што
подразумева делимичну измену на основу
„Идејног решења деснообалног насипа Западне
Мораве у Чачку на локацији од обилазног пута до
градске депоније“ (децембар 2018. год.) и у зони 2
на основу „Идејног пројекта санације, затварања и
рекултивације несанитарне депоније сметлишта
Прелићи“ (Институт „Јарослав Черни“, Београд –
2016. год.). Планира се проширење круне насипа
ка брањеној зони (ка депонији) на укупну ширину
6m.
На десној обали реке Западне Мораве од
моста у Булевару Ослободилаца Чачка па
низводно до постојеће депоније планира се
одбрамбени насип који се спаја са напред
наведеним насипом у једну целину. Ширина у
круни новопредвиђеног насипа је око 2,75м, а у
ножици од 7-12м у зависности од конфигурације
терена. Кота круне насипа је од 236,25мнм узводно
код моста у Булевару Ослободилаца Чачка, затим
234,50 у зони ушћа Атеничке реке у Западну
Мораву, и 233,70 у завршетку насипа, левом
обалом Атеничке реке, у труп улице Булевар
Николе Тесле.
Све коте и димензије насипа се морају
узети условно, а коначне коте и димензије добиће
се израдом пројектне документације са
меродавном хидрологијом на основу хидрауличких
прорачуна.
Такође се планира ободни канал од
водонепропусног бетона у брањеној зони
одбрамбеног насипа, на споју између депонованог
смећа (које је потребно поновним планирањем
„изместити“ на већу удаљеност од одбрамбеног
насипа) и проширене круне насипа. Укупна
ширина канала је око 2,1 m (а прецизно према
пројектном решењу из одговарајућих пројеката), а
планирано је да буде прекривен фолијом заједно са
депонованим отпадом који се рекултивише. Канал
се састоји из 6 сегмента, од којих су по 2 у нагибу
ка прихватној грађевини на северозападном
изливу ка Западној Морави, а по 2 у нагибу ка
прихватним грађевинама на североисточном и
југоисточном изливу у Атеничку реку. На сва три
места излива, планира се зацевљен пролаз кроз
тело постојећег насипа, уз обавезну уградњу
жабљег поклопца.
Због заштите од плављења насеља са
северне стране изграђеног левообалног насипа
Западне Мораве, потребно је насип редовно
одржавати.
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2.5.3 ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКА
ИНФРАСТРУКТУРА
Предложено решење електроенергетске
мреже
урађено је на основу Услова ЈП
"Електросрбија"
д.о.о.
Краљево,
Електродистрибуција Чачак, број 5206 од
30.06.2015. године и ЈП "Електромреже Србије",
Београд, број 0-1-2-95/1 од 10.07.2015. године.
Потребе за новим количинама електричне
енергије захтевају повећање снаге у систему, што
се може реализовати довођењем електричне
енергије са стране или изградњом нових трафостаница 10/0,4 kV. Могућа је изградња нових
трафостаница напонског односа 10/0,4 kV на
грађевинским парцелама или јавним површинама,
уз решавање имовинско-правних односа, према
одговарајућим условима испоручиоца електричне
енергије и могу се користити за напајање
електричном енергијом објеката, како на тој, тако
и на другим грађевинским парцелама. Нове
трафостанице треба да буду типске монтажнобетонске, напона 10/0,4 kV, инсталисане снаге 630
kVA, технички осмишљене тако да се оствари
могућност касније доградње још једног
трансформатора 630 kVA; или стубне, постављене
на армиране бетонске стубове, инсталисане снаге
према одговарајућим пројектима.
Напајања нових ТС 10/0,4 kV на страни 10
kV реализовати кабловима 10 kV, њиховим
полагањем у ровове по трасама у складу са
планским решењима, уз обавезно формирање тзв.
"прстенова", ради обезбеђења резервних напајања
у случајевима испада. Нову НН мрежу, која потиче
из ових трафо-станица изводити у виду подземних
инсталација, прописним полагањем каблова у
ровове у зонама тротоара и зелених површина
саобраћајница и пешачких стаза.
Додатно побољшање система може се
постићи производњом електричне енергије из
обновљивих извора енергије (соларна, хидро-геотермална енергија, горивне ћелије).
Инсталације јавног осветљења изводити
према одговарајућим пројектима, коришћењем
стубова за јавно осветљење, или стубова НН
мреже и светиљки са изворима светла, правилно
одабраних на основу светлотехничких захтева,
примењујући мере енергетске ефикасности.
Стубове постављати у зоне тротоара или зелених
површина, тако да не угрожавају општу
безбедност грађана и безбедност учесника у
саобраћају. Водове изводити у виду подземних
инсталација, трасираних у складу са решењима
датим у графичком прилогу и третирати их као и
остале НН водове, или у виду надземних водова
(ННСКС) у склопу постојеће НН мреже. Напајање
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извршити из посебних мерно-разводних ормана,
ван трафостаница 10/0,4 kV. Ормани треба да буду
слободностојећи, постављени на одговарајућа
бетонска постоља, уклопљени у амбијент, са
одговарајућом електро и механичком заштитом.
2.5.4 ТК ИНФРАСТРУКТУРА
На овом подручју претплатници могу
користити услуге телекомуникационих система
које нуди фиксна и мобилна телефонија, радио, ТВ
и информатички системи.
ФИКСНА ТЕЛЕФОНИЈА
Коришћење сервиса фиксне телефоније
омогућено је мрежама које припадају кабловским
подручјима околних ТК централа (ниједна ТК
централа не налази се унутар граница плана):
кабловско подручје "Прелићи" – КП1,
- кабловско подручје "Коњевићи пумпа" – КП1,
- кабловско подручје "Алваџиница" – КП6.
Примарна приступна мрежа у овом и
околном подручју у целости је подземна и
реализована бакарним кабловима, а секундарна
мрежа је подземна и надземна. Подземни ТК
каблови су типа ТК59.
Мрежа је замишљена тако да се ради
пружања квалитетних широкопојасних услуга
(VDSL за брзи Интернет и IPTV за видео сигнал са
протоком 30-50 Mb/s) врши скраћивање
претплатничке петље на 150-300 m, односно
приближавање корисницима који су прикључени
постојећим бакарним водовима, уградњом мини
ИПАН уређаја, који се са матичном централом
повезују оптичким кабловима. Ови уређаји
монтирају се на јавној површини или грађевинској
парцели, на стуб, на бетонско постоље, на зид, или
унутар објекта, а трасе каблова треба да буду у
складу са планским решењима.
МОБИЛНА ТЕЛЕФОНИЈА
Услуге мобилне телефоније претплатници
могу
користити
захваљујући
сигналима
постојећих
легалних
оператера
мобилне
телефоније, којима је ово подручје "покривено", а
чије се инсталације (ни базна станица, ни
припадајући антенски стубови, ни радио-релејни
правци) не налазе унутар граница овог плана.
ТВ И РАДИО МРЕЖА
Подручје овог Плана покривено је
телевизијским и радио сигналима свих емитера
присутних на територији града Чачка, било да је у
питању јавни сервис, или емитер са националном,
регионалном или локалном фреквенцијом.
Инсталације
класичног
кабловског
дистрибутивног система нису присутне унутар
граница овог Плана.
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ИНФОРМАТИЧКИ СИСТЕМИ
Приступ Интернету на овом и околном
простору може се остварити ADSL и IPTV
технологијама, користећи постојеће ресурсе
телекомуникационе инфраструктуре.
Предложено решење телекомуникационе
инфраструктуре урађено је на основу Услова РЕМ
(Регулаторно тело за електронске медије) Београд,
бр. 05-1627/15-2 од 03.07.2015. год; Услова РАТЕЛ
(Републичка
агенција
за
електронске
комуникације и поштанске услуге) бр. 1-01-3491501/15-3 од 03.08.2015. год; Услова Предузећа за
телекомуникације а.д. Телеком Србија, Регија
Крагујевац, ИЈ Чачак бр. 224905/2-2015 од
01.07.2015. год. и Услова бр. 18021/2-2017 од
06.02.2017. године.
Садашње
потребе
корисника
телекомуникационих услуга задовољене су, а
постоје и услови за одређена проширења која се
могу очекивати на овом подручју.
Побољшање ТК мреже могуће је остварити
изградњом нових мини централа (MSAN, IPAN и
други уређаји), уз постављање приступне и
дустрибутивне мреже у виду подземних
инсталација.
Телекомуникације припадају области коју
карактерише веома брз технолошки напредак.
Константно се примењују нова решења и уграђује
опрема са већим протоцима и већим асортиманом
сервиса. Децентрализација (у телекомуникационом
смислу), као процес који се реализује већ дуже
време, може се наставити ефикасније захваљујући
појави нових малих ТК централа, тзв. "мини ИПАН"
уређаја, који имају низ предности у односу на
досадашња решења. Уградњом ових уређаја, који не
захтевају велики простор за уградњу (могу се
поставити на стуб, на бетонско постоље, могу бити
слободно-стојећи, ...) врши се даље приближавање
корисницима, тако да претплатничка петља не буде
дужа од 300 m, а да се ка корисницима не поставља
нови, већ користи постојећи бакарни вод, односно
избегавају се грађевински радови, јер нема копања
ровова у делу мреже где је она највише разграната.
Потребно је само извршити повезивање ових
уређаја са надређеном централом ново-планираним
оптичким кабловима, чија се траса дефинише овим
планом (у зони тротоара улица и зелених
површина).
Изградњу нових телефонских централа,
типа MSAN, IPAN и сл. предвидети на јавним
површинама и грађевинским парцелама, уз
решавање имовинско правних односа (у складу са
одговарајућим
пројектима),
уз
планирање
подземних ТК инсталација. Подземну ТК
инфраструктуру ускладити са трасама датим у
графичком делу овог плана.
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Мрежу
кабловског
дистрибутивног
система (кабловска телевизија) и разноврсних
информатичких система урадити као подземну, при
чему треба формирати јединствене трасе свих ТК
водова. За све врсте линијских ТК инсталација важе
исти прописи код постављања инсталација као за
инсталације фиксне телефоније.
Базне станице мобилне телефоније и
припадајуће антенске системе могуће је
постављати партерно, односно слободно на тлу, уз
примену одговарајућих прописа и заштитних мера
(ојачања, темељи, заштитна ограда, електро
заштите, заштита од атмосферског пражњења,
заштита од буке, заштита од евентуалног зрачења).
Довођење водова до објеката у циљу
њиховог прикључења на мрежу неког од ТК
система, извести подземно, коришћењем ТТ
канализације, у складу са трасама датим у
графичком делу овог плана, као и условима
надлежног оператера.
2.5.5. ТЕРМОТЕХНИЧКА ИНФРАСТРУКТУРА
У северо–западном делу плана, у улици
Кулиновачко поље потес 4 изграђена је гасоводна
дистрибутивна мрежа. Гасоводна мрежа радног
притиска гаса до 4 bar, део је дистрибутивне мреже
од МРС „7. октобар“.
Уз саму границу плана, у тротоару
саобраћајнице Булевар Николе Тесле, планирана је
траса челичног гасовода притиска до 16 bar, као и
дистрибутивног гасовода притиска до 4 bar са које
је могуће прикључење корисника.
Елаборатом о испитивању концентрације
метана у депонијском гасу, установљено је да
количине депонијског гаса нису довољне за њего–
во коришћење за производњу топлотне енергије.
Обновљиви и алтернативни извори
топлотне енергије
У оквиру ПДР могуће је коришћење
обновљивих извора енергије. Обновљиви извори
енергије (ОИЕ) су извори eнергије који се налазе у
природи и обнављају се у целости или делимично,
као што су: водотокови, биомаса, ветар, сунце,
биогас, депонијски гас, геотермална енергија, и
др.
Коришћење
ових
извора
енергије
доприноси ефикаснијем коришћењу сопствених
потенцијала у производњи енергије, смањењу
емисије гасова који изазивају ефекат стаклене
баште, смањењу увоза фосилних горива, развоју
локалне индустрије и сл.
За производњу топлотне енергије за
загревање објеката и потрошне санитарне воде од
ОИЕ могу се користити: биомаса, сунчева
енергија, биогас, геотермална енергија,.. Поред
ових извора енергије у ту сврху у примени су и
топлотне пумпе „ваздух-вода“ и „вода-вода“.
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При изградњи нових објеката, или при
реконструкцији и адаптацији постојећих, потребно
је прво размотрити примену неких од поменутих
извора топлотне енергије и у ту сврху предузети
све потребне архитектонско грађевинске мере.
Подстицај коришћења ОИЕ извршиће се
реализацијом следећих активности:
 изградња нових објеката који задовољавају
захтеве у погледу енергетске ефикасности
и коришћења ОИЕ,
 енергетска санација зграда и увођење ОИЕ
у сектору зградарства
 замена уља за ложење, угља и природног
гаса који се користе за грејање - биомасом
и другим ОИЕ,
 замена коришћења електричне енергије за
производњу санитарне топле воде соларном енергијом и другим ОИЕ,
 коришћење и производња опреме и
технологија које ће омогућити ефикасније
коришћење енергије из ОИЕ.
2.6.
2.6.1

ПОСЕБНИ УСЛОВИ И МЕРЕ ЗАШТИТЕ
ЗАШТИТА ПРИРОДНИХ ДОБАРА

Заштита природних добара
Према условима датим од Завода за заштиту
природе Србије, увидом у централни регистар
заштићених природних добара, утврђено је да у
обухвату ПДР нема заштићених подручја, ни
других просторних целина од значаја за очување
биолошке и геолошке разноврсности. Дефинисане
мере заштите одређене су на основу чланова 7-9,
99 и 102. Закона о заштити природе.
2.6.2

ЗАШТИТА ГРАДИТЕЉСКОГ НАСЛЕЂА

Заштита непокретних културних добара
Завод за заштиту споменика културе из
Краљева је увидом у документацију издао услове
у којима се изјашњава да на простору обухваћеном
предметним планом није утврђено постојење
археолошких налазишта, непокретних културних
добара, нити евидентираних добара која уживају
претходну заштиту на основу Закона о културним
добрима.
Заштита археолошких локалитета
На простору плана могу се наћи
потенцијални археолошки локалитети, културни
слојеви праисторије, античког доба и средњег
века. Обавеза инвеститора је да уколико на
локацијама предвиђеним за нову изградњу
пронађе материјалне остатке грађевина и сл.,
обавести овлашћене и надлежне установе
(Народни музеј, Завод за заштиту споменика
културе, Археолошки институт и др.).
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2.6.3 ЗАШТИТА И УНАПРЕЂЕЊЕ ЖИВОТНЕ
СРЕДИНЕ
У погледу мера заштите и унапређења
животне средине, Планом детаљне регулације
спроводе се смернице из ГУП („Сл. лист града
Чачка“ број 25/2015), као и вредновање
чиниоца животне средине у поступку процене
утицаја Плана на животну средину, мере за
спречавање, ограничавање и компензацију
негативних утицаја на животну средину.
У циљу заштите и унапређења животне
средине на планском и ширем подручју,
Стратешком проценом утицаја на животну
средину („EcoLogica Urbo“ – Крагујевац, 2017.)
су дефинисане мере за ограничење негативних
и повећање позитивних утицаја на животну
средину. Мере су дефинисане на основу процене
постојећег стања природних и створених
вредности, капацитета животне средине,
планираних садржаја и идентификације
могућих извора загађења на подручју
обухваћеном Планом детаљне регулације и
ширем подручју.
Приликом дефинисања мера заштите
животне средине узета је у обзир хијерархијска
условљеност Плана и Стратешке процене утицаја,
па су у мере заштите уграђене смернице
докумената вишег хијерархијског нивоа, које се
односе на планско подручје. У мере су
интегрисани услови и мере заштите имаоца јавних
овлашћења, прибављених за потребе израде Плана
и Стратешке процене утицаја.
ВОДЕ
Заштита
и
унапређење
квалитета
површинских и подземних вода заснована је на
мерама и активностима којима се њихов квалитет
штити и унапређује преко мера забране,
превенције, обавезујућих мера заштите, контроле
и мониторинга, у циљу очувања квалитета живота,
живог света, постизања стандарда квалитета
животне средине, смањења загађења, спречавања
даљег погоршања стања вода и обезбеђење
нешкодљивог и несметаног коришћења вода за
различите намене.
У
циљу
спречавања,
ограничења
и
компензације негативних утицаја Плана на
површинске и подземне воде, неопходно је
спроводити строге мере заштите приликом
санације депоније на локацији „Прелићи“. Све
смернице и мере заштите вода морају се
спроводити у складу са:
- Законом о водама („Сл. гласник РС”, бр. 30/10,
93/12 и 101/16);
- Уредбом о класификацији вода („Сл. гласник
СРС”, бр. 5/68);
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Уредбом о категоризацији водотока („Сл.
гласник СРС”, бр. 5/68);
- Уредбом о граничним вредностима емисије
загађујућих материја у водe и роковима за
њихово достизање („Сл. гл. РС“, бр. 67/11,
48/12 и 1/16 );
- Уредбом
о
граничним
вредностима
приоритетних и приоритетних хазардних
супстанци које загађују површинске воде и
роковима за њихово достизање („Сл. гл. РС“,
бр. 24/14);
- Уредбом о граничним вредностима загађујућих
материја у површинским и подземним водама и
седименту и роковима за њихово достизање
(„Сл. гл. РС“, бр. 50/12);
- Правилником о утврђивању водних тела
површинских и подземних вода водотокова
(„Сл. гласник РС“, бр. 96/10);
- Правилником о одређивању граница подсливова
(„Сл. гласник РС“, бр. 54/11);
- Правилником о опасним материјама у водама
(„Сл. гласник СРС”, бр. 31/82);
- Правилником о начину и минималном броју
испитивања квалитета отпадних вода („Сл.
гласник СРС”, бр. 47/83 и 13/84 (исправка));
- Правилником о параметрима еколошког и
хемијског статуса површинских вода и
параметрима хемијског и квантитативног
статуса подземних вода („Сл. гласник РС”, бр.
74/11);
Смернице и мере за заштиту вода, приликом
санације депоније:
- све активности на планском подручју: радови на
санацији и рекултивацији и остале активности
на планском подручју, морају се спроводити
искључиво према условима и мерама које
обезбеђују заштиту површинских и подземних
вода;
- како би се што пре зауставило стварање процедних
вода, потребно је након планирања терена и
сабијања компактором, изградити ободне
канале, а преко тела сметлишта у зони 2
поставити водонепропусну HDPE фолију. На
тај начин онемогућиће се продирање
атмосферске воде у тело сметлишта и стварање
процедних вода;
- све активности на Планском подручју морају
обезбедити заштиту и очување квалитета воде
реке Западне Мораве и Атеничке реке, односно,
забрањено је свако испуштање свих категорија
и типова отпадних вода, без претходног
пречишћавања;
- у случају акцидента, радове одмах обуставити и
приступити одговору на удес -одмах очистити
запрљану површину и уклонити загађен слој
-
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земљишта како загађујуће материје не би
доспеле до подземних вода, а управљање тако
насталим опасним отпадом поверити оператеру
са дозволом за управљање опасним отпадом, уз
евиденцију и Документ о кретању опасног
отпада;
- у појасу водног земљишта – зони водотока,
заштитних и других водних објеката,
планирани објекти не смеју бити препрека за
редовно одржавање, одбрану од поплава и
извођење других радова на водном земљишту,
као ни да угрозе стабилност обала и стабилност
водних објеката. Сви планирани објекти морају
бити на прописаној удаљености од свих водних
објеката и водотока, односно ван корита за
велику воду;
- испитивање квалитета атмосферских вода, након
завршетка радова на санацији депоније, вршити
преко овлашћене акредитоване лабораторије, у
складу са Законом о водама („Сл. гласник РС”,
бр. 30/10, 93/12 и 101/16);
- такође, вршити испитивање подземних вода преко
пијезометара постављених на локацији
депоније, као и испитивање квалитета
површинских вода;
- у циљу контроле животне средине на планском
подручју, прописивања, спровођења и контроле
мера за заштиту животне средине, обавезно је
покретање поступка процене утицаја на
животну средину пред надлежним органом за
заштиту животне средине и доношење одлуке о
изради /не изради Студије о процени утицаја на
животну средину за пројекте потенцијалне
значајне изворе загађивања површинских вода,
у складу са Уредбом о утврђивању Листе
пројеката за које је обавезна процена утицаја и
Листе пројеката за које се може захтевати
процена утицаја на животну средину („Сл.
гласник РС” бр. 114/08);
ВАЗДУХ
Заштита и очување квалитета ваздуха на
подручју Плана детаљне регулације локације
„Прелићи“, обухвата мере превенције и контроле
емисије загађујућих материја из свих извора
загађења (покретних и стационарних), како би се
спречио њихов утицај на постојећи квалитет
ваздуха и минимизирали потенцијално негативни
ефекти на животну средину. Све активности
приликом извођења радова на санацији сметлишта
у границама Плана изазваће промене у простору
праћене повећањем емисије у ваздух, као
последицу рада ангажоване механизације и
меродавних транспортних средстава. Наведени
утицаји на квалитет ваздуха су временски и
просторно ограничени на локацију и транспортне
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руте. Све смернице и мере заштите ваздуха морају
се спроводити у складу са:
 Законом о заштити ваздуха („Сл. гласник РС”,
бр.36/09 и 10/13);
 Уредбом о граничним вредностима емисија
загађујућих материја у ваздух из стационарних
извора загађивања, осим постројења за
сагоревање („Сл. гласник РС”, бр.111/15);
 Уредбом о условима за мониторинг и
захтевима квалитета ваздуха („Сл. гласник
РС”, бр.11/10, 75/10 и 63/13);
Смернице и мере заштите ваздуха:
 обавеза носиоца Пројекта је да примени
најбоље доступне технологије у процесу
управљања отпадом;
 пројектовати систем за извлачење депонијског
гаса из депоније, помоћу биотрнова у
вакуумским
условима,
спровођење
у
сабирнике, а потом до бакље где ће се вршити
спаљивање;
 за време рада на санацији биотрнови ће бити
повезани са системским контејнером у коме се
налази и јединица за одређивање квалитета гаса
која ради континуално. На овај начин ће подаци
о квалитету гаса за време трајања процеса
константно бити доступни;
 формирати појас заштитног зеленила око
комплекса, а избор садног материјала
прилагодити
функцији
заштите
од
аерозагађења. У избору материјала избегавати
инвазивне и алергене врсте;
 комплекс пејзажно уредити и извршити
озелењавање слободних површина аутохтоним
декоративним врстама дендрофлоре, у складу
са Планом озелењавања, микролокацијским
захтевима и урбанистичким параметрима;
 заштиту ваздуха од загађивања спроводити на
основу програма мониторинга, са мерним
местом за праћење квалитета ваздуха, који мора
бити интегрални део мониторинга квалитета
ваздуха на подручју града Чачка;
 обезбедити доступност резултата испитивања и
праћења стања квалитета ваздуха;
 носилац Пројекта је дужан да врши контролу
квалитета ваздуха на емитеру из постројења за
спаљивање депонијског гаса;
 прашина која ће се стварати при манипулацији
са инертним материјалом, уклања се влажењем
(прскањем) материјала;
 за случај прекорачења граничних вредности
нивоа загађујућих материја у ваздуху оператер
је дужан да предузме техничко-технолошке
мере или да обустави технолошки процес, како
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би се концентрације загађујућих материја свеле
у прописане вредности;
 за случај да се у процесу обављања делатности
могу емитовати гасови непријатних мириса,
оператер је дужан да примењује мере које ће
довести до редукције мириса и ако је
концентрација
емитованих
материја
у
отпадном гасу испод граничне вредности
емисије;
 у циљу контроле животне средине и заштите
ваздуха од загађивања, у границама Плана, при
имплементацији и реализацији планираних
пројеката, објеката, површина, потребно је, у
складу са Уредбом о утврђивању Листе
пројеката за које је обавезна процена утицаја и
Листе пројеката за које се може захтевати
процена утицаја на животну средину ("Сл.
гласник РС", бр. 114/08) покренути поступак
процене утицаја на животну средину пред
надлежним органом за заштиту животне
средине у вези доношења одлуке о изради/не
изради Студије о процени утицаја на животну
средину.
ЗЕМЉИШТЕ
Загађење земљишта на подручју Плана
детаљне регулације локације „Прелићи“ може
бити последица вишегодишњег депоновања
отпада
хетерогеног
састава
(комунални,
грађевински, баштенски, амбалажни).
Опште мере заштите земљишта обухватају
систем праћења квалитета земљишта (систем
заштите земљишног простора) и његово одрживо
коришћење, које се остварује применом мера
системског праћења квалитета земљишта:
 праћење индикатора за оцену ризика од
деградације земљишта;
 спровођење ремедијационих програма за
отклањање последица контаминације и
деградације земљишног простора, било да
се они дешавају природно или да су
узроковани антропогеним активностима.
Све смернице и мере заштите земљишта морају се
спроводити у складу са:
- Правилником о дозвољеним количинама
опасних и штетних материја у земљишту
и води за наводњавање и методама
њиховог испитивања („Сл. гласник РС”,
бр.23/94);
- Уредбом о програму систематског
праћења
квалитета
земљишта,
индикаторима за оцену ризика од
деградације земљишта и методологији за
израду ремедијационих програма („Сл.
гласник РС“, бр. 88/10).
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Мере заштите земљишта од загађивања и
деградације:
 санација депоније се мора спровести у
складу са прописаним урбанистичким
параметрима, правилима уређења и
правилима грађења прописаних Планом
детаљне регулације локације „Прелићи“;
 извршити озелењавање у појасу око
депоније, нарочито у деловима према
осетљивим садржајима;
 преко водоотпорне вишеслојне изолације
обавезно је постављање цеви за
прикупљање процедног филтрата као и
дренажног слоја шљунка ради заштите
водоотпорне подлоге и дренажних цеви од
машина и осталих спољних утицаја;
 успоставити
мониторинг
квалитета
земљишта на подручју Плана детаљне
регулације;
 у циљу контроле животне средине на
локацији, прописивања, спровођења и
контроле мера за заштиту животне
средине, обавезно је покретање поступка
процене утицаја на животну средину пред
надлежним органом за заштиту животне
средине и доношење одлуке о изради /не
изради Студије о процени утицаја на
животну средину за планиране пројекте.
ЗАШТИТА И УНАПРЕЂЕЊЕ ПРИРОДЕ,
БИОДИВЕРЗИТЕТА, ПРЕДЕЛА И
ПЕЈЗАЖА
Заштита, унапређење и очување природе,
биолошке, геолошке и предеоне разноврсности
као дела животне средине, остварује се
усклађивањем
активности,
економских
и
друштвених развојних планова, програма,
пројеката са одрживим коришћењем обновљивих
и необновљивих ресурса и дугорочним очувањем
природних екосистема и природне равнотеже.
Према Решењу о условима заштите природе
03 бр. 020-1333/20 од 06.07.2015., Завода за
заштиту природе Србије, и на основу увида у
Централни регистар заштићених природних
добара Србије, утврђено је да се предметно
подручје не налази унутар заштићеног подручја за
које је спроведен или покренут поступак заштите,
не налази се у обухвату еколошке мреже, нити у
простору евидентираног природног добра.
Планирани радови нису у супротности са донетим
прописима и документима из области заштите
природе. Мере заштите природе ће се спроводити
у складу са:
- Законом о заштити природе („Сл. гласник
РС” бр. 36/09, 88/10, 91/10 и 14/16);
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Законом о шумама („Сл. гласник РС” бр.
30/10, 93/12 и 89/15);
- Правилником о критеријумима за издвајање
типова станишта, о типовима станишта,
осетљивим, угроженим, ретким и за заштиту
приоритетним типовима станишта и о
мерама заштите за њихово очување („Сл.
гласник РС“, бр. 35/10);
Смернице и мере заштите којих се треба
придржавати:
 предвидети
потпуно
инфраструктурно
опремање
по
највишим
еколошким
стандардима;
 емисију отровних гасова спречити уградњом
неопходних филтера;
 носилац Пројекта је у обавези да обезбеди
ефикасан мониторинг животне средине уз
могућност брзе интервенције у случају
акцидентних ситуација;
 очувати, унапредити и одржавати постојеће
водно земљиште око Западне Мораве, као и
влажна станишта;
 уређење обала водотока (поплочавање,
бетонирање), свести на неопходан минимум,
односно, изграђене деонице на сваких 100 m
прекидати мањим зеленим површинама;
 формирти одговарајуће заштитне зелене
појасеве, од листопадних и четинарских врста,
спратне конструкције, почев од травног
покривача, преко шибља до дрвећа густе
крошње, дуж границе зоне рекултивације и
енергетско рециклажног дворишта;
 предвидети максимално очување и заштиту
околног земљишта, високог зеленила и
вреднијих
примерака
дендрофлоре
(појединачна стабла, као и групе стабала).
НЕЈОНИЗУЈУЋЕ ЗРАЧЕЊЕ
Стратешком проценом нису разматрани
утицаји нејонизујућег зрачења јер нису
карактеристични за предметну делатност, те се не
очекују негативне последице у животној средини.
БУКА И ВИБРАЦИЈЕ
Емисија буке ће пратити све радове у току
санације и рекултивације сметлишта на локацији
„Прелићи“. Како би негативни утицаји буке у фази
реализације
били
сведени
у
границе
прихватљивости, морају се поштовати смернице и
мере превенције, спречавања, отклањања и
заштите од штетних ефеката буке по живот и
здравље локалног становништва у зонама утицаја
и квалитета животне средине окружења.
Заштита од буке на подручју Плана
спроводиће се у складу са:



-
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Законом о заштити од буке у животној
средини („Сл. гласник РС”, бр. 36/09 и
88/10);
 Уредбом о индикаторима буке, граничним
вредностима, методама за оцењивање
индикатора буке, узнемиравања и
штетних ефеката буке у животној
средини („Сл. гласник РС”, бр.75/10);
 Правилником о дозвољеном нивоу буке у
животној средини („Сл. гласник РС”, бр.
72/10);
 Правилником о методама мерења буке,
садржини и обиму извештаја о мерењу
буке („Сл. гласник РС”, бр.72/10);
Смернице и мере заштите од буке и вибрација
Носиоци пројеката који у обављању делатности
емитују буку, одговорни су за сваку активност
којом се проузрокује ниво буке виши од
прописаних граничних вредности;
Носиоци пројеката - генератори буке су у
обавези да примењују мере техничке заштите
од буке за све објекте и делатности генераторе
буке;
омогућити исправан рад опреме и уређаја,
спровођењем превентивног одржавања у
складу са препорукама произвођача, и на тај
начин обезбедити да ниво буке буде у складу са
пројектованим вредностима;
обавезно је подизање заштитних баријера
(вештачких и/или природних) према зонама
утицаја;
Носилац Пројекта је у обавези да преко
овлашћене организације изврши контролно
мерење нивоа буке на граници комплекса, при
пуној радној ангажованости постројења за
управљање отпадом, у складу са одредбама
Правилника о методама мерења буке, садржини
и обиму извештаја о мерењу буке („Сл. гласник
РС” бр. 72/10);
извори буке морају поседовати исправе са
подацима о нивоу буке при прописаним
условима коришћења и одржавања као и
упутствима о мерама за заштиту од буке (атест,
произвођачка спецификација, стручни налаз о
мерењу нивоа буке);
мерење буке врше стручне организације,
овлашћене од стране ресорног министарства
задуженог за послове заштите животне
средине, које уједно и прописује услове и
методологију мерења буке;
у циљу контроле животне средине и заштите
подручја, становништва и екосистема од
прекомерне буке, у границама Плана, при
имплементацији и реализацији планираног
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пројекта, потребно је, у складу са Уредбом о
утврђивању Листе пројеката за које је обавезна
процена утицаја и Листе пројеката за које се
може захтевати процена утицаја на животну
средину („Сл. гласник РС”, бр. 114/2008)
покренути поступак процене утицаја на
животну средину пред надлежним органом за
заштиту животне средине у вези доношења
одлуке о изради/не изради Студије о процени
утицаја на животну средину.
УПРАВЉАЊЕ ОТПАДОМ
Мере управљања отпадом дефинисане су
на основу смерница из докумената вишег реда, као
и на основу процењене количине и карактера
отпада који ће настајати на подручју Плана.
Концепт управљања отпадом на подручју Плана
мора бити заснован на укључивању у систем
локалног концепта управљања отпадом, преко
Локалног плана управљања отпадом града Чачка,
као
и
на
примени
свих
неопходних
организационих и техничких мера којима би се
спречили потенцијални негативни утицаји на
квалитет животне средине.
Депоновање отпада на територији града
Чачка
је
до
2012.
године
решавано
неконтролисано, на несанитарној депонији.
Садашње управљање чврстим комуналним
отпадом спроводи се употребом изграђене
трансфер станице поред сметлишта „Прелићи“.
Сакупљени отпад се из града довози до трансфер
станице, пребацује у велике контејнере и припрема
за даљи транспорт до санитарне депоније
„Дубоко“ - Ужице. ЈКП „Комуналац“ прикупља и
транспортује отпад до трансфер станице, а остало
је у ингеренцији РП „Дубоко“ - Ужице.
Управљање отпадом на подручју Плана мора
бити део интегралног управљања отпадом на
локалном и регионалном нивоу и спроводиће се у
складу са:
- Законом о управљању отпадом („Сл. гласник
РС”, бр. 36/09, 88/10 и 14/16);
- Законом о амбалажи и амбалажном отпаду
(„Сл. гласник РС”, бр. 36/09);
- Правилником о категоријама, испитивању и
класификацији отпада („Сл. гласник РС” бр.
56/10);
- Правилником о начину складиштења, паковања
и обележавања опасног отпада („Сл. гласник
РС”, бр. 92/10);
- Правилником о обрасцу Документа о кретању
опасног отпада и упутству за његово
попуњавање („Сл. гласник РС”, бр. 114/03);
- Правилником о условима и начину сакупљања,
транспорта, складиштења и третмана
отпада који се користи као секундарна
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сировина или за добијање енергије („Сл. гласник
РС”, бр. 98/10);
Смернице и мере управљања отпадом:
прикупити сву количину расутог отпада по
околини, која настаје као последица рада на
локацији;
у условима у којима долази до повећаног
стварања прашине редовно вршити орошавање
у зони радова и приступних путева;
да би се спречили и ублажили утицаји настанка
отпада током извођења радова на санацији и
рекултивацији сметлишта, обавеза Носиоца
Пројекта је да све врсте и категорије отпада и
отпадних материјала, у складу са Законом о
управљању отпадом („Сл гласник РС“, бр.
36/09, 92/10 и 14/16) и подзаконским актима из
ове области, сакупља, разврстатава и одлаже на
за то предвиђену и обележену локацију до
коначног одлагања на депонији „Дубоко“ Ужице;
опасан отпад који може настати на
градилишним локацијама (отпадно уље)
прикупљати и безбедно чувати у затвореним
посудама на посебно одређеном и обележеном
месту у складу са Правилником о начину
складиштења, паковања и обележавања
опасног отпада („Сл. гласник РС”, бр. 92/10) и
уступати на даљи третман оператеру који
поседује дозволу за управљање опасним
отпадом, уз обавезну евиденцију (документ о
кретању отпада);
забрањено је било какво спаљивање отпада и
отпадних материјала на локацији;
у циљу контроле животне средине у границама
Плана, при имплементацији и реализацији
планираних пројеката, објеката, површина,
потребно је, у складу са Уредбом о утврђивању
Листе пројеката за које је обавезна процена
утицаја и Листе пројеката за које се може
захтевати процена утицаја на животну средину
(„Сл. гласник РС”, бр. 114/2008) покренути
поступак процене утицаја на животну средину
пред надлежним органом за заштиту животне
средине у вези доношења одлуке о изради/не
изради Студије о процени утицаја на животну
средину.

МЕРЕ ЗАШТИТЕ ОД УДЕСА И УДЕСНИХ
СИТУАЦИЈА
На планском подручју постоји вероватноћа
појаве удесних ситуација. У свим фазама
имплементације Плана обавезне су мере
превенције, спречавања, отклањања узрока,
контроле и заштите од удеса и удесних ситуација,
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ради заштите водотока река, животне средине и
здравља људи.
Акцидентне ситуације које могу настати на
локацији „Прелићи″ у току санације и
рекултивације сметлишта, а могу се предвидети
су: пожар и просипање, изливање и процуривање
нафте и нафтних деривата. Пожар који би настао
на локацији био би локално и временски
ограничен, без могућности ширења ван граница
комплекса и са малим потенцијалним утицајем на
животну
средину
и
здравље
локалног
становништва.
Заштита од удеса и удесних ситуација на
подручју Плана спроводиће се у складу са:
 Законом о заштити од пожара (,,Сл.
гласник РС”, бр. 111/09 и 20/15);
 Правилником о техничким нормативима
за приступне путеве, окретнице и уређене
платое за ватрогасна возила у близини
објеката повећаног ризика од пожара
(„Сл. лист СРЈ”, бр. 81/95);
 Правилником о техничким нормативима
за електричне инсталације ниског напона
(„Сл. лист СФРЈ”, бр. 53/88, 54/88 и
28/95);
 Правилником о техничким нормативима
за хидрантску мрежу за гашење пожара
("Сл. гласник РС", бр. 3/18 );
 Правилником о техничким нормативима
за стабилне инсталације за дојаву пожара
(„Сл. лист СРЈ”, бр. 87/93);
 Правилником о техничким нормативима
за заштиту објеката од атмосферског
пражњења („Сл. лист СРЈ”, бр. 11/96);
 Правилником о техничким нормативима
за стабилне инсталације за дојаву пожара
(„Сл. лист СРЈ”, бр. 87/93);
Приликом пројектовања и извођења радова
у свему се придржавати Услова бр. 217-7519/15 од
29. 6. 2015. године издатог од МУП-а, Сектор за
ванредне ситуације, Одељење за ванредне
ситуације Чачак.
Мере заштите животне средине и одговор
на удес:
 у случају просипања, процуривања нафте,
нафтних деривата, уља, као акцидента који се
може јавити приликом земљаних радова на
реализацији планских решења, приликом
допремања и складиштења за потребе
одржавања машинске опреме, потребно је
одмах приступити санацији терена на
локацији, а отпад настао санацијом паковати у
непропусну бурад (посуде) са поклопцем и
поступати према одредбама Закона о
управљању отпадом („Сл. гласник РС”, бр.
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36/09, 88/10 и 14/16); тако настали отпад се
предаје овлашћеном оператеру који поседује
дозволу за управљање опасним отпадом на
даљи третман, уз обавезну евиденцију о
преузимању отпада; применом превентивних
мера
заштите,
коришћењем
исправне
механизације, ризик од потенцијалног
просипања или процуривања нафтних
деривата и потенцијална контаминација
земљишта је сведен на минимум;
 анагажовати исправну механизацију, а
управљање средствима поверити за то
обученим
радницима;
сервисирање
механизације на локацији није дозвољено;
 у случају пожара, треба предузети следеће:
приступа се почетном гашењу пожара,
заустављање
угроженог
уређаја
и
искључивање електричне енергије, пожар
пријавити обезбеђењу/ватрогасној јединици,
предузети све мере за спречавање ширења
пожара на суседне објекте-уређаје, покренути
евакуацију људи из угроженог дела;
 при реаговању у случајевима опасности,
обавезно је коришћење адекватне заштитне
опреме (заштитно одело, обућа, наочаре,
рукавице, маске);
 нису дозвољени никакви захвати (поправке и
сервис) на машинама и инсталираној опреми
док је иста у фази рада; сервисирање средстава
рада се мора поверити обученим лицима за ту
врсту делатности;
 механизација за санацију треба да поседује
хватач варница на издувном систему, као и да
буде опремљена покретним апаратом за
гашење почетних пожара;
 забрањено је пушење и рад са отвореним
пламеном током препакивања, монтаже
инсталације за дегазацију и када је уочено
вентилирање (евакуација) гаса из депоније;
 приликом извођења радова на депонији, изнад
тела депоније може доћи до стварања
запаљиве и експлозивне смеше метана и
других гасова из депоније и ваздуха. Због тога
треба на градилишту предузети све потребне
мере да у угроженој зони не дође до појаве
отвореног пламена, варнице или других
узрочника високе температуре у циљу
избегавања акцидентних ситуација. На
депонији треба да стоји упозорење "ГАС ЗАБРАЊЕН
ПРИЛАЗ
ОТВОРЕНИМ
ПЛАМЕНОМ".
2.6.4 УСЛОВИ ПРИСТУПАЧНОСТИ
ОСОБАМА СА ПОСЕБНИМ ПОТРЕБАМА
Приликом планирања и пројектовања
површина и објеката јавне намене (тротоари и
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пешачке стазе, пешачки прелази, паркинзи,
стајалишта јавног превоза и др.) морају се
обезбедити услови приступачности особама са
посебним
потребама
(деци,
старим,
хендикепираним и инвалидним особама) у складу
са Правилником о техничким стандардима
планирања, пројектовања и изградње објеката,
којима се осигурава несметано кретање и приступ
особама са инвалидитетом, деци и старим особама
(„Сл. гласник РС“ бр. 22/2015) као и осталим
важећим прописима, нормативима и стандардима
који регулишу ову област.
2.6.5 МЕРЕ ЕНЕРГЕТСКЕ ЕФИКАСНОСТИ
Под појмом енергетске ефикасности
подразумева се скуп мера које се предузимају у
циљу смањења потрошње енергије, а које при томе
не нарушавају услове рада и живљења. Дакле, циљ
је свести потрошњу енергије на минимум, а
задржати или повећати ниво удобности и комфора.
Овде је битно направити разлику између
енергетске ефикасности и штедње енергије.
Наиме, штедња енергије увек подразумева
одређена одрицања, док ефикасна употреба
енергије води ка повећању квалитета живота.
Енергетска ефикасност подразумева и
обезбеђење одрживе градње применом техничких
мера, стандарда и услова пројектовања, планирања
и изградње објеката. Приоритет је рационална
употреба квалитетних енергената и повећање
енергетске ефикасности у производњи и
коришћењу енергије од крајњих корисника услуга.
Ова својства се утврђују издавањем
сертификата о енергетским својствима, који чини
саставни део техничке документације која се
прилаже уз захтев за издавање употребне дозволе.
За постизање енергетске ефикасности
неопходно је следеће:
o изградња
нових
и
реконструкција
постојећих грађевинских објеката, уз
поштовање
принципа
енергетске
ефикасности;
o увођење одговарајућих регулаторних и
подстицајних мера за стимулисање
привредних субјеката и становништва да
примењују мере енергетске ефикасности;
o развој гасоводне мреже која ће омогућити
супституцију коришћења електричне
енергије
и
класичних
фосилних
енергената;
o утврђивање ефеката мера које се спроводе
у погледу рационалне потрошње енергије;
o развој инфраструктурне и комуналне
опремљености насеља у складу са мерама
заштите животне средине и унапређења
стања;
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коришћење обновљивих извора енергије са
акцентом на соларној енергији
и
коришћењу топлотних пумпи у циљу
прозводње топлотне енергије за загревање
простора и воде у домаћинствима
(примена топлотних пријемника сунчеве
енергије);
o унапређење знања и способности и
повећање свести крајњег корисника у
стамбеном и терцијарном сектору;
o подршка локалне управе.
Унапређење
енергетске
ефикасности
постојећих објеката на подручју Плана постићи ће
се економичним мерама за штедњу енергије у
постојећим објектима, које обухватају унапређење
енергетске ефикасности:
- омотача објекта (постављање или побољшање
термичке изолације зидова и замена прозора),
- инсталација за грејање, и
- унутрашњег осветљења (коришћење штедљивих
сијалица у домаћинствима и пословним
објектима).
o

3.0

ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА

3.1

ОПШТА ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА

Правилима грађења уређују се дозвољене
претежне и пратеће намене, минимална величина
парцеле,
максимални
индекс
заузетости,
постављање објекта у односу на регулациону
линију и у односу на границе грађевинске парцеле,
међусобна удаљеност објеката, висина или
спратност објекта, изградња других објеката на
истој грађевинској парцели, постављање ограде,
начин обезбеђивања приступа парцели, паркирање
и гаражирање и др.
Правила грађења представљају скуп
међусобно зависних правила за изградњу објеката
на појединачним грађевинским парцелама, дата по
претежним наменама по зонама и целинама из
Плана детаљне регулације.
Правила се примењују:
 за директно спровођење плана
У графичком прилогу „Карта планиране
намене површина“ дате су претежне намене, а као
пратеће могу се јавити њима компатибилне
намене. Међусобно компатибилне намене су
пословање, трговина, угоститељство, занатство и
услуге, комунални и саобраћајни објекти у
функцији пословања или јавне намене. Као
пратећа намена могу се појавити алтернативни
видови коришћења енергије.
Пејзажно уређење, споменици, фонтане,
мобилијар и урбана опрема компатибилни су са
свим наменама и могу се без посебних услова
реализовати на свим површинама.
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На подручју плана постојеће објекте
могуће је реконструисати, адаптирати и санирати
у постојећим габаритима до привођења простора
планираној намени.
Забрањена је изградња стамбених објеката
и свих објеката у којима се обављају делатности
које могу да угрозе околне објекте.
3.2
ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА ПО ЗОНАМА
Пословање
ОПШТА ПРАВИЛА
o Приступ парцели остварити са јавног пута
или интерне саобраћајнице, чији ће профил
бити одређен на основу меродавног возила.
o Паркинг простор за кориснике објекта,
решавати у оквиру парцеле, у складу са
условима прикључка на јавну саобраћајницу.
o За паркирање возила за сопствене потребе
обезбеди простор на сопственој грађевинској
парцели, изван површине јавног пута.
o Приликом
пројектовања
објеката
придржавати се Правилника о техничким
стандардима приступачности (“Сл. гласник
РС”, бр. 46/2013)
o Приликом пројектовања придржавати се
важећих
прописа
за
пројектовање
одговарајуће врсте објекта и прописа за
стабилност. Фундирање објеката вршити
након
прибављања
података
о
геоморфолошким
карактеристикама
земљишта.
o Смештај возила – камиона и радних машина
које су неопходне за обављање пословне и
радне делатности планиране у склопу
пословних и производних објеката унутар
плана, решавати искључиво на припадајућој
парцели, у складу са условима организације и
уређења парцеле.
o Обавезно је спровођење поступка израде
Процене утицаја за објекате који су на листи
објеката за које је обавезна процена утицаја.
Надлежни орган може да одлучи за које
објекате се може захтевати процена утицаја
на животну средину, на основу Уредбе Владе
РС о утврђивању листа.
o За потребе формирања грађевинске парцеле,
у складу са Законом о планирању и изградњи
(„Сл. гласник РС”, број 72/09, 81/09 –
исправка, 64/10 - УС, 24/11, 121/12, 42/13 УС, 50/13 – УС, 54/13 - УС и 98/13 –
УС,132/14,145/14, 83/2018, 31/2019 и 37/2019)
извршити
парцелацију
односно
препарцелацију.
ПОСЕБНА ПРАВИЛА
Урбанистичка целинa 2.1- пословање
o Дозвољена намена урбанистичке целине 2.1.

o

o

o

o

o
o
o
o
o

o

o

o
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– пословање и комерцијални садржаји у
функцији трговине на велико и мало, тржни
центри, пословни објекти, мали производни
погони, услужни, магацински и складишни
простори, комунални објекти.
Дозвољава се доградња, реконструкција,
санација, адаптација постојећих објеката у
складу са планираном наменом и датим
урбанистичким параметрима.
Врсте објеката с обзиром на начин изградње
на грађевинској парцели у зони пословања су:
 слободно-стојећи
Парцелу треба формирати у складу са
потребама
корисника
уз
задовољење
параметара за однос изграђених површина,
саобраћајно-манипулативних
и
зелених
површина
према
укупној
површини
пословног комплекса.
У зависности од намене објеката произилази
и њихова спратност. За објекте:
 Пословни, административно-пословни:
максимално П+2
 складишни, сервисни, магацински и др.:
П, евентуално П+1 уколико то захтева
специфична технологија
Минимална површина парцеле је:
 5 ари за пословање
Индекс заузетости земљишта под објектима
је максимално 50 %.
Проценат учешћа зеленила је минимално
15%.
Најмања међусобна удаљеност објеката је
половина висине вишег објекта.
Положај објекта одређен је грађевинском
линијом, која је дефинисана у односу на
регулациону линију. Објекте постављати на
или
унутар
грађевинске
линије.
(Графички прилог бр.6 - Карта урбанистичке
регулације).
Забрањује се изградња објеката који својим
технолошким процесом загађују животну
средину, ако нису предузете одговарајуће
мере заштите.
На простору између грађевинске и
регулационе линије формирати појас
заштитног зеленила у комбинацији са
паркинг просторима - осим у појасу
државног пута.
Извршити
максимално
озелењавање
слободних површина,
ради заштите од
прашине, буке и др. За озелењавање
целокупног простора користити врсте дрвећа
које задовољава критеријуме као што су брз
раст, естетске вредности и отпорност на
загађиваче. Углавном применити аутохтоне
врсте.
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Сем уређења пешачких и колских приступа,
обезбедити приступ за несметано кретање
особа са посебним потребама у оквиру
комплекса.
o Дозвољава се
ограђивање
пословних
комплекса, затвореном или транспарентном
оградом, максимане висине 2,2м.
o Минимални степен комуналне опремљености
подразумева обезбеђен излаз на јавни пут,
паркирање, прикључење на електромрежу,
систем водовода и канализације, систем
телекомуникација, обезбеђено сакупљање и
евакуација комуналног отпада.
3.3. ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА ЗА ОБЈЕКТЕ ЈАВНЕ
НАМЕНЕ
Урбанистичка целинa 1.1- Западна Морава
o
Све интервенције у небрањеном подручју
реализовати према Закону о водама и уз
сагласност и услове ЈВП „Србијаводе“,
o
За
потребе
формирања
парцела,
парцелацију,
односно
препарцелацију
извршити у складу са Законом о планирању
и изградњи („Сл. гласник РС”, број 72/09,
81/09 – исправка, 64/10 - УС, 24/11, 121/12,
42/13 - УС, 50/13 – УС, 54/13 - УС и 98/13 –
УС,132/14, 145/14, 83/2018, 31/2019 и
37/2019 ).
Урбанистичка целинa 1.2- Бедем
o
Поштовати регулациону линију (Графички
прилог бр.6- Карта регулације, парцелације
и површина јавне намене),
o
Дозвољено
је
постављање
урбаног
мобилијара, осветљење и сл.
o
Обавезно формирање пешачке стазе по
круни насипа,
o
За
потребе
формирања
парцела,
парцелацију,
односно
препарцелацију
извршити у складу са Законом.
Урбанистичка целинa 2.2- Трансфер станица и
Урбанистичка целинa 2.3- Рециклажна
дворишта
o
Објекте
поставити у оквиру дате
грађевинске линије која је дефинисана у
односу на регулациону линију (Графички
прилог бр.6 - Карта регулације, парцелације
и површина јавне намене),
o
Индекс заузетости земљишта под објектима
је максимално 50 %,
o
Спратност објеката П, (изузетно П+1
уколико
то
захтева
специфична
технологија),
o
Спратност административних објеката
максимално П+1,
o
Обавезно ограђивање комплекса,
o
Улаз у комплексе мора бити контролисан, а
o
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комплекс ограђен, ради неконтролисаног
улаза роба, људи и животиња,
o
Обавезна је реализација појаса заштитног
зеленила у комплексима,
o
Манипулативне и радне површине на
Трансфер станици морају бити изграђене од
водонепропусне подлоге,
o
Забрањено је испуштање непречишћених
отпадних вода на земљиште, приобаље и
речна корита
o
Забрањена је изградња подрума и сутерена,
o
Забрањена је изградња стамбених објеката,
o
Забрањено је неконтролисано спаљивање
отпада и отпадних материјала на локацији,
o
Паркирање обезбедити у оквиру комплекса,
o
За потребе формирања грађевинске парцеле,
парцелацију,
односно
препарцелацију
извршити у складу са Законом,
o
Минимални
степен
комуналне
опремљености подразумева обезбеђен излаз
на јавни пут, паркирање, прикључење на
електромрежу, на систем водовода и
канализације, систем телекомуникација.
Урбанистичка подцелинa 2.2.1- комуналне
делатности/саобраћајно манипулативне
површине
o
Поштовати регулациону линију (Графички
прилог бр.6- Карта регулације, парцелације
и површина јавне намене),
o
Дозвољено је постављање објеката у
функцији
комуналних
делатности,
постављање монтажних објеката (надстреш–
ница, магацина ...) у функцији локације,
o
Дозвољено је постављање монтажних
објеката у функцији одржавања возила
(перионица, поправке возила и сл.) у
функцији локације,
o
Забрањена је изградња подрума и сутерена,
o
Забрањена је изградња стамбених објеката,
o
Индекс заузетости земљишта под објектима
је максимално 40 %,
o
Спратност објеката П,
o
Обавезна је реализација појаса заштитног
зеленила у комплексу,
o
Обавезно ограђивање комплекса.
Урбанистичка целинa 2.4- Рекултивација
депоније сметлишта Прелићи
o
Поштовати регулациону линију (Графички
прилог бр.6 -Карта регулације, парцелације
и површина јавне намене),
o
Даје се могућност фазне техничке и
биолошке рекултивације,
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Дозвољено
је
постављање
урбаног
мобилијара, монтажни објекти у функцији
локације, партерно уређење и сл.
o
Обавезна израда Пројектне документације
(појединачно или јединствено за Зоне
рекултивације 1 и 2),
o
За потребе формирања грађевинске парцеле,
парцелацију,
односно
препарцелацију
извршити у складу са Законом.
Урбанистичка целинa 2.4.1- паркинг
o
Дозвољена намена урбанистичке подцелине
2.4.1 је јавни паркинг,
o
Паркинг места комбиновати са зеленим
површинама,
o
Дозвољено је постављање монтажних
објеката, паркинг кућице, тоалета, билборда
за информисање и сл.
o
Спратност монтажних објеката П,
o
Индекс заузетости земљишта под објектима
је максимално 10 %.
o

3.4. ПРАВИЛА ЗА ИЗГРАДЊУ
ИНФРАСТРУКТУРНИХ МРЕЖА
3.4.1 ПРАВИЛА ЗА ИЗГРАДЊУ МРЕЖЕ И
ОБЈЕКАТА САОБРАЋАЈНЕ
ИНФРАСТРУКТУРЕ
Димензионисање коловозне конструкције
вршити на основу испитаних података о
геомеханичким карактеристикама тла и датог
еквивалентног саобраћајног оптерећења, за
пројектни период од 20 година (према
SRPS.U.C4.012.) на неким деловима ПДР-а,
обзиром на порекло подтла (санирана депонија) и
потенцијалне проблеме у постизању потребних
резултата, на појединим деоницама препоручује се
примена бетонских коловозних застора.
Саставни део пројектне документације
јавних саобраћајница мора бити и пројекат
саобраћајне
сигнализације.
У
случају
пројектовања пута са савременим коловозним
застором минимални попречни пад коловоза
ip=2,0%. Попречни пад банкине треба да буде 4%
уколико је она обрађена дробљеним каменим или
сличним материјалом, односно 8% уколико је
хумузирана и затрављена. Нивелационо трасу
пројектовати са адекватним полупречницима
вертикалних кривина који одговарају рачунској
брзини, усклађену са ситуационим решењем и
попречним нагибима који омогућавају ефикасно
отицање атмосферске воде са коловоза. Приликом
пројектовања саобраћајница преко делова
саниране депоније (Зона 1 и 2)
нивелету
пројектовати у шљунчаном насипу или насипу од
дробљеног агрегата. Због очекиваних лоших
карактеристика материјала саниране депоније од
оваквог насипа очекује се побољшање квалитета
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подлоге за коловозну конструкцију. Из истих
разлога (очекиваног лошег квалитета подлоге) за
неке саобраћајнице (које се планирају преко
санираних делова депоније) дозвољава се и фазна
изградња коловозне конструкције.
У погледу коловозне конструкције,
посебно обратити пажњу на конструкцију широке
банкине и пешачке стазе по круни одбрамбеног
насипа око Зоне 2 (унутрашња страна). Наиме, она
треба да буде пројектована тако да у случају
потребе по њој могу да се крећу возила (користећи
и банкину и саму пешачку стазу) која по потреби
треба да интервенишу на насипу у циљу његовог
одржавања, или пак у току одбране од великих
вода Западне Мораве и Атеничке реке.
ПОСЕБНА ПРАВИЛА ЗА ИЗГРАДЊУ
САОБРАЋАЈНЕ МРЕЖЕ
 Коловозну
конструкцију
потребно
је
прилагодити рангу саобраћајнице у склопу
мреже,
прогнозираном
саобраћајном
оптерећењу
и
потребном
осовинском
оптерећењу, а у свему према важећим
стандардима и нормативима. (Коловозну
конструкцију улица прилагодити према рангу
истих, у функцији предвиђеног саобраћајног
оптерећења за период од 20 година и геолошко
- геотехничког елабората, а према
стандардима за ову област. Исту предвидети
као конструкцију од савременог материјала са
потребном потконструкцијом.)


Нивелета коловоза мора бити прилагођена
датом нивелационом решењу, постојећем
терену и изграђеном коловозу са којим се
повезује планирани коловоз.



Слободни простор изнад коловоза (светли
профил) за друмске саобраћајнице мора бити
минимално 4,5 m.



Попречни пад планираних коловоза мора бити
у сагласности са важећим стандардима и
условима за одводњавање коловоза.



На улазима у дворишта парцела и на
прелазима, оивичења радити од упуштених
(оборених)
ивичњака
и
са
рампама
прописаним за особе са инвалидитетом.



Одвод атмосферских вода са површине
коловоза планирати преко сливника у
атмосферску канализациону мрежу. Обзиром
на близину реципијената (Водотоци Западна
Морава и Атеничка река) дозвољава се
могућност одвођења атмосферских вода
отвореним каналима до одбрамбених насипа, а
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онда одговарајућим пропустима (кроз
одбрамбени насип) који се завршавају
Жабљим поклопцима у реципијент.


У регулационим профилима улица предвидети
јавну расвету.



Пре изградње коловоза у улицама, препоручује
се
реконструкција
мреже
подземних
инсталација (уколико такве постоје) да би се
избегло
непотребно
разбијање
нових
површина.



Техничком
документацијом
предвидети
потребну саобраћајну сигнализацију у складу
са усвојеним режимом саобраћаја.

Правила изградње представљају скуп
међусобно зависних елемената за формирање
трасе, међусобног положаја, дубине укопавања,
као и других правила.
3.4.2 ПРАВИЛА ЗА ИЗГРАДЊУ МРЕЖЕ И
ОБЈЕКАТА ХИДРОТЕХНИЧКЕ
ИНФРАСТРУКТУРЕ
ИНСТАЛАЦИЈЕ И ОБЈЕКТИ ВОДОВОДА И
КАНАЛИЗАЦИЈЕ
 Водовод и канализација
се морају
трасирати тако да:
 не угрожавају постојеће или планиране
објекте, као и планиране намене
коришћења земљишта,
 да се подземни простор и грађевинска
површина рационално користе,
 да се поштују прописи који се односе на
друге инфраструктуре,
 да се води рачуна о геолошким особинама
тла, подземним водама...
Водовод трасирати једном страном коловоза,
супротној од фекалне канализације, на
одстојању 1,0 m од ивичњака.
Хоризонтално растојање између водоводних и
канализационих цеви и зграда, дрвореда и
других затечених објеката не сме бити мање
од 2,5 m.
Растојање водоводних цеви од осталих
инсталација (гасовод, електро и телефонски
каблови) при укрштању не сме бити мање од
0,5 m.
Тежити да водоводне цеви буду изнад
канализационих, а испод електичних каблова
при укрштању.
Полагање водовода или канализације у
тротоару се може дозволити само изузетно, уз
документовано образложење и са посебним
мерама заштите.

-

-

-

-
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Уколико није могућа траса у оквиру
регулативе саобраћајнице, водовод или
канализацију
трасирати
границом
катастарских парцела уз сагласност оба
корисника међних парцела.
Минимална дубина укопавања цеви водовода
и канализације је 1,0 m од врха цеви до коте
терена, а нагиби према техничким прописима
у зависности од пречника цеви.
Нове цеви положити на слој песка, на дубини
мин 1,0 m, водећи рачуна о укрштању са
другим инсталацијама.
Минимално дозвољено растојање водовода и
канализације при паралелном вођењу са
другим инсталацијама дато је у табели.
Минимално дозвољено растојање (m)
Паралелно вођење
међусобно водовод
канализација

и

0.4

до гасовода

0.3

до топловода

0.5

до електричних каблова

0.5

до телефонских каблова

0.5



Минимални пречник водоводне цеви на
предметном подручју одређује надлежно јавно
комунално предузеће, али треба тежити да у
80 mm (због
противпожарне заштите објеката). Водоводну
мрежу градити у прстенастом систему.



Уколико се постојећи кућни прикључци
мењају на пречник већи од 50 mm, обавезни су
одвојци са затварачем.



Пролаз водоводних цеви кроз ревизионе шахте
и друге објекте канализације није дозвољен.



Минимални



Нагиби цевовода су према важећим
прописима из ове области, у складу са
техничким прописима надлежног јавног
комуналног предузећа.
За одвођење атмосферских вода предвиђа се
изградња атмосферске канализације, због
градског сепарационог система канализације.
Не дозвољава се мешање употребљених и
атмосферских вода.



пречник

уличне

фекалне

Минимални пречник атмосферске уличне
канализације је Ø 400 mm, а дубине и нагиби
према прописима из ове области, у складу са
техничким условима ЈП "Градац". Минимални
кућни прикључци су Ø 300 mm.
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На канализационој мрежи код сваког рачвања,
промене
правца
у
хоризонталном
и
вертикалном смислу, промене пречника цеви,
као и на правим деоницама на одстојању
приближно 50 m, постављају се ревизиони
силази.

4) У деловима Плана где постоји изграђена
фекална канализација, забрањује се употреба
пољских нужника и септичких јама. Објекти се
морају прикључити на мрежу у складу са
техничким условима надлежног јавног
комуналног предузећа.

- Избор материјала за изградњу водоводне и
канализационе мреже, као и опреме извршити
уз услове и сагласност надлежног јавног
комуналног предузећа.

5) Прикупљене атмосферске воде са локације се
могу упустити у затрављене површине у
оквиру локације, уколико није изграђена
улична атмосферска канализација.

- За одвођење атмосферских вода са површина
улица,
постављају
се
сливници
са
таложницима. Минимално растојање је 50-100
m (за мале нагибе саобраћајница), односно око
30 m (за саобраћајнице са великим нагибима).

Забрањена је изградња понирућих бунара.

- Уколико су површине асфалта зауљене (у
оквиру бензинских станица, индустријских
локација и сл.), обавезно је предвидети
изградњу сепаратора уља и масти пре
испуштања атмосферских вода или вода од
прања платоа у атмосферску канализацију.
Димензионисање сепаратора је у зависности од
зауљене површине локације, и врши се у складу
са прописима из ове области.
- Испуштање атмосферске канализације у
реципијент врши се обавезно уградњом уставе
(жабљег поклопца) на испусту, да би се
спречило плављење узводних насеља
1) Појас
заштите
око
водоводних
и
канализационих цевовода износи најмање по
2,5 m од спољне ивице цеви. У појасу заштите
није дозвољена изградња објеката, ни вршење
радњи које могу загадити воду или угрозити
стабилност цевовода.
2) Уколико у јавној приступној саобраћајници не
постоји изграђена фекална канализација, до
изградње фекалне канализације - отпадне воде
из објеката прикључити искључиво у
водонепропусне
јаме
(од
полимерних
материјала или водонепропусног бетона).
3) Уколико у близини објеката не постоји
изграђена градска фекална канализација, а
нема нивелационих могућности за изградњу отпадне воде из објеката прикључити
искључиво у водонепропусне јаме (од
полимерних материјала или водонепропусног
бетона), да би се спречило истицање отпадног
садржаја у подземне воде. Учесталост
пражњења јаме од стране ЈКП "Комуналац"
(или друге надлежне комуналне организације)
врши се по потреби, али најмање једном у
месец дана, на основу уговора о одржавању и
пражњењу. Димензионисање и изградња се
морају извести у складу са прописима за ту
врсту радова.

6) Забрањена је изградња објеката и сађење
засада над разводном мрежом водовода или
канализације. Власник непокретности која се
налази испод, изнад или поред комуналних
објеката (водовод, канализација...), не може
обављати радове који би ометали пружање
комуналних услуга.
7) Сви производни објекти морају имати
предтретман пречишћавања технолошке воде
пре испуштања у фекалну канализацију, чиме
ће
се
испоштовати
ниво
квалитета
канализације при упуштању у реципијент.
8) Постављање подземних инсталација (водовод,
канализација, електро и ПТТ мрежа...) вршити
уз одобрење ЈП „Градац“ - Чачак за
раскопавање и враћање јавних површина у
првобитно стање.
9) Прикључке из објеката на водоводну мрежу
вршити преко водомера. Водомер мора бити
смештен у посебно изграђен шахт и
испуњавати прописане стандарде, техничке
нормативе и норме квалитета, које одређује
надлежно јавно комунално предузеће.
Положајно, водомерни шахт постављати max
2,0 m од регулационе линије.
10) Противпожарна заштита се омогућава
изградњом противпожарних хидраната на
водоводној мрежи. Цеви морају бити
минималног пречника 80 mm, у прстенастом
систему. Изузетно се дозвољавају слепи
кракови цевовода до 180 m. Хидранти
пречника 80 mm се постављају на максималној
удаљености од 80 m, тако да се пожар на
сваком објекту може гасити најмање са два
хидранта. Удаљеност хидраната од објекта је
минимално 5 m, а највише 80 m.
11) Забрањено је извођење физичке везе водоводне
мреже са мрежама другог изворишта:
хидрофорима, бунарима, пумпама...
12) Прикључење објеката на водоводну и
канализациону мрежу вршити на основу
техничких услова надлежних комуналних
предузећа.
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13)
При пројектовању, осим техничких услова
надлежних јавних предузећа, узети у обзир и
"Генерални пројекат одвођења употребљених
вода Чачка" ("Енергопројект", Београд, нов.
1999.год.), као и "Генерално решење
водоводног система Чачка" ("Водопројект",
Београд, март 1998.год.)
14) Код пројектовања и изградње, обавезно је
поштовање и примена свих важећих техничких
прописа и норматива из ове области.
ВОДОПРИВРЕДНИ ОБЈЕКТИ

 Урбано насеље Чачак штитити од поплава за
ранг вода Q1%.


Пројекте регулације река радити у функцији
заштите обала.

 Није дозвољено неконтролисано уклањање
вегетације са обала водотока.

 Није

дозвољено формирање комуналних
депонија ни депоновање било каквог
материјала на обалама водотока.

 За

прелазе разних инсталација (вода,
канализација, ПТТ, електро, гас...) преко и
испод водотока - мора се прибавити посебно
одобрење од ЈВП „Србијаводе“.

3.4.3 ПРАВИЛА ЗА ИЗГРАДЊУ МРЕЖЕ И
ОБЈЕКАТА ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКЕ
ИНФРАСТРУКТУРЕ
Према
напонском
нивоу
нова
електроенергетска мрежа на подручју овог плана
може бити средњенапонска или нисконапонска, а
према начину извођења подземна.
Подземна мрежа изводи се подземним
водовима одговарајућег напонског нивоа, односно
кабловима, намењеним за полагање у ров.
Средњенапонска мрежа је мрежа називног
напона од 1 kV до укључиво 45 kV (10 kV у случају
овог плана). Нисконапонска мрежа је мрежа
називног напона до 1 kV (0,4 kV, односно 1 kV).
•
Подземну
електроенергетску
мрежу
трасирати у тротоарима, или у зеленом појасу у
оквиру регулативе саобраћајнице, у складу са
трасама приказаним у графичком делу плана.
Полагање каблова у коловозу може се
дозволити само изузетно, уз документовано
образложење и са посебним мерама заштите.
Уколико није могуће трасирати каблове у оквиру
регулативе саобраћајнице, каблове водити
границом катастарских парцела уз сагласност
корисника парцела.
•
Подземна електроенергетска мрежа изводи
се кабловима намењеним за слободно полагање у
ров на минималној дубини од 0,8 м у свему према
техничким прописима за полагање каблова у ров,
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водећи рачуна о минималним растојањима и
другим условима код укрштања, приближавања и
паралелног вођења са осталом инфраструктуром.
Код полагања каблова у ров треба
остварити следећи редослед посматран од
грађевинске линије према оси улице:
- кабловски водови 1 kV за општу потрошњу,
- кабловски водови 10 kV,
- кабловски вод за јавно осветљење.
Уколико није могуће остварити редослед
каблова описан у претходном ставу, каблови се
полажу у заједнички ров постављањем каблова
вишег напонског нивоа на већу дубину од каблова
нижег напонског нивоа, у односу на површину тла,
уз задовољење техничких прописа који се односе
на минимална растојања и друге услове код
паралелног вођења енергетских каблова.
•
Ров за полагање електроенергетских
каблова треба да буде трапезног пресека, са дном
као ужом (мин. 0,4 m) и врхом као широм
основицом (ширина дна увећана за 0,2 m),
прописних димензија, у зависности од броја
каблова, места и услова полагања.
Кабл се полаже благо вијугаво, због
слегања тла, у постељицу од песка минималне
дебљине 0,1 m испод и 0,1 m изнад кабла, уз
постављање
упозоравајућих
и
заштитних
елемената и прописно слојевито набијање
материјала до потребне збијености код затрпавања
рова.
Ров не
саобраћајнице.

сме

да

угрози

стабилност

Пре полагања кабл треба да претрпи
прописну припрему (температурну, механичку), а
полагање се врши уз поштовање прописа из ове
области (минимални полупречници савијања,
начин развлачења, начин завршетака ...).
У исти ров са каблом, у складу са
прописима, у посебном удубљењу у дну рова,
може се положити заштитна Fe/Zn трака
одговарајућих димензија.
•
Испод асфалтираних површина, путева,
пруга, речних корита и на другим местима где
може доћи до механичких оштећења каблова
користе се заштитне PVC цеви и кабловска
канализација.
•
Заштитне цеви за полагање каблова
димензионишу се према броју и пречнику каблова,
тако да унутрашњи пречник цеви буде најмање 1,5
пута већи од спољашњег пречника кабла. Цеви
треба да поседују дужину већу од ширине
коловоза за 0,5 до 1 m са обе стране коловоза испод
кога се постављају, а код дужина цеви већих од 10
m рачунати са струјним корекционим факторима
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због отежаних услова одвођења топлоте. Размак од
горње површине заштитне PVC цеви до коте
коловоза треба да буде најмање 0,8 m.
•
При постављању каблова у ров потребно је
остварити следећа минимална растојања са другим
објектима:
- кабл 10 kV - кабл 10 kV, 0,1 m код паралелног
вођења, 0,3 m код укрштања;
- кабл 10 kV - кабл 1 kV, 0,07 m код паралелног
вођења, 0,3 m код укрштања;
- ел.ен. кабл – ТТ кабл, 0,5 m код паралелног
вођења, 0,3 m код укрштања за каблове напона
250 V према земљи, односно 0,5 m за случајеве
каблова код којих је напон према земљи већи од
250 V; Ел.ен. кабл се поставља испод ТТ кабла;
- ел.ен. кабл – водоводна или канализациона цев,
0,5 m код паралелног вођења, 0,4 m код
укрштања за каблове 10 kV, односно 0,3 m за
каблове 1 kV;
- ел.ен. кабл – топловод, 0,7 m код паралелног
вођења, 0,6 m код укрштања;
- ел.ен. кабл – гасовод, 0,6 m код паралелног
вођења, 0,3 m код укрштања;
Уколико код паралелног вођења или
укрштања електроенергетских каблова са осталим
инфраструктурним објектима није могуће
остварити услове из претходног члана потребно је
применити следећу заштиту:
- Код укрштања и паралелног вођења ел.ен.
кабла
са
ТТ
каблом
потребно
је
електроенергетски кабл провући кроз заштитну
цев, али и тада треба остварити минимално
растојање од 0,3 m;
- Код укрштања и паралелног вођења ел.ен.
кабла са водоводном или канализационом цеви
потребно је електроенергетски кабл провући
кроз заштитну цев;
- Код укрштања и паралелног вођења ел.ен.
кабла са топловодом потребно је учинити да
топлотни утицај топловода не буде већи од 200
C, а то се чини уградњом металних екрана
између енергетског кабла и топловода, или
појачаном
изолацијом
топловода,
или
применом посебне кабловске кошуљице за
затрпавање кабла и топловода (нпр. мешавина
шљунка следећих гранулација и њиховог
процентуалног учешћа у мешавини: до 4 mm –
70%, од 4 mm до 8 mm – 15% и од 8 mm до 16
mm – 15%);
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трасе,
кабловску
спојницу,
кабловску
канализацију, укрштање каблова са водоводним и
канализационим
цевима,
ТТ
кабловима,
топловодом, гасоводом и сл. Ознаке радити од
металних плочица са подацима о типу, пресеку и
напонском нивоу кабла, постављеним на
прописаним растојањима.
б) Дуж трасе кабла на нерегулисаном терену,
трасу кабла обележити бетонским стубићима са
утиснутом "муњом" и напонским нивоом кабла, на
растојањима
25 - 30 m. Кабловске ознаке
постављати у оси трасе изнад кабла, изнад
спојнице, изнад тачке укрштања и изнад крајева
кабловске канализације.
Геодетско снимање трасе кабла врши се пре
затрпавања рова у року од 24 h по завршеном
полагању кабла.
•

Надземна електроенергетска мрежа изводи се:

1. код реконструкције постојеће мреже у
виду нисконапонских (до 1 kV) самоносивих
кабловских снопова, који представљају скуп
елемената за надземни развод, који се састоји од
упоришта и једног или више система проводника у
виду поуженог снопа изолованих ужади око
носећег ужета.
2. код реконструкције постојеће мреже у
виду нисконапонских (до 1 kV) надземних Al-Če
ужади, који представљају скуп елемената за
надземни развод, који се састоји од упоришта и
једног или више система проводника у виду
појединачних Al-Če проводника.
У оба случаја, описана претходним
ставовима, потребно је реализовати прописима
захтеване услове који се односе на сигурносну
висину и сигурносну удаљеност.
Упориште је стуб, зидни носач, кровни
носач и конзола са опремом, који као елементи
вода служе за прихватање вода, а према намени
могу бити носећи, угаони, крајњи и за растерећење
и гранање, а састоје се од главе, трупа и темељног
дела.
Сигурносна висина је најмања дозвољена
вертикална удаљеност проводника, односно
делова под напоном од земље или неког објекта
при температури +400 C односно при температури
50 C са нормалним додатним оптерећењем без
ветра.

•
Трасе каблова обележити реперима и
одговарајућим ознакама.

Сигурносна
удаљеност је
најмања
дозвољена удаљеност проводника, односно делова
под напоном, од земље или неког објекта у било
ком правцу, при температури од +400 C и при
оптерећењу ветром од нуле до пуног износа.

а) Дуж трасе кабла на регулисаном терену
поставити ознаке у нивоу терена које обележавају:
кабл у рову, кривину, односно промену правца

•
Реконструкцију
постојеће
надземне
електроенергетске мреже могуће је реализовати
заменом дела или комплетне старе надземне
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мреже, новим делом или новом комплетном
надземном
мрежом,
истом
трасом,
без
проширивања мреже, односно додавања нових
делова траса.

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

•
При
приближавању
надземних
самоносивих снопова разним објектима, односно
преласку водова преко објеката потребно је
обезбедити да сигурносна висина и сигурносна
удаљеност имају вредности према одговарајућим
техничким правилницима.

•
Монтажне бетонске и зидане ТС 10/0,4 kV
радити са одговарајућим темељима, носачима
трансформатора, кровном конструкцијом, вратима
са отварањем изнутра без кључа, жалузинама и
другом опремом за ефикасно хлађење, тротоаром,
поклопцима отвора у поду и осталом сигурносном
и заштитном опремом која обезбеђује високу
безбедност и сигурност у раду, као и заштиту од
свих могућих опасности и елементарних непогода.

•
Трансформаторске станице 10/0,4 kV могу
се градити у оквиру објеката, на грађевинској
парцели или на јавној површини.
ТС 10/0,4 kV може да се гради као
приземни објекат (МБТС), или стубна трафостаница.
Приземни објекат за смештај ТС 10/0,4 kV
може да буде типски монтажни (МБТС), или
зидани.
Стубне трафостанице могу да се
постављају само у оквиру комплекса, за сопствене
потребе.
•
Зидани или монтажни објекат ТС 10/0,4 kV
је површине до 25 m2, зависно од типа и
капацитета. ТС 10/0,4 kV се не ограђују и немају
заштитну зону.
•
Код изградње трафо-станице 10/0,4 kV
остварити минимално растојање било ког дела
трафо-станице од границе парцеле у складу са
правилима грађења објеката који важе за
предметну зону.


Стубне ТС 10/0,4 kV обавезно постављати
на армирано-бетонским стубовима (СБТС),
димензионисаним
према
величини
трансформатора, са темељом од бетона марке бар
МБ-20 и електро-опремом на стубу која садржи
ВН опрему, НН опрему и разводни орман.
Код постављања стубова, стубних ТС
10/0,4 kV и опреме обавезно применити све врсте
заштите од опасности и непогода које се могу
појавити на овим објектима.


Растојање стубова стубних трафо-станица
10/0,4 kV од границе парцеле износи:
најмање висину стуба,
мање од висине стуба, уз сагласност
власника суседне парцеле.

•
Објекти трансформаторских станица, у
оквиру постојећег габарита, могу претрпети
замену постојеће опреме и каблова новом опремом
и кабловима већег капацитета.

•
Објекти електрана које користе обновљиве
изворе енергије за производњу електричне
енергије могу се градити на грађевинској парцели
у оквиру објекта основне намене, партерно или као
самосталан објекат, уз обавезу прибављања услова
и сагласности од надлежног предузећа за
производњу и дистрибуцију електричне енергије.

•
За ТС 10/0,4 kV прописан је максимални
ниво буке од 40 db дању и 35 db ноћу. Зидови
МБТС 10/0,4 kV и зиданих трафо-станица треба да
буду
са
уграђеним
звучно-изолационим
материјалом који ће ограничити ниво буке у
оквиру прописима дозвољених вредности.

•
Прикључак електрана које користе
обновљиве изворе енергије за производњу
електричне енергије, на електричну мрежу врши се
уз
претходно
задовољење
критеријума
дефинисаних Техничком препоруком "ТП-16" ЈП
ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ.

Због спречавања негативног утицаја на
животну средину у случају хаварија због изливања
трафо-уља, потребно је испод трансформатора
ових трафо-станица изградити јаме за скупљање
истог.

•
Површина на којој се налазе објекти
електрана које користе обновљиве изворе енергије
за производњу електричне енергије, у виду
партерних објеката (објекти на тлу), мора бити
ограђена металном оградом висине минимално 1,8
m. Минимално растојање од било ког дела објекта
електране до ограде износи 2,5 m. Ограда мора
бити уземљена.
•
До објекта електране која користи
обновљиве изворе енергије за производњу
електричне енергије потребно је обезбедити
приступни пут минималне ширине 3,5 m, а улазна
капија мора имати посебан део за пролаз пешака.

•
До ТС 10/0,4 kV (приземне или стубне)
потребно је обезбедити приступни пут минималне
ширине 2,5 m од најближе јавне саобраћајнице за
приступ теренског возила.
•
До ТС 10/0,4 kV прикључне 10 kV-не и 1
kV-не електроенергетске водове изводити само у
виду подземних електроенергетских водова.
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УСЛОВИ ПРИКЉУЧЕЊА НА
ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКУ ИНФРАСТРУКТУРУ
Напајање
новопланираних
објеката
електричном енергијом ниског напона, односно
прикључак на НН мрежу вршити у складу са
одговарајућим условима испоручиоца електричне
енергије, подземним водовима са неког од
прикључних места, или директно са извода
надлежне ТС 10/0,4 kV, коришћењем атестираних
мерних ормана за један или више објеката.
Ови ормани могу се постављати на јавној
површини (тротоар или зелена површина) или
грађевинској парцели на сопствене бетонске
темеље као слободно-стојећи ормани, или на зиду
или огради објеката као зидни ормани, тако да не
угрожавају безбедност пешака и других учесника
у саобраћају и општу безбедност грађана.
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•
На местима где је већа концентрација
подземних телекомуникационих водова обавезно
се гради телекомуникациона канализација.
Подземни телекомуникациони водови који
припадају мрежама једног телекомуникационог
система могу да се постављају и кроз заштитне
цеви и канализацију других телекомуникационих
инфраструктурних система, уз сагласност
надлежног предузећа.
•
Подземни телекомуникациони водови
транспортне,
приступне,
КДС мреже
и
телекомуникационе канализације постављају се на
јавној површини (тротоарски простор, слободне
површине, зелене површине, пешачке стазе,
паркинг простор и изузетно саобраћајнице) и на
грађевинскихм парцелама уз сагласност власникакорисника.

Прикључни кабл завршити у тзв. КПК
орману на фасади објекта или на неки други
прописани начин, дат условима испоручиоца ел.
енергије. Траса напојног кабла на јавној површини
мора бити у складу са трасама предвиђеним овим
планом.
3.4.4 ПРАВИЛА ЗА ИЗГРАДЊУ МРЕЖЕ И
ОБЈЕКАТА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНЕ
ИНФРАСТРУКТУРЕ

•
Подземни телекомуникациони водови
(каблови) полажу се у ров ширине минимално 0,4
m, на дубини од минимално 0,8 m, према важећим
техничким прописима за полагање ТК водова у
ров.

•
Објекти за смештај телекомуникационе
опреме у зонама становања могу се градити у
оквиру објеката, на грађевинској парцели или на
јавној површини. У оквиру блока објекти могу да
се граде као приземни објекти. Приземни објекат
може бити монтажни или зидани.

- са водоводном цеви код укрштања 0,5 m, а код
паралелног вођења 0,6 m;

•
Приземни
објекат
за
смештај
телекомуникационе опреме је објекат површине
до 50 m2. Објекат мора бити ограђен ако је
монтажни, а зидани објекти не морају бити
ограђени. Око објекта нема заштитне зоне.
•
До објекта за смештај телекомуникационе
опреме потребно је обезбедити приступну
пешачку стазу минималне ширине 1,5 m од
најближе јавне саобраћајнице.
•
Објекат за смештај телекомуникационе
опреме мора да има положај такав да не угрожава
прегледност, безбедност и сигурност кретања свих
учесника у саобраћају.
• Објекти АТЦ-а, у оквиру постојећег габарита,
могу
претрпети
замену
постојеће
телекомуникационе опреме и каблова новом
телекомуникационом опремом и кабловима већег
капацитета.
•
На подручју дефинисаном границама овог
плана
нова
телекомуникациона
мрежа
(транспортна, приступна и КДС мрежа) изводи се
као подземна мрежа.

•
Код приближавања и укрштања ТК
каблова са осталом инфраструктурним објектима
потребно је остварити следеће минималне
размаке:

- са канализационом цеви код укрштања 0,5 m, а
код паралелног вођења 0,5 m;
- са електроенергетским каблом до 10 kV код
укрштања 0,5 m, а код паралелног вођења 1,0 m;
- од упоришта електроенергетских водова до 1
kV 0,8 m;
- од темеља електроенергетског стуба 0,8 m, а не
мање од 0,3 m ако је телекомуникациони вод
механички заштићен;
- са топловодом код укрштања 0,5 m, а код
паралелног вођења 0,6 m;
- са гасоводом код укрштања 0,5 m, а код
паралелног вођења 0,6 m;
•
Реконструкцију
постојеће
надземне
телекомуникационе мреже могуће је реализовати
заменом дела или комплетне старе надземне
мреже, новим делом или новом комплетном
надземном мрежом, истом трасом, без проширења
мреже, односно додавања нових делова трасе.
Нови телекомуникациони надземни вод,
којим се врши замена постојећег вода мора бити у
виду самоносивог вода.
Реконструкција постојеће надземне ТК
мреже може се извести и превођењем постојеће
надземне у подземну мрежу, прописним
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полагањем ТК каблова у ров у складу са трасама
датим овим планом.

(последње поље на врху стуба треба да буде
црвено).

•
Објекти за смештај мобилних централа,
контролора базних радио-станица, базних радиостаница, радио-релејних станица, радио и ТВ
станица, антена, антенских стубова и антенских
носача могу се градити у оквиру објеката, на
грађевинској парцели или на јавној површини.

Ноћна видљивост антенског стуба остварује
се
прописним
постављањем
одговарајуће
светиљке на врху стуба.

Ови објекти могу да се граде као приземни
објекти или објекти на стубу (само за антене).
Приземни објекат може бити монтажни или
зидани.
•
Надземни објекат за смештај мобилне
телекомуникационе опреме и антенских стубова са
антенама поставља се на комплекс максималне
површине од 100 m2. Комплекс мора бити ограђен
и око њега нема заштитне зоне.

•
У оквиру постојећег габарита објекти
мобилних централа, контролора базних радиостаница, базних радио-станица, радио-релејних
станица, радио и ТВ станица, антена, антенских
стубова и антенских носача могу претрпети замену
постојеће телекомуникационе опреме и каблова
новом телекомуникационом опремом и кабловима
већег капацитета.
•
Приступни телекомуникациони водови за
повезивање мобилних централа и базних радиостаница изводе се у виду подземног или надземног
вода на подручју овог плана.

У комплекс се постављају антенски стубови
са антенама и контејнери базних станица.
Контејнери базних станица не могу да заузму више
од 50% површине комплекса.

•
На местима где је већа концентрација
подземних телекомуникационих водова мобилне
телефоније подземни приступни водови обавезно
се граде у виду телекомуникационе канализације.

Удаљење антенског стуба од суседних
објеката и парцела мора бити веће или једнако
висини стуба са антеном. Предметно удаљење
може бити и мање од наведеног, али не мање од
половине висине стуба са антеном. У том случају
потребно је прибавити сагласност власника
угроженог суседног објекта или парцеле, за
постављање предметног антенског стуба.

Телекомуникациони водови мреже мобилне
телефоније могу да се постављају и кроз заштитне
цеви и канализацију других телекомуникационих
система, уз сагласност надлежног оператера.

Напајање
објекта
за
смештај
телекомуникационе
опреме
електричном
енергијом вршиће се подземно или надземно из
постојеће НН мреже 1 kV.
•
До
објекта
за
смештај
мобилне
телекомуникационе
опреме
потребно
је
обезбедити приступни пут минималне ширине 3 m
од најближе јавне саобраћајнице.
Слободне површине комплекса морају се
озеленити.
•
Објекат за смештај мобилних централа,
контролора базних радио-станица, базних радиостаница, радио-релејних станица, радио и ТВ
станица, антена, антенских стубова и антенских
носача треба да има положај такав да не угрожава
прегледност, безбедност и сигурност кретања свих
учесника у саобраћају.
Боје антенских стубова и друга обележавања
треба да буду у складу са прописима који се односе
на боје високих објеката (антена, димњака и сл.), у
складу са прописима који се односе на ваздушни
саобраћај. Због дневне видљивости стуб треба да
буде обојен тако да постоје поља од по 3 m, црвене
и беле, или црвене и наранџасте боје наизменично

•
Подземни ТК водови мреже мобилне
телефоније полажу се у ров димензија као и ров за
полагање ТК каблова фиксне телефоније у ров.
Код приближавања, паралелног вођења и
укрштања ТК каблова мреже мобилне телефоније
са осталим инфраструктурним и другим објектима
потребно је остварити минималне размаке и друге
услове у складу са техничким прописима који важе
за ТК каблове фиксне телефоније.
• Максимални ниво буке у случају објеката за
смештај телекомуникационе опреме (фиксне
телефоније,
мобилне
телефоније,
радија,
телевизије, информатичких система,...) је 40 db
дању, односно 35 db ноћу.
УСЛОВИ ПРИКЉУЧЕЊА НА
ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНУ
ИНФРАСТРУКТУРУ
Прикључке новопланираних објеката на
телекомуникациону инфраструктуру вршити у
складу са одговарајућим условима надлежних
оператера, подземним водовима са неког од
прикључних места, или директно са извода
надлежне централе. Прикључни кабл завршити у
тзв. концентрационом орману на фасади или
унутар објекта на погодном месту, или на неки
други прописани начин, дат условима пружаоца
телекомуникационе услуге. Траса подземног
напојног кабла на јавној површини мора бити у
складу са трасама предвиђеним овим планом.
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У случају потребе за постављањем
разводних ормана, за једног или више
претплатника, користити одговарајуће атестиране
слободностојеће ормане, постављене на бетонске
темеље. Ове ормане постављати по тротоарима,
зеленим површинама, другим јавним површинама,
или грађевинским парцелама уз решавање
одговарајућих имовинско-правних односа, тако да
буду уклопљени у амбијент, односно да буду
неупадљиви како бојом, тако и димензијама, као и
да не угрожавају безбедност пешака и других
учесника у саобраћају и општу безбедност
грађана.

механички штити полагањем у заштитну цев
износи 1 m, ако се статичким прорачуном
цевовода на саобраћајно оптерећење утврди да
је то могуће.


Укрштање дистрибутивног гасовода са
саобраћајницама врши се полагањем гасовода у
заштитну цев односно канал.



При изради техничке документације у свему се
придржавати Правилника о техничким
условима и нормативима за пројектовање и
изградњу
дистрибутивног
гасовода
од
полиетиленских цеви за радни притисак до 4 bar
и Правилника о техичким условима и
нормативима за пројектовање и полагање
кућних гасних прикључака за радни притисак
до 4bar.



Посебне мере заштите изграђених гасовода при
извођењу радова



У појасу ширине по 3 m са сваке стране,
рачунајући од осе гасовода на местима
укрштања и паралелном вођењу, предвидети
извођење свих земљаних радова ручним
ископом. На растојању 1 до 3 m ближе ивице
рова од спољне ивице гасовода, могуће је
предвидети машински ископ у случају кад се
пробним
ископима
(шлицоваљем)
недвосмислено утврди тачан положај гасовода
и кад машински ископ одобри представник ЈП
„Србијагас“ на терену.



Уколико на местима укрштања и/или
паралелног вођења дође до откопавања
гасоводне цеви и оштећења гасовода о овоме се
хитно мора обавестити ЈП „Србијагас“ ради
предузимања потребних мера које ће се
одредити након увида у стање на терену.



У случају оштећења гасовода, које настане
услед извођења радова у зони гасовода, услед
непридржавања одређених услова, као и услед
непредвиђених радова који се могу јавити
приликом извођења објекат, инвеститор је
дужан да сноси трошкове санације на
гасоводним инсталацијама и надокнади штету
насталу
услед
евентуалног
прекида
дистрибуције гаса.



Приликом извођења радова грађевинска
механизација мора прелазити трасу гасовода на
обезбеђеним прелазима, утврђеним тако да се
не изазива појачано механичко напрезање
гасовода.



У зони 5 m лево и десно од осе гасовода не
дозвољава се надвишење (насипање постојећег
терена), скидање хумуса, односно промена
апслоутне коте терена која је постојала пре
извођења радова.

3.4.5 ПРАВИЛА ЗА ИЗГРАДЊУ МРЕЖЕ И
ОБЈЕКАТА ТЕРМОТЕХНИЧКЕ
ИНФРАСТРУКТУРЕ


Дистрибутивна гасоводна мрежа



Дистрибутивна гасоводна мрежа је од
полиетиленских цеви радног притиска до 4bar.
Гасовод водити подземно положен у ровове
потребних димензија, у тротоару и то што
ближе регулационој линији.



При паралелном вођењу дисртибутивног
гасовода са подземним водовима, минимално
светло растојање износи 40 cm. При укрштању
гасовода са подземним водовима, минимално
светло растојање износи 20 cm, а при вођењу
гасовода поред темеља 1.0 m.



При извођењу саобраћајница и уређењу терена
потребно је поштовати прописане висине
надслоја у односу на укопан гасовод у
зависности од услова вођења (у зеленој
површини,
испод
тротоара,
испод
саобраћајнице и сл.).



Минимална висина надслоја у односу на укопан
гасовод у зеленој површини је 0.8 m.



Минимална висина надслоја у односу на укопан
гасовод у тротоару (рачунајући од горње ивице
цеви до горње коте тротоара) је 1.0 m.



Приликом
укрштања
гасовода
са
саобраћајницама, оса гасовода је по правилу
под правим углом у односу на осу
саобраћајнице. У колико то није могуће
дозвољена су одступања до угла од 60 о.



Испод саобраћајница, минимална висина
надслоја од горње ивице гасовода до горње коте
коловозне
конструкције,
без
примене
механичке заштите, ако се статичким
прорачуном
цевовода
на
саобраћајно
оптерећење утврди да је то могуће, износи 1.35
m.



Испод саобраћајница, минимална висина
надслоја од горње ивице гасовода до горње коте
коловозне конструкције када се гасовод
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Приликом извођења радова у зонама опасности
и код ослобођене гасоводне цеви потребно је
применити мере за спречавање изазивања
експлозије или пожара: забрањено је радити с
отвореним пламеном, радити са алатом или
уређајима који могу при употреби изазвати
варницу, коришћење возила који при раду могу
изазвати варницу, коришћење електричних
уређаја који нису у складу са нормативима
прописаним у одговарајућим стандардима
СРПС за противексплозивну заштиту, одлагање
запаљивих материја и држање материја које су
подложне самозапаљењу.
 Инвеститор је обавезан у складу са Законом о
цевоводном транспорту гасовитих и течних
угљоводоника и дистрибуцију гасовитих
угљоводоника („Сл. гласник РС“, бр. 4/2009), да
10 дана пре почетка радова у заштитном појасу
гасовода, обавести ЈП „Србијагас“ у писаној
форми, како би се обезбедило присуство
представника за време трајања радова у
близини гасовода.
УСЛОВИ ПРИКЉУЧЕЊА НА
ТЕРМОТЕХНИЧКУ ИНФРАСТРУКТУРУ
Прикључке из објеката на мрежу вршити
на основу техничких услова надлежних јавних
комуналних предузећа.
4.0
СПРОВОЂЕЊЕ ПЛАНА
Спровођење Плана детаљне регулације вршиће се:
2. Директно из Плана
Овај План представља основ за издавање
Информације о локацији, Локацијских услова,
израду Пројекта препарцелације и парцелације и
Геодетског елабората исправке граница суседних
парцела и спајање суседних парцела истог
власника, у складу са одредбама Закона 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, 98/13одлука УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19др.закон и 9/20).
5.0 Овај план ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у "Службеном листу града Чачка“.
СКУПШТИНА ГРАДА ЧАЧКА
Број: 06-179/2020-I
10. децембар 2020. године
ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА
Скупштине града Чачка,
Александар Максимовић, с.р.
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780.
На основу члана 69. Закона о јавним
предузећима („Сл. гласник РС“ број 15/2016 и
88/2019), члана 54. Статута града Чачка („Сл. лист
града Чачка“ бр. 6/2019)
Скупштина града Чачка, на седници
одржаној 10. децембра 2020. године, донела је
ОДЛУКУ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ
НАДЗОРНОГ ОДБОРА ЈКП „ВОДОВОД“
ЧАЧАК БР. 4/24 ОД 30. ОКТОБРА
2020. ГОДИНЕ
I
ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Одлуку о
начину решавања рекламације потрошача за пукле
цеви и начину решавања захтева за отпис дела
дуга, коју је донео Надзорни одбор ЈКП „Водовод“
Чачак, на седници одржаној 30. октобра 2020.
године, бр. 4/24.
II
Ову одлуку објавити у „Службеном листу
града Чачка“.
СКУПШТИНА ГРАДА ЧАЧКА
Број: 06-179/2020-I
10. децембар 2020. године
ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА
Скупштине града Чачка,
Александар Максимовић, с.р.
781.
На основу члана 54. став 1. тачка 44.
Статута града Чачка („Сл. лист града Чачка“ бр.
6/2019) и члана 26. Одлуке о усклађивању
оснивачког акта Јавног предузећа за урбанистичко
и просторно планирање, грађевинско земљиште и
путеве „Градац“ Чачак са Законом о јавним
предузећима („Сл. лист града Чачка“ бр. 22/2016),
Скупштина града Чачка, на седници
одржаној 10. децембра 2020. године, донела је
ОДЛУКУ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ИЗМЕНЕ И
ДОПУНЕ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈП
„ГРАДАЦ“ ЧАЧАК ЗА 2020. ГОДИНУ
I
ДАЈЕ СЕ сагласност на Измене и допуне
програма пословања ЈП „Градац“ Чачак за 2020.
годину, које је донео Надзорни одбор ЈП „Градац“
Чачак, на седници одржаној 17. новембра 2020.
године, број 06-08/2020-II.

11. децембар 2020. године

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ЧАЧКА

II
Ову одлуку објавити у „Службеном листу
града Чачка“.
СКУПШТИНА ГРАДА ЧАЧКА
Број: 06-179/2020-I
10. децембар 2020. године
ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА
Скупштине града Чачка,
Александар Максимовић, с.р.

782.
На основу члана 54. став 1. тачка 44.
Статута града Чачка („Сл. лист града Чачка“ бр.
6/2019) и члана 26. Одлуке о усклађивању
оснивачког акта Јавног предузећа за урбанистичко
и просторно планирање, грађевинско земљиште и
путеве „Градац“ Чачак са Законом о јавним
предузећима („Сл. лист града Чачка“ бр. 22/2016),
Скупштина града Чачка, на седници
одржаној 10. децембра 2020. године, донела је
ОДЛУКУ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ИЗМЕНЕ И
ДОПУНЕ ПРОГРАМА КОРИШЋЕЊА
БУЏЕТСКЕ ПОМОЋИ ЈП „ГРАДАЦ“ ЧАЧАК
ЗА 2020. ГОДИНУ
I
ДАЈЕ СЕ сагласност на Измене и допуне
програма коришћења буџетске помоћи ЈП
„Градац“ Чачак за 2020. годину, које је донео
Надзорни одбор ЈП „Градац“ Чачак, на седници
одржаној 17. новембра 2020. године, број 0608/2020-II.
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783.
На основу члана 54. став 1. тачка 44.
Статута града Чачка („Сл. лист града Чачка“ бр.
6/2019) и члана 12. став 2. Одлуке о оснивању
Градске стамбене агенције („Сл. лист општине
Чачак“ бр. 9/2005, 13/2005 и 8/2006 и „Сл. лист
града Чачка“ бр. 5/2009 и 24/2012),
Скупштина града Чачка, на седници
одржаној 10. децембра 2020. године, донела је
ОДЛУКУ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ
НА ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ
ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА
И ПЛАНА РАДА
„ГРАДСКЕ СТАМБЕНЕ АГЕНЦИЈЕ“ ЧАЧАК
ЗА 2020. ГОДИНУ
I
ДАЈЕ СЕ сагласност на Измене и допуне
Годишњег програма пословања и плана рада
„Градске стамбене агенције“ Чачак за 2020.
годину, који је усвојио Управни одбор „Градске
стамбене агенције“ Чачак, на седници одржаној 3.
новембра 2020. године, број 115/20.
II
Ову одлуку објавити у «Службеном листу
града Чачка».
СКУПШТИНА ГРАДА ЧАЧКА
Број: 06-179/2020-I
10. децембар 2020. године
ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА
Скупштине града Чачка,
Александар Максимовић, с.р.

II
Ову одлуку објавити у „Службеном листу
града Чачка“.
СКУПШТИНА ГРАДА ЧАЧКА
Број: 06-179/2020-I
10. децембар 2020. године
ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА
Скупштине града Чачка,
Александар Максимовић, с.р.

784.
На основу члана 28. став 2. Закона о
култури („Сл. гласник РС“ бр. 72/2009, 13/2016 и
30/2016 – испр. и 6/2020), члана 29. став 1. Одлуке
о организовању Установе Уметничка галерија
„Надежда Петровић“ Чачак („Сл. лист општине
Чачак“ бр. 4/2006 и „Сл. лист града Чачка“ бр.
4/2011, 17/2013, 23/2016 и 25/2020) и члана 54. став
1. тачка 10. Статута града Чачка („Сл. лист града
Чачка“ број 6/2019),
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Скупштина града Чачка на седници
одржаној 10. децембра 2020. године, донела је
ОДЛУКУ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ О
ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА СТАТУТА
УМЕТНИЧКЕ ГАЛЕРИЈЕ „НАДЕЖДА
ПЕТРОВИЋ“ ЧАЧАК
Члан 1.
ДАЈЕ СЕ сагласност на Одлуку о изменама
и допунама Статута Уметничке галерије „Надежда
Петровић“ Чачак, коју је донео Управни одбор
Уметничке галерије „Надежда Петровић“ Чачак
на седници одржаној 4. новембра 2020. године,
број 413.
Члан 2.
Ову одлуку објавити у „Службеном листу
града Чачка“.
СКУПШТИНА ГРАДА ЧАЧКА
Број: 06-179/2020-I
10. децембар 2020. године
ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА
Скупштине града Чачка,
Александар Максимовић, с.р.

785.
На основу члана 28. став 2. Закона о
култури („Сл. гласник РС“ бр. 72/2009, 13/2016,
30/2016 - испр. и 6/2020), члана 29. став 1. Одлуке
о организовању Установе Народни музеј Чачак
(„Сл. лист општине Чачак“ бр. 4/2006 и „Сл. лист
града Чачка“ бр. 4/2011, 17/2013, 23/2016 и
25/2020) и члана 54. став 1. тачка 10. Статута града
Чачка („Сл. лист града Чачка“ број 6/2019),
Скупштина града Чачка на седници
одржаној 10. децембра 2020. године, донела је
ОДЛУКУ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ О
ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА СТАТУТА
НАРОДНОГ МУЗЕЈА ЧАЧАК
Члан 1.
ДАЈЕ СЕ сагласност на Одлуку о изменама
и допунама Статута Народног музеја Чачак, коју је
донео Управни одбор Народног музеја Чачак, на
седници одржаној 5. новембра 2020. године, број
904/20.

11. децембар 2020. године
Члан 2.

Ову одлуку објавити у „Службеном листу
града Чачка“.
СКУПШТИНА ГРАДА ЧАЧКА
Број: 06-179/2020-I
10. децембар 2020. године
ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА
Скупштине града Чачка,
Александар Максимовић, с.р.

786.
На основу члана 28. став 2. Закона о
култури („Сл. гласник РС“ бр. 72/2009, 13/2016 и
30/2016 - испр. и 6/2020), члана 29. став 1. Одлуке
о организовању Установе Градска библиотека
"Владислав Петковић Дис“ („Сл. лист општине
Чачак“ бр. 4/2006 и „Сл. лист града Чачка“ бр.
4/2011, 17/2012, 23/2016, 8/2019 и 25/2020) и члана
54. став 1. тачка 10. Статута града Чачка („Сл. лист
града Чачка“ број 6/2019),
Скупштина града Чачка на седници
одржаној 10. децембра 2020. године, донела је
ОДЛУКУ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА СТАТУТА
ГРАДСКЕ БИБЛИОТЕКЕ „ВЛАДИСЛАВ
ПЕТКОВИЋ ДИС“
Члан 1.
ДАЈЕ СЕ сагласност на Одлуку о изменама
и допунама Статута Градске библиотеке
„Владислав Петковић Дис“, коју је донео Управни
одбор Градске библиотеке „Владислав Петковић
Дис“ на седници одржаној 9. новембра 2020.
године, број 1056.
Члан 2.
Ову одлуку објавити у „Службеном листу
града Чачка“.
СКУПШТИНА ГРАДА ЧАЧКА
Број: 06-179/2020-I
10. децембар 2020. године
ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА
Скупштине града Чачка,
Александар Максимовић, с.р.
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787.
На основу члана 28. став 2. Закона о
култури („Сл. гласник РС“ бр. 72/2009, 13/2016 и
30/2016 - испр. и 6/2020) и члана 54. став 1. тачка
10. Статута града Чачка („Сл. лист града Чачка“
број 6/2019),
Скупштина града Чачка на седници
одржаној 10. децембра 2020. године, донела је
ОДЛУКУ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА СТАТУТА
„ГРАДСКОГ ПОЗОРИШТА ЧАЧАК“ ЧАЧАК
I
ДАЈЕ СЕ сагласност на Одлуку о изменама
и допунама Статута „Градског позоришта Чачак“
Чачак, коју је донео Управни одбор „Градског
позоришта Чачак“ Чачак, на седници одржаној 13.
новембра 2020. године, број 092.
II
Ову одлуку објавити у „Службеном листу
града Чачка“.
СКУПШТИНА ГРАДА ЧАЧКА
Број: 06-179/2020-I
10. децембар 2020. године
ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА
Скупштине града Чачка,
Александар Максимовић, с.р.
788.
На основу члана 28. став 2. Закона о
култури („Сл. гласник РС“ бр. 72/2009, 13/2016 и
30/2016 - испр. и 6/2020), члана 29. став 1. Одлуке
о организовању Установе Дом културе Чачак („Сл.
лист општине Чачак“ бр. 4/2006 и „Сл. лист града
Чачка“ бр. 4/2011, 17/2013, 23/2016 и 25/2020) и
члана 54. став 1. тачка 10. Статута града Чачка
(„Сл. лист града Чачка“ број 6/2019),
Скупштина града Чачка на седници
одржаној 10. децембра 2020. године, донела је
ОДЛУКУ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ О
ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА СТАТУТА
ДОМА КУЛТУРЕ ЧАЧАК
Члан 1.
ДАЈЕ СЕ сагласност на Одлуку о изменама
и допунама Статута Дома културе Чачак, коју је
донео Управни одбор Дома културе Чачак на
седници одржаној 18. новембра 2020. године, број
557.

Ову одлуку објавити у „Службеном листу
града Чачка“.
СКУПШТИНА ГРАДА ЧАЧКА
Број: 06-179/2020-I
10. децембар 2020. године
ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА
Скупштине града Чачка,
Александар Максимовић, с.р.

789.
На основу члана 57. и 64. став 6. Закона о
превозу путника у друмском саобраћају
(»Службени гласник РС« број 68/15, 41/18, 44/18 др. закон, 83/18, 31/19 и 9/20), члана 4. став 3. и 13.
став 1. Закона о комуналним делатностима
(„Службени гласник РС“ број 88/11, 104/16 и
95/18) и члана 54. став 1. тачка 7) и 39) Статута
града Чачка („Службени лист града Чачка“ број
6/19),
Скупштина града Чачка, на седници
одржаној 10. децембра 2020. године, донела је
ОДЛУКУ
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ
О ЈАВНОМ ЛИНИЈСКОМ ГРАДСКОМ И
ПРИГРАДСКОМ ПРЕВОЗУ ПУТНИКА
Члан 1.
Члан 4. Одлуке о јавном линијском
градском и приградском превозу путника
(„Службени лист града Чачка“ број 17/17) мења се
и гласи:
„Члан 4.
Јавни линијски превоз путника у градском
и приградском саобраћају на територији града
Чачка може обављати привредно друштво, друго
правно лице или предузетник који испуњава
прописане услове за обављање наведене
делатности и коме је град Чачак поверио обављање
ове делатности.
Град Чачак поверава обављање јавног
линијског превоза путника у градском и
приградском саобраћају на територији града Чачка
у поступку реализације пројекта јавно - приватног
партнерства, у складу са одредбама закона којима
се уређује јавно - приватно партнерство и
концесије, на начин и у поступку прописаним
овим законом.
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Поступак поверавања обављања јавног
линијског превоза путника у градском и
приградском саобраћају на територији града Чачка
покреће се на предлог Градоначелника града
Чачка, решењем Градског већа града Чачка, као
јавног тела, у складу са одредбама закона којима
се уређује јавно - приватно партнерство и
концесије.
Градско веће објављује јавни позив за доделу
јавног уговора о јавно - приватном партнерству.
Скупштина града Чачка доноси одлуку о
избору најповољније понуде и даје сагласност на
коначни јавни уговор.
Градоначелник града Чачка, у име и за рачун
града Чачка, закључује јавни уговор са одабраним
понуђачем.
Члан 2.
Члан 27. став 1. мења се и гласи:
„Превозник финансира обављање јавног
линијског превоза путника приходима од продаје
услуга превоза и из буџета града Чачка.“
Члан 3.
Градско
веће
може,
на
предлог
Градоначелника града Чачка, одлучити да се
закључи анекс уговора о поверавању обављања
јавног линијског превоза путника у градском и
приградском саобраћају на територији града
Чачка, закљученог 27. 5. 2016. г. између града
Чачка и АУТОПРЕВОЗ Д.О.О. ЧАЧАК, којим ће
се продужити рок на који је уговор заључен, до
реализације пројекта јавно - приватног
партнерства, а најдуже за годину дана, са истим
или делимично измењеним осталим одредбама
уговора.
На основу одлуке Градског већа,
Градоначелник града Чачка закључује анекс
наведеног уговора.
Члан 4.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у »Службеном листу града Чачка«,
осим члана 2. који ступа на снагу 1. 6. 2021. године.
СКУПШТИНА ГРАДА ЧАЧКА
Број: 06-179/2020-I
10. децембар 2020. године
ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА
Скупштине града Чачка,
Александар Максимовић, с.р.

11. децембар 2020. године

790.
На основу члана 52. став 1. Закона о
планирању и изградњи (»Службени 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, 145/14, 83/18, 31/19,
37/19 - др. закон и 9/20) и члана 54. став 1. тачка
45) Статута града Чачка (»Службени лист града
Чачка« број 6/19),
Скупштина града Чачка, на седници
одржаној 10. децембра 2020. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ПЛАНОВЕ
ГРАДА ЧАЧКА
I
Образује се Комисија за планове града
Чачка која ће обављати стручне послове у
поступку израде и спровођења планских
докумената, стручне провере усклађености
урбанистичког пројекта са планским документом
и Законом о планирању и изградњи и давања
стручних мишљења по захтеву надлежних органа
управе.
У Комисију за планове града Чачка
именују се:
-.Душан Вуловић, дипломирани инжењер
архитектуре из Чачка, за члана и председника,
- Марица Мијајловић, дипломирани инжењер
архитектуре из Краљева, за члана, на предлог
надлежног министра и заменика председника,
-.Зорица Ничић, дипломирани просторни планер
из Чачка, за члана и секретара,
- Милојка Габоровић, дипломирани грађевински
инжењер из Чачка, за члана,
- Наташа Ћирковић, дипломирани инжењер
саобраћаја из Чачка, за члана,
-.Александар Ивановић, дипломирани инжењер
електротехнике из Чачка, за члана,
-.Дарко
Зорнић,
дипломирани
архитектуре из Краљева, за члана,

инжењер

- Оливера Шкољевић, дипломирани инжењер
архитектуре из Београда, за члана, на предлог
надлежног министра,
-.Мирослава
Продановић,
дипломирани
грађевински инжењер из Београда, за члана, на
предлог надлежног министра.
Мандат
председника,
заменика
председника, секретара и чланова Комисије траје
четири године.
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II
Председнику,
заменику
председника,
секретару и члановима Комисије за планове
припада накнада у новчаном износу за извршен
рад у Комисији.
Накнада из става 1. овог члана утврђује се
за сваку одржану седницу у висини од по седам
хиљада динара.
Члановима Комисије именованим на
предлог надлежног министра, који живе ван Чачка,
исплаћују се и путни трошкови у висини цене
аутобуске карте, на основу приложене карте за
превоз, односно ако користе сопствени превоз,
исплатиће се накнада трошкова превоза у висини
цене аутобуске карте.
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стамбена зграда ознаке 1 на к.п. бр. 1401/1 КО
Заблаће, спратности П+1+Пк, бруто површине у
габариту 128m2 и зграда ознаке 1, приземне
спратности, на к.п. бр. 1402/2 КО Заблаће, бруто
површине у габариту 51m2.
II Отуђење рушењем објеката ближе
описаних тачком I овог решења спроводи се у
циљу изградње објекта дечијег вртића на
новоформираној к.п. бр. 1401/1 КО Заблаће, за шта
је Скупштина града Чачка донела Решење бр. 0639/2020-I од 21. и 22. маја 2020. године.
III На основу овог решења Градоначелник
града Чачка ће Градској управи за урбанизам града
Чачка поднети захтев за издавање дозволе о
уклањању објекaта ближе описаних тачком I овог
решења.

Новчани износ из става 2. и 3. овог члана
исплатиће се у року од 7 радних дана након
достављања извештаја о присуству чланова
Комисије на датој седници.“

IV Ово решење објавити у „Службеном
листу града Чачка“.

III

СКУПШТИНА ГРАДА ЧАЧКА
Број: 06-179/2020-I
10. децембар 2020. године

Ово решење објавити у »Службеном листу
града Чачка«.
СКУПШТИНА ГРАДА ЧАЧКА
Број: 06-179/2020-I
10. децембар 2020. године
ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА
Скупштине града Чачка,
Александар Максимовић, с.р.

791.
На основу члана 27. став 10. Закона о јавној
својини ("Сл. гласник РС" бр. 72/2011, 88/2013,
105/2014, 104/2016 – др. закон, 108/2016, 113/2017
и 95/2018), члана 54. став 1. тачка 20) Статута
града Чачка („Сл. лист града Чачка“ бр. 6/2019) и
члана 4. став 3. Одлуке о прибављању,
располагању и управљању стварима у јавној
својини града Чачка („Сл. лист града Чачка“ бр.
14/2018 и 8/2019),
Скупштина града Чачка на седници
одржаној 10. децембра 2020. године, донела је
РЕШЕЊЕ
о отуђењу рушењем непокретности из јавне
својине на кат. парцелама бр. 1401/1 и 1402/2
обе у КО Заблаће
I ОТУЂУЈУ СЕ рушењем два објекта која
су у јавној својини града Чачка, и то: породично

ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА
Скупштине града Чачка,
Александар Максимовић, с.р.

792.
На основу члана 27. став 10. Закона о јавној
својини ("Сл. гласник РС" бр. 72/2011, 88/2013,
105/2014, 104/2016 – др. закон, 108/2016, 113/2017
и 95/2018), члана 54. став 1. тачка 20) Статута
града Чачка („Сл. лист града Чачка“ бр. 6/2019) и
члана 4. став 3. Одлуке о прибављању,
располагању и управљању стварима у јавној
својини града Чачка („Сл. лист града Чачка“ бр.
14/2018 и 8/2019),
Скупштина града Чачка на седници
одржаној 10. децембра 2020. године, донела је
РЕШЕЊЕ
о давању на коришћење пословне зграде
на к.п. бр. 2329/2 КО Врнчани
ТУРИСТИЧКОЈ ОРГАНИЗАЦИЈИ ЧАЧКА
I ДАЈЕ СЕ на коришћење пословна зграда
за коју није утврђена делатност, која је у јавној
својини града Чачка, означена бројем 1 на к.п. бр.
2329/2 КО Врнчани, укупне нето корисне
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површине 193,26m2, приземне спратности, бруто
површине у габариту 240m2, на неодређено време
и без накнаде, ТУРИСТИЧКОЈ ОРГАНИЗАЦИЈИ
ЧАЧКА (у даљем тексту ТОЧ).
II ТОЧ има право да објекат ближе описан
тачком I овог решења држи, користи у складу са
природом и наменом ствари, даје у закуп по
претходно прибављеној сагласности оснивача,
даје на коришћење другом носиоцу права
коришћења
по
претходно
прибављеној
сагласности оснивача, да њиме управља, сноси све
трошкове одржавања и редовне употребе, као и да
у складу са могућностима унапређује објекат и
његова својства.
III ТОЧ је дужан да води посебну
евиденцију о вредности, стању и кретању
непокретности која јој се даје на коришћење и да
податке из посебне евиденције на прописан начин
доставља надлежном органу Града, који води
јединствену евиденцију непокретности у јавној
својини.

11. децембар 2020. године

Скупштина града Чачка, на седници
одржаној 10. децембра 2020. године, донела је
ОДЛУКУ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ О
ЦЕНИ ЗА ПРИКЉУЧНУ СНАГУ И
ИСПОРУЧЕНУ ТОПЛОТНУ ЕНЕРГИЈУ
КРАЈЊИМ КУПЦИМА
1. Даје се сагласност на Одлуку Надзорног
одбора ЈКП ''Чачак'' Чачак број 7176/3 од
17.11.2020. године.
2. Ову Одлуку објавити у ''Службеном листу
града Чачка''.
СКУПШТИНА ГРАДА ЧАЧКА
Број: 06-179/2020-I
10. децембар 2020. године
ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА
Скупштине града Чачка,
Александар Максимовић, с.р.
794.

IV На основу овог решења Градоначелник
града Чачка и директор ТОЧ-а ће закључити
уговор о давању на коришћење објекта ближе
описаног тачком I, у року од шездесет дана од дана
објављивања овог решења, којим ће ближе
регулисати међусобна права и обавезе.
V Ово решење објавити у „Службеном
листу града Чачка“.
СКУПШТИНА ГРАДА ЧАЧКА
Број: 06-179/2020-I
10. децембар 2020. године
ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА
Скупштине града Чачка,
Александар Максимовић, с.р.

793.
На основу члана 28. став 2. Закона о
комуналним делатностима ("Сл. гласник РС", бр.
88/2011, 104/2016 и 95/2018), члана 69. став 1.
тачка 3. Закона о јавним предузећима (''Сл.
гласник РС'', број 15/2016 и 88/2019), члана 363.
став 4. Закона о енергетици ("Сл. гласник РС", бр.
145/2014 и 95/2018 - др. закон) и члана 54. Статута
града Чачка (''Сл. лист града Чачка'', број 6/2019),

На основу члана 54. Статута града Чачка
(„Сл. лист града Чачка“ бр. 6/2019),
Скупштина града Чачка, на седници
одржаној 10. децембра 2020. године, донела је,
ОДЛУКУ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ
НА ТЕКСТ УГОВОРА О КОНВЕРЗИЈИ
ПОТРАЖИВАЊА ГРАДА ЧАЧКА
У КАПИТАЛ ПРЕДУЗЕЋА
ЗА ВОДНЕ ПУТЕВЕ
„ ИВАН МИЛУТИНОВИЋ“ - ПИМ ад
1. Даје се сагласност на текст Уговора о
конверзији потраживања града Чачка у
капитал Предузећа за водне путеве „Иван
Милутиновић“ - ПИМ ад.
2. Овлашћује се градоначелник града Чачка
да потпише Уговор из тачке 1. Одлуке.
3. Ову одлуку објавити у „Службеном листу
града Чачка“.
СКУПШТИНА ГРАДА ЧАЧКА
Број: 06-179/2020-I
10. децембар 2020. године
ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА
Скупштине града Чачка,
Александар Максимовић, с.р.
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795.
На основу члана 54. Статута града Чачка
(„Сл. лист града Чачка“ бр. 6/2019),
Скупштина града Чачка, на седници
одржаној 10. децембра 2020. године, донела је
ОДЛУКУ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ТЕКСТ
УГОВОРА О КОНВЕРЗИЈИ
ПОТРАЖИВАЊА ГРАДА ЧАЧКА У
КАПИТАЛ ПРИВРЕДНОГ ДРУШТВА
„СИМПО“ АД ВРАЊЕ
1. Даје се сагласност на текст Уговора о
конверзији потраживања града Чачка у
капитал Привредног друштва „Симпо“ aд
Врање.
2. Овлашћује се градоначелник града Чачка
да потпише Уговор из тачке 1. Одлуке.
3. Ову одлуку објавити у „Службеном листу
града Чачка“.
СКУПШТИНА ГРАДА ЧАЧКА
Број: 06-179/2020-I
10. децембар 2020. године
ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА
Скупштине града Чачка,
Александар Максимовић, с.р.
796.
На основу члана 24. став 3. Закона о јавним
предузећима („Сл. гласник РС“ бр. 15/2016 и
88/2019), члана 54. став 1. тачка 11. Статута града
Чачка („Сл. лист града Чачка“ бр. 6/2019),
Скупштина града Чачка, на седници
одржаној 10. децембра 2020. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ
ПРЕДУЗЕЋА ЗА УРБАНИСТИЧКО И
ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ,
ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ И ПУТЕВЕ
„ГРАДАЦ“ ЧАЧАК
1. Небојша
Јелушић,
дипломирани
грађевински инжењер из Чачка, именује се
за директора Јавног
предузећа за
урбанистичко и просторно планирање,
грађевинско земљиште и путеве „Градац“
Чачак, на период од четири године.
2. Именовани је дужан да ступи на рад у року
од 8 (осам) дана од дана објављивања овог
решења
у
„Службеном
гласнику
Републике Србије“.
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3. Ово решење је коначно.
4. Решење са образложењем објавити у
„Службеном гласнику Републике Србије“,
„Службеном листу града Чачка“ и на
интернет страници града Чачка.
Образложење
Чланом 24. став 3. Закона о јавним
предузећима прописано је да директора јавног
предузећа чији је оснивач јединица локалне
самоуправе именује орган одређен статутом
јединице локалне самоуправе, на период од четири
године, на основу спроведеног јавног конкурса.
Статутом града Чачка, чланом 54. став 1.
тачка 11. прописано је да Скупштина града
именује директоре јавних предузећа чији је
оснивач у складу са законом.
Скупштина града Чачка, на седници
одржаној 24. и 25. септембра 2020. године, донела
је Одлуку о спровођењу јавног конкурса за избор
директора Јавног предузећа за урбанистичко и
просторно планирање, грађевинско земљиште и
путеве „Градац“ Чачак и огласила Јавни конкурс за
именовање директора Јавног предузећа за
урбанистичко
и
просторно
планирање,
грађевинско земљиште и путеве „Градац“ Чачак.
Јавни конкурс објављен је у „Службеном
гласнику РС“ бр. 120/2020, дневним новинама
„АЛО“ и на интернет страници града Чачка.
Јавни конкурс је био отворен 30 дана од
дана објављивања у „Службеном гласнику
Републике Србије“.
Јавни конкурс спровела је Комисија за
спровођење конкурса за избор директора јавних
предузећа, коју је именовала Скупштина града
Чачка на седници одржаној 12. септембра 2019.
године.
Комисија за спровођење конкурса за избор
директора јавних предузећа је по истеку рока за
подношење пријава, констатовала да су на Јавном
конкурсу за именовање директора Јавног
предузећа за урбанистичко и просторно
планирање, грађевинско земљиште и путеве
„Градац“ Чачак, благовремено поднете 3 пријаве.
На основу увида у доказе о испуњености
прописаних услова за именовање директора
приложених уз пријаву кандидата, Комисија је на
седници одржаној 12. новембра 2020. године, а у
складу са одредбом члана 40. став 1. Закона о
јавним предузећима, саставила списак кандидата
међу којима се спроводи изборни поступак за
именовање директора Јавног предузећа за
урбанистичко
и
просторно
планирање,
грађевинско земљиште и путеве „Градац“ Чачак и
то:
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1. Небојша
Јелушић,
дипломирани
грађевински инжењер из Чачка
2. Бојан Драшковић, дипломирани правник из
Чачка
Комисија за спровођење конкурса за избор
директора јавних предузећа је, примењујући
мерила утврђена Уредбом о мерилима за
именовање директора јавног предузећа, спровела
изборни поступак у коме је увидом у податке из
пријаве, поднету и прибављену документацију и
усменим разговором, извршила оцену стручне
оспособљености, знања и вештина кандидата.
На основу спроведеног изборног поступка, у
складу са чланом 40. став 3. Закона о јавним
предузећима, Комисија је на седници одржаној 7.
децембра 2020. године, утврдила резултате за
кандидате и на основу члана 41. став 1. Закона о
јавним предузећима, саставила Ранг листу
кандидата за избор директора Јавног предузећа за
урбанистичко
и
просторно
планирање,
грађевинско земљиште и путеве „Градац“ Чачак на
коју је уврстила кандидате који су испунили
прописане услове за избор директора Јавног
предузећа за урбанистичко и просторно
планирање, грађевинско земљиште и путеве
„Градац“ Чачак.
На основу достављене Ранг листе кандидата
за избор директора Јавног предузећа за
урбанистичко
и
просторно
планирање,
грађевинско земљиште и путеве „Градац“ Чачак и
Записника о спроведеном изборном поступку за
избор директора Јавног предузећа за урбанистичко
и просторно планирање, грађевинско земљиште и
путеве „Градац“ Чачак, утврђен је предлог да се за
директора Јавног предузећа за урбанистичко и
просторно планирање, грађевинско земљиште и
путеве „Градац“ Чачак, именује први кандидат са
Ранг листе, Небојша Јелушић, дипломирани
грађевински инжењер из Чачка, на период од
четири године. Скупштина града је на седници
одржаној 10. децембра 2020. године именовала
Небојшу Јелушић из Чачка, за директора Јавног
предузећа за урбанистичко и просторно
планирање, грађевинско земљиште и путеве
„Градац“ Чачак.
СКУПШТИНА ГРАДА ЧАЧКА
Број: 06-179/2020-I
10. децембар 2020. године
ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА
Скупштине града Чачка,
Александар Максимовић, с.р.

11. децембар 2020. године

797.
На основу члана 24. став 3. Закона о јавним
предузећима („Сл. гласник РС“ бр. 15/2016 и
88/2019) и члана 54. став 1. тачка 11. Статута града
Чачка („Сл. лист града Чачка“ бр. 6/2019)
Скупштина града Чачка, на седници
одржаној 10. децембра 2020. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ
КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА ГРЕЈАЊЕ
„ЧАЧАК“ ЧАЧАК
1. Данко Ћаловић, дипломирани правник из
Чачка, именује се за директора Јавног
комуналног предузећа за грејање „Чачак“
Чачак, на период од четири године.
2. Именовани је дужан да ступи на рад у року
од 8 (осам) дана од дана објављивања овог
решења
у
„Службеном
гласнику
Републике Србије“.
3. Ово решење је коначно.
4. Решење са образложењем објавити у
„Службеном гласнику Републике Србије“,
„Службеном листу града Чачка“ и на
интернет страници града Чачка.
Образложење
Чланом 24. став 3. Закона о јавним
предузећима прописано је да директора јавног
предузећа чији је оснивач јединица локалне
самоуправе именује орган одређен статутом
јединице локалне самоуправе, на период од четири
године, на основу спроведеног јавног конкурса.
Статутом града Чачка, чланом 54. став 1.
тачка 11. прописано је да Скупштина града
именује директоре јавних предузећа чији је
оснивач у складу са законом.
Скупштина града Чачка, на седници
одржаној 24. и 25. септембра 2020. године, донела
је Одлуку о спровођењу јавног конкурса за избор
директора Јавног комуналног предузећа за грејање
„Чачак“ Чачак и огласила Јавни конкурс за
именовање
директора
Јавног
комуналног
предузећа за грејање „Чачак“ Чачак.
Јавни конкурс објављен је у „Службеном
гласнику РС“ бр. 120/2020, дневним новинама
„АЛО“ и на интернет страници града Чачка.
Јавни конкурс је био отворен 30 дана од
дана објављивања у „Службеном гласнику
Републике Србије“.
Јавни конкурс спровела је Комисија за
спровођење конкурса за избор директора јавних
предузећа, коју је именовала Скупштина града
Чачка на седници одржаној 12. септембра 2019.
године.
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Комисија за спровођење конкурса за избор
директора јавних предузећа је по истеку рока за
подношење пријава, констатовала да је на Јавном
конкурсу за именовање директора Јавног
комуналног предузећа за грејање „Чачак“ Чачак,
благовремено поднете 3 пријаве. На основу увида
у доказе о испуњености прописаних услова за
именовање директора приложених уз пријаву
кандидата, Комисија је на седници одржаној 12.
новембра 2020. године а у складу са одредбом
члана 40. став 1. Закона о јавним предузећима,
саставила списак кандидата међу којима се
спроводи изборни поступак за именовање
директора Јавног комуналног предузећа за грејање
„Чачак“ Чачак и то:
1. Данко Ћаловић, дипломирани правник из
Чачка
Комисија за спровођење конкурса за избор
директора јавних предузећа је, примењујући
мерила утврђена Уредбом о мерилима за
именовање директора јавног предузећа, спровела
изборни поступак у коме је увидом у податке из
пријаве, поднету и прибављену документацију и
усменим разговором, извршила оцену стручне
оспособљености, знања и вештина кандидата.
На основу спроведеног изборног поступка, у
складу са чланом 40. став 3. Закона о јавним
предузећима, Комисија је на седници одржаној 7.
децембра 2020. године, утврдила резултате за
кандидата и на основу члана 41. став 1. Закона о
јавним предузећима, саставила Ранг листу
кандидата за избор директора Јавног комуналног
предузећа за грејање „Чачак“ Чачак на коју је
уврстила кандидата који је испунио прописане
услове за избор директора Јавног комуналног
предузећа за грејање „Чачак“ Чачак.
На основу достављене Ранг листе кандидата
за избор директора Јавног комуналног предузећа
за грејање „Чачак“ Чачак и Записника о
спроведеном изборном поступку за избор
директора Јавног комуналног предузећа за грејање
„Чачак“ Чачак, утврђен је предлог да се за
директора Јавног комуналног предузећа за грејање
„Чачак“ Чачак, именује кандидат са Ранг листе,
Данко Ћаловић, дипломирани правник из Чачка,
на период од четири године. Скупштина града је
на седници одржаној 10. децембра 2020. године
именовала Данка Ћаловића из Чачка, за директора
Јавног комуналног предузећа за грејање „Чачак“
Чачак.
СКУПШТИНА ГРАДА ЧАЧКА
Број: 06-179/2020-I
10. децембар 2020. године
ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА
Скупштине града Чачка,
Александар Максимовић, с.р.
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798.
На основу члана 27. став 10. Закона о јавној
својини ("Сл. гласник РС" бр. 72/2011, 88/2013,
105/2014, 104/2016 – др. закон, 108/2016, 113/2017
и 95/2018), члана 54. став 1. тачка 20) Статута
града Чачка („Сл. лист града Чачка“ бр. 6/2019) и
члана 4. став 3. и члана 11. став 1. Одлуке о
прибављању, располагању и управљању стварима
у јавној својини града Чачка („Сл. лист града
Чачка“ бр. 14/2018 и 8/2019),
Скупштина града Чачка на седници
одржаној 10. децембра 2020. године, донела је
РЕШЕЊЕ
о прибављању у јавну својину
реконструкцијом и доградњом зграде за спорт
и физичку културу (спортска хала
К.К.„Борац“) на к.п бр. 3434 КО Чачак и
давање на коришћење
Спортском центру „Младост“
I ПРИБАВЉА СЕ у јавну својину града
Чачка реконструкцијом и доградњом постојећа
зградa за спорт и физичку културу (спортска хала
К.К.„Борац“) ознаке 1, спратности П+1 и П са
галеријама и техничком етажом, будуће бруто
површине 5043,03m2 и нето површине 4282,15m2,
на к.п.бр. 3434 КО Чачак.
Вредност
пројектно-техничке
документације
потребне
за
прибављање
грађевинске дозволе за реконструкцију и
доградњу објекта ближе описаног у ставу 1 ове
тачке је око 7,5 милиона динара са ПДВ-ом и
финансираће се из буџета града Чачка за 2021.
годину, а на основу које ће Град учествовати на
конкурсу код државних или међународних
институција, у циљу прибављања средстава за
реализацију инвестиције.
II На основу овог решења Градоначелник
града Чачка ће Градској управи за урбанизам града
Чачка поднети захтев за издавање грађевинске
дозволе за реконструкцију и доградњу објекта
ближе описаног тачком I овог решења.
III Град Чачак као носилац права јавне
својине врши права инвеститора у поступку
прибављања изградњом објекта ближе описаног
тачком I овог решења.
IV ДАЈЕ СЕ на коришћење постојећа
зградa за спорт и физичку културу (спортска хала
К.К.„Борац“), која је у јавној својини града Чачка,
ознаке 1, спратности П+1, укупне нето корисне
површине 3283m2, укупне бруто површине 3865m2
на к.п. бр. 3434 КО Чачак на неодређено време и

Страна 2468 – Број 29

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ЧАЧКА

без накнаде, Спортском центру „Младост“ Чачак,
с тим што на основу ове Одлуке Спортски центар
„Младост“ Чачак стиче право коришћења и на
дограђеном делу постојеће зграде за спорт и
физичку културу (спортска хала К.К.„Борац“).
V Спортски центар „Младост“ Чачак има
право да објекат ближе описан тачком IV овог
решења држи, користи у складу са природом и
наменом ствари, даје у закуп по претходно
прибављеној сагласности оснивача, даје на
коришћење другом носиоцу права коришћења по
претходно прибављеној сагласности оснивача, да
њиме управља, сноси све трошкове одржавања и
редовне употребе, као и да у складу са
могућностима унапређује објекат и његова
својства.
VI Спортски центар „Младост“ Чачак је
дужан да води посебну евиденцију о вредности,
стању и кретању непокретности која јој се даје на
коришћење и да податке из посебне евиденције на
прописан начин доставља надлежном органу
Града, који води јединствену евиденцију
непокретности у јавној својини.
VII На основу овог решења Градоначелник
града Чачка и директор Спортскoг центра
„Младост“ Чачак ће закључити уговор о давању на
коришћење објекта ближе описаног тачком IV, у
року од шездесет дана од дана објављивања овог
решења, којим ће ближе регулисати међусобна
права и обавезе.
VIII Ово решење објавити у „Службеном
листу града Чачка“.
СКУПШТИНА ГРАДА ЧАЧКА
Број: 06-179/2020-I
10. децембар 2020. године
ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА
Скупштине града Чачка,
Александар Максимовић, с.р.

799.
На основу члана 27. став 10. Закона о јавној
својини ("Сл. гласник РС" бр. 72/2011, 88/2013,
105/2014, 104/2016 – др. закон, 108/2016, 113/2017
и 95/2018), члана 54. став 1. тачка 20) Статута
града Чачка („Сл. лист града Чачка“ бр. 6/2019) и
члана 4. став 3. и члана 11. став 1. Одлуке о
прибављању, располагању и управљању стварима
у јавној својини града Чачка („Сл. лист града
Чачка“ бр. 14/2018 и 8/2019),

11. децембар 2020. године

Скупштина града Чачка на седници
одржаној 10. децембра 2020. године, донела је
РЕШЕЊЕ
о давању на коришћење објеката на кaт.
парцелама бр. 768/1 и 763/1 обе у KO Чачак
Уметничкој галерији
„Надежда Петровић“ Чачак
I ДАЈЕ СЕ на коришћење објекат ознаке 1
на к.п. бр. 768/1 КО Чачак, бруто површине у
габариту 273m2 и објекат ознаке 1 на к.п. бр. 763/1
КО Чачак, бруто површине у габариту 131m2, који
су у јавној својини града Чачка, на неодређено
време и без накнаде, Уметничкој галерији
„Надежда Петровић“ Чачак (у даљем тексту
Галерија).
II Галерија има право да објекте ближе
описане тачком I овог решења држи, користи у
складу са природом и наменом ствари, даје у закуп
по претходно прибављеној сагласности оснивача,
даје на коришћење другом носиоцу права
коришћења
по
претходно
прибављеној
сагласности оснивача, да њима управља, сноси све
трошкове одржавања и редовне употребе, као и да
у складу са могућностима унапређује предметне
објекте и њихова својства.
III Галерија је дужна да води посебну
евиденцију о вредности, стању и кретању
непокретности које јој се дају на коришћење и да
податке из посебне евиденције на прописан начин
доставља надлежном органу Града, који води
јединствену евиденцију непокретности у јавној
својини.
IV На основу овог решења Градоначелник
града Чачка и директор Галерије ће закључити
уговор о давању на коришћење објеката ближе
описаних тачком I, у року од шездесет дана од дана
објављивања овог решења, којим ће ближе
регулисати међусобна права и обавезе.
V Ово решење објавити у „Службеном
листу града Чачка“.
СКУПШТИНА ГРАДА ЧАЧКА
Број: 06-179/2020-I
10. децембар 2020. године
ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА
Скупштине града Чачка,
Александар Максимовић, с.р.
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801.

На основу члана 27. став 10. Закона о јавној
својини ("Сл. гласник РС" бр. 72/2011, 88/2013,
105/2014, 104/2016 – др. закон, 108/2016, 113/2017
и 95/2018), члана 54. став 1. тачка 20) Статута
града Чачка („Сл. лист града Чачка“ бр. 6/2019) и
члана 4. став 3. Одлуке о прибављању,
располагању и управљању стварима у јавној
својини града Чачка („Сл. лист града Чачка“ бр.
14/2018 и 8/2019),

На основу члана 18. став 1. Закона о
јавним службама („Сл. гласник РС“ број 42/91,
71/94, 79/2005-др. закон, 81/2005-испр. др. закона,
83/2005-испр. др. закона и 83/2014-др. закон),
члана 54. став 1. тачка 12. Статута града Чачка
(«Сл. лист града Чачка» број 6/2019) и члана 10.
Одлуке о оснивању Центра за стручно
усавршавање («Сл. лист општине Чачак» бр.
12/2005, 2/2006, 13/2007 и «Сл. лист града Чачка»
бр. 17/2012 и 14/2018),

Скупштина града Чачка на седници
одржаној 10. децембра 2020. године, донела је

Скупштина града Чачка, на седници
одржаној 10. децембра 2020. године, донела је

РЕШЕЊЕ
о прибављању у јавну својину изградњом
прикључног топловода на к.п. бр. 913, 914 и
918 све у КО Чачак

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ДИРЕКТОРА ЦЕНТРА ЗА
СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ ЧАЧАК
I

I ПРИБАВЉА СЕ у јавну својину града
Чачка изградњом прикључни топловод који
прелази преко к.п. бр. 913, 914 и 918 све у КО
Чачак, у укупној дужини од 36.50m, у улицама
Добрачиној, Кужељевој и Браће Глишићa, за
потребе прикључења објеката који се налазе у
склопу локације.

Именује се Тања Аћимовић, проф.
разредне наставе из Чачка, за директора Центра за
стручно усавршавање Чачак.

II Техничка документација за издавање
локацијских услова и решења о одобрењу за
извођење радова финансирана je средствима
будућих корисника, а планирана вредност
инвестиције је 600.000,00 динара са ПДВ-ом, за
шта су средства опредељена од стране Јавног
комуналног предузећа за грејање „Чачак“ Чачак.
III На основу овог решења Градоначелник
града Чачка ће Градској управи за урбанизам града
Чачка поднети захтев за издавање решења о
одобрењу извођења радова на изградњи топловода
ближе описаног тачком I овог решења.
IV Град Чачак као носилац права јавне
својине врши права инвеститора у поступку
прибављања
изградњом топловода
ближе
описаног тачком I овог решења.
V Ово решење објавити у „Службеном
листу града Чачка“.
СКУПШТИНА ГРАДА ЧАЧКА
Број: 06-179/2020-I
10. децембар 2020. године
ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА
Скупштине града Чачка,
Александар Максимовић, с.р.

II
Ово решење објавити у „Службеном листу
града Чачка“.
СКУПШТИНА ГРАДА ЧАЧКА
Број: 06-179/2020-I
10. децембар 2020. године
ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА
Скупштине града Чачка,
Александар Максимовић, с.р.
802.
На основу чл. 45. ст. 4. и чл. 46. ст. 5.
Закона о култури («Сл. гласник РС» број 72/2009,
13/2016, 30/2016- испр. и 6/2020), члана 54. став 1.
тачка 12. Статута града Чачка («Сл. лист града
Чачка» број 6/2019) и чл. 25. и 26. ст. 1. Одлуке о
организовању Установе Народни музеј Чачак
(«Сл. лист општине Чачак» број 4/2006 и «Сл. лист
града Чачка» број 4/2011, 17/2013, 23/2016 и
25/2020),
Скупштина града Чачка, на седници
одржаној 10. децембра 2020. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ОДНОСНО ИМЕНОВАЊУ
ЈЕДНОГ ЧЛАНА НАДЗОРНОГ ОДБОРА
УСТАНОВЕ НАРОДНИ МУЗЕЈ ЧАЧАК
I
Разрешава
се
Светлана
Чимбур,
представник оснивача, функције члана Надзорног
одбора Установе Народни музеј Чачак.
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II

Именује се Радиша Тороман, представник
оснивача, за члана Надзорног одбора Установе
Народни музеј Чачак.
III
Ово решење објавити у „Службеном
листу града Чачка“.
СКУПШТИНА ГРАДА ЧАЧКА
Број: 06-179/2020-I
10. децембар 2020. године
ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА
Скупштине града Чачка,
Александар Максимовић, с.р.
803.
На основу члана 22. став 1. Закона о
јавним службама («Сл. гласник РС» број 42/91,
71/94, 79/2005 – др. закон, 81/2005 – испр. др.
закона, 83/2005 - испр. др. закона и 83/2014 - др.
закон), члана 54. став 1. тачка 12. Статута града
Чачка («Сл. лист града Чачка» број 6/2019) и члана
14. став 1. Одлуке о оснивању Центра за стручно
усавршавање («Сл. лист општине Чачак» бр.
12/2005, 2/2006, 13/2007 и «Сл. лист града Чачка»
број 17/2012 и 14/2018),
Скупштина града Чачка, на седници
одржаној 10. децембра 2020. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ОДНОСНО ИМЕНОВАЊУ
ЈЕДНОГ ЧЛАНА НАДЗОРНОГ ОДБОРА
ЦЕНТРА ЗА СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ
ЧАЧАК
I
Разрешава се Душанка Чворовић,
представник оснивача, функције члана Надзорног
одбора Центра за стручно усавршавање Чачак.
II
Именује
се
Драган
Капларевић,
представник оснивача, за члана Надзорног одбора
Центра за стручно усавршавање Чачак.
III
Ово решење објавити у „Службеном
листу града Чачка“.
СКУПШТИНА ГРАДА ЧАЧКА
Број: 06-179/2020-I
10. децембар 2020. године
ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА
Скупштине града Чачка,
Александар Максимовић, с.р.

11. децембар 2020. године

804.
На основу члана 121. Закона о основама
система образовања и васпитања („Сл. гласник
РС“ број 88/2017, 27/2018 - др. закони, 10/2019 и
6/2020), члана 3. став 4. Правилника о општинском
савету родитеља („Сл. гласник РС“ број 72/2018) и
члана 54. Статута града Чачка („Сл. лист града
Чачка“ број 6/2019),
Скупштина града Чачка, на седници
одржаној 10. децембра 2020. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУТРИ ЧЛАНА И ТРИ
ЗАМЕНИКА ЧЛАНА САВЕТА РОДИТЕЉА
ГРАДА ЧАЧКА
I
Именују се у Савет родитеља града Чачка,
за школску 2020/2021. годину:
1. Представници ОШ „Филип Филиповић“
Чачак:
- Јелена Чакаревић, за члана
- Кристина Гојковић, за заменика члана
2. Представници ШОСО „1. новембар“
Чачак:
- Стана Ћировић, за члана
- Ненад Грујовић, за заменика члана
3.
Представници
угоститељске школе Чачак:

Прехрамбено

- Александра Петровић, за члана
- Данка Петровић, за заменика члана
II
Ово решење објавити у «Службеном листу
града Чачка».
СКУПШТИНА ГРАДА ЧАЧКА
Број: 06-179/2020-I
10. децембар 2020. године
ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА
Скупштине града Чачка,
Александар Максимовић, с.р.
805.
На основу чл. 116. и 117. ст. 3. т. 5. Закона
о основама система образовања и васпитања („Сл.
гласник РС“ број 88/2017, 27/2018-др. закони,
10/2019 и 6/2020) и члана 54. Статута града Чачка
(„Сл. лист града Чачка“ број 6/2019),
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Скупштина града Чачка, на седници
одржаној 10. децембра 2020. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ОДНОСНО ИМЕНОВАЊУ
ЈЕДНОГ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА
ОШ „БРАНИСЛАВ ПЕТРОВИЋ“ СЛАТИНА
I
Разрешава се Стаменко Раденковић,
представник локалне самоуправе, дужности члана
Школског одбора ОШ „Бранислав Петровић“
Слатина.
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II

Именују се за чланове Школског одбора
ОШ „Ратко Митровић“ Чачак, представници
локалне самоуправе:
- Благоје Матијашевић
- Милољуб Петровић
III
Ово решење објавити у «Службеном листу
града Чачка».

II

СКУПШТИНА ГРАДА ЧАЧКА
Број: 06-179/2020-I
10. децембар 2020. године

Именује
се
Јовица
Вучићевић,
представник локалне самоуправе, за члана
Школског одбора ОШ „Бранислав Петровић“
Слатина.

ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА
Скупштине града Чачка,
Александар Максимовић, с.р.

III
Ово решење објавити у «Службеном листу
града Чачка».
СКУПШТИНА ГРАДА ЧАЧКА
Број: 06-179/2020-I
10. децембар 2020. године
ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА
Скупштине града Чачка,
Александар Максимовић, с.р.

Управни одбор Уметничке галерије
„Надежда Петровић“ Чачак, на седници одржаној
дана 4. новембра 2020. године, донео је

806.
На основу чл. 116. и 117. ст. 3. т. 5. Закона
о основама система образовања и васпитања („Сл.
гласник РС“ број 88/2017, 27/2018-др. закони,
10/2019 и 6/2020) и члана 54. Статута града Чачка
(„Сл. лист града Чачка“ број 6/2019),
Скупштина града Чачка, на седници
одржаној 10. децембра 2020. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ОДНОСНО ИМЕНОВАЊУ
ДВА ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА
ОШ „РАТКО МИТРОВИЋ“ ЧАЧАК
I
Разрешавају
се
дужности
чланова
Школског одбора ОШ „Ратко Митровић“ Чачак,
представници локалне самоуправе:
-

807.
На основу члана 44. став 1. тачка 1. Закона
о култури (“Сл. гласник РС” бр. 72/2009, 13/2016,
30/2016-испр. и 6/2020), члана 24. став 1 алинеја
прва Одлуке о организовању Установе Уметничкa
галеријa „Надежда Петровић“ Чачак (“Сл. лист
општине Чачак”, бр. 4/2006 и “Сл. лист града
Чачка”, бр. 4/2011, 17/2013, 23/2016 и 25/2020) и
члана 39. став 1. алинеја прва и члана 50. став 1. и
5. Статута Уметничке галерије „Надежда
Петровић“ Чачак,

Гордана Крљанац
Иван Рвовић

ОДЛУКУ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА
СТАТУТА
УМЕТНИЧКЕ ГАЛЕРИЈЕ
„НАДЕЖДА ПЕТРОВИЋ“ ЧАЧАК
Члан 1.
У Статуту Уметничке галерије “Надежда
Петровић” Чачак („Сл. лист општине Чачак“, бр.
8/2006 и „Сл. лист града Чачка“, бр. 7/2011, 3/2013,
26/2013, 17/2017 и 15/2019), у члану 12. после
става 1. додају се ставови 2., 3. и 4. који гласе:
"Установа обавља своју делатност, тако да
својим радом доприноси очувању, истраживању,
проучавању, представљању, прикупљању и
подстицању домаћег културног и уметничког
наслеђа као и домаћег културног и уметничког
савременог стваралаштва.
У обављању својих послова Установа је
обавезна да користи јединствена софтверска
решења и да омогући доступност и размену
података.
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Дигитализација културног наслеђа
саставни део рада запослених у Установи.“

је

Члан 2.
Члан 28. мења се и гласи:
„Директор Установе се именује јавним
конкурсом.
Одлуку о расписивању јавног конкурса
доноси Управни одбор и спроводи поступак по
конкурсу.
Управни одбор расписује јавни конкурс
најкасније 60 дана пре истека мандата директора.
Јавни конкурс за именовање директора
објављује се на сајту Националне службе за
запошљавање, на огласној табли или у
просторијама установе и у најмање једним
дневним новинама које се дистрибуирају на целој
територији Републике.
Рок за подношење пријава на јавни
конкурс не може бити краћи од осам ни дужи од
петнаест дана од дана оглашавања јавног
конкурса.
Управни одбор је дужан да поступа са
пријавама на јавни конкурс у складу са законом
којим се уређује управни поступак.
Управни одбор установе обавља разговор
са кандидатима који испуњавају услове из
конкурса и у року од 30 дана од дана завршетка
јавног конкурса доставља оснивачу образложени
предлог Листе кандидата. Листа кандидата садржи
мишљење Управног одбора о стручним и
организационим способностима сваког кандидата
и записник о обављеном разговору.
Оснивач именује директора установе са
Листе кандидата.
Јавни конкурс није успео ако Управни
одбор утврди да нема кандидата који испуњава
услове да уђе у изборни поступак о чему је дужан
да обавести оснивача, односно уколико оснивач не
именује директора установе са Листе кандидата.
Уколико Управни одбор не распише јавни
конкурс у року који је утврђен у ставу 3. овог
члана, обавезан је да о разлозима због којих јавни
конкурс није расписан обавести оснивача.“
Члан 3.
У члану 31. ставу 1. алинеји другој, реч:
„струци“, замењује се речју: “култури“.
Члан 4.
У члану 32. после става 2. додаје се нов
став 3. који гласи:
“Исто лице не може бити два пута
именовано за вршиоца дужности директора.”

11. децембар 2020. године

Досадашњи ставови 3. и 4. постају ставови
4. и 5.
Члан 5.
У члану 37. став 1. брише се.
Члан 6.
Ова Одлука, по добијању сагласности
оснивача, објављује се у “Службеном листу града
Чачка” и ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања.
УМЕТНИЧКА ГАЛЕРИЈА
„НАДЕЖДА ПЕТРОВИЋ“
Број: 413
4. новембар 2020. године
ПРЕДСЕДНИК
Управног одбора
Владислава Јевтовић, с.р.
808.
На основу члана 44. став 1. тачка 1. Закона
о култури (“Сл. гласник РС” бр. 72/2009, 13/2016,
30/2016-испр. и 6/2020), члана 24. став 1 алинеја
прва Одлуке о организовању Установе Народни
музеј Чачак (“Сл. лист општине Чачак”, бр. 4/2006
и “Сл. лист града Чачка”, бр. 4/2011, 17/2013,
23/2016 и 25/2020) и члана 49. став 1. алинеја прва
и члана 60. став 1. и 5. Статута Народног музеја
Чачак,
Управни одбор Народног музеја Чачак на
седници одржаној дана 5. новембра 2020. године,
донео је
ОДЛУКУ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА
СТАТУТА
НАРОДНОГ МУЗЕЈА ЧАЧАК
Члан 1.
У Статуту Народног музеја Чачак (“Сл.
лист општине Чачак”, бр. 8/2006 и «Сл. лист града
Чачка», бр.5/2011, 24/2012, 22/2013 и 17/2017), у
члану 12. после става 1. додају се ставови 2., 3. и 4.
који гласе:
"Установа обавља своју делатност, тако да
својим радом доприноси очувању, истраживању,
проучавању, представљању, прикупљању и
подстицању домаћег културног и уметничког
наслеђа као и домаћег културног и уметничког
савременог стваралаштва.
У обављању својих послова Установа је
обавезна да користи јединствена софтверска
решења и да омогући доступност и размену
података.
Дигитализација културног наслеђа
саставни део рада запослених у Установи.“
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Члан 2.
Члан 38. мења се и гласи:
„Директор Установе се именује јавним
конкурсом.
Одлуку о расписивању јавног конкурса
доноси Управни одбор и спроводи поступак по
конкурсу.
Управни одбор расписује јавни конкурс
најкасније 60 дана пре истека мандата директора.
Јавни конкурс за именовање директора
објављује се на сајту Националне службе за
запошљавање, на огласној табли или у
просторијама установе и у најмање једним
дневним новинама које се дистрибуирају на целој
територији Републике.
Рок за подношење пријава на јавни
конкурс не може бити краћи од осам ни дужи од
петнаест дана од дана оглашавања јавног
конкурса.
Управни одбор је дужан да поступа са
пријавама на јавни конкурс у складу са законом
којим се уређује управни поступак.
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обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, односно
специјалистичким струковним студијама, по
пропису који уређује високо образовање почев од
10. септембра 2005. године или високо образовање
из научне области историјске науке - дипломирани
историчар или дипломирани историчар уметности
односно из археолошке науке - дипломирани
археолог односно из социолошке науке дипломирани етнолог-антрополог на основним
студијама у трајању од најмање четири године, по
пропису који је уређивао високо образовање до 10.
септембра 2005. године,
- положен стручни испит из музеологије,
- најмање пет година радног искуства у култури,
- знање страног језика и
- знање рада на рачунару .
Кандидат за директора дужан је да
предложи програм рада и развоја установе, као
саставни део конкурсне документације.”
Члан 4.
У члану 42. после става 2. додаје се нов
став 3. који гласи:

Управни одбор установе обавља разговор
са кандидатима који испуњавају услове из
конкурса и у року од 30 дана од дана завршетка
јавног конкурса доставља оснивачу образложени
предлог Листе кандидата. Листа кандидата садржи
мишљење Управног одбора о стручним и
организационим способностима сваког кандидата
и записник о обављеном разговору.

“Исто лице не може бити два пута
именовано за вршиоца дужности директора.”

Оснивач именује директора установе са
Листе кандидата.

Ова Одлука, по добијању сагласности
оснивача, објављује се у “Службеном листу града
Чачка” и ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања.

Јавни конкурс није успео ако Управни
одбор утврди да нема кандидата који испуњава
услове да уђе у изборни поступак о чему је дужан
да обавести оснивача, односно уколико оснивач не
именује директора установе са Листе кандидата.
Уколико Управни одбор не распише јавни
конкурс у року који је утврђен у ставу 3. овог
члана, обавезан је да о разлозима због којих јавни
конкурс није расписан обавести оснивача.“

Досадашњи ставови 3. и 4. постају ставови
4. и 5.
Члан 5.
У члану 47. став 1. брише се.
Члан 6.

НАРОДНИ МУЗЕЈ ЧАЧАК
Број 904/20
5. новембар 2020. године
ПРЕДСЕДНИК
Управног одбора
Милан Чакајац, с.р.

Члан 3.
Члан 41. мења се и гласи:
„За директора Установе може бити
именовано лице које испуњава следеће услове
утврђене законом, подзаконским прописом и овим
Статутом:
- високо образовање из научне области историјске
науке - дипломирани историчар или дипломирани
историчар уметности односно из археолошке
науке - дипломирани археолог односно из
социолошке науке - дипломирани етнологантрополог на основним академским студијама у

809.
На основу члана 44. став 1. тачка 1. Закона
о култури (“Сл. гласник РС” бр. 72/2009, 13/2016,
30/2016-испр. и 6/2020), члана 24. став 1 алинеја
прва Одлуке о организовању Установе Градска
библиотека “Владислав Петковић Дис“ (“Сл. лист
општине Чачак”, бр. 4/2006 и “Сл. лист града
Чачка”, бр. 4/2011, 17/2012, 23/2016, 8/2019 и
25/2020) и члана 44. став 1. алинеја прва и члана
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59. став 1. и 5. Статута Градске библиотеке
“Владислав Петковић Дис“,
Управни одбор Градске библиотеке
“Владислав Петковић Дис“, на седници одржаној
дана 09.11.2020. године, донео је
ОДЛУКУ О ИЗМЕНАМА
И ДОПУНАМА СТАТУТА
ГРАДСКЕ БИБЛИОТЕКЕ
„ВЛАДИСЛАВ ПЕТКОВИЋ ДИС“
Члан 1.
У Статуту Градске библиотеке “Владислав
Петковић Дис“ (“Сл. лист општине Чачак”, бр.
8/2006 и “Сл. лист града Чачка”, бр.11/2011,
24/2012 и 15/2019), у члану 13. после става 1.
додају се ставови 2., 3. и 4. који гласе:
"Установа обавља своју делатност, тако да
својим радом доприноси очувању, истраживању,
проучавању, представљању, прикупљању и
подстицању домаћег културног и уметничког
наслеђа као и домаћег културног и уметничког
савременог стваралаштва.
У обављању својих послова Установа је
обавезна да користи јединствена софтверска
решења и да омогући доступност и размену
података.
Дигитализација културног наслеђа је
саставни део рада запослених у Установи.“
Члан 2.
Члан 33. мења се и гласи:
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образложени предлог Листе кандидата. Листа
кандидата садржи мишљење Управног одбора о
стручним и организационим способностима
сваког кандидата и записник о обављеном
разговору.
Министар културе именује директора
установе са Листе кандидата, а по сагласности
Народне библиотеке Србије.
Јавни конкурс није успео ако Управни
одбор утврди да нема кандидата који испуњава
услове да уђе у изборни поступак о чему је дужан
да обавести министра културе, односно уколико
министар културе не именује директора установе
са Листе кандидата.“
Уколико Управни одбор не распише јавни
конкурс у року који је утврђен у ставу 3. овог
члана, обавезан је да о разлозима због којих јавни
конкурс није расписан обавести министра
културе.“
Члан 3.
У члану 36. ставу 1. алинеја друга, мења се
и гласи:
„-најмање три године радног искуства у
култури,“.
После става 1. додаје се став 2. који гласи:
„Кандидат за директора дужан је да
предложи програм рада и развоја установе, као
саставни део конкурсне документације.“
Члан 4.

„Директор Установе се именује јавним
конкурсом.

У члану 37. после става 2 додаје се нов став
3. који гласи:

Одлуку о расписивању јавног конкурса
доноси Управни одбор и спроводи поступак по
конкурсу.

“Исто лице не може бити два пута
именовано за вршиоца дужности директора.”

Управни одбор расписује јавни конкурс
најкасније 60 дана пре истека мандата директора.
Јавни конкурс за именовање директора
објављује се на сајту Националне службе за
запошљавање, на огласној табли или у
просторијама установе и у најмање једним
дневним новинама које се дистрибуирају на целој
територији Републике.
Рок за подношење пријава на јавни
конкурс не може бити краћи од осам ни дужи од
петнаест дана од дана оглашавања јавног
конкурса.
Управни одбор је дужан да поступа са
пријавама на јавни конкурс у складу са законом
којим се уређује управни поступак.
Управни одбор установе обавља разговор
са кандидатима који испуњавају услове из
конкурса и у року од 30 дана од дана завршетка
јавног конкурса доставља министру културе

Досадашњи ставови 3. и 4. и 5. постају
ставови 4. 5. и 6.
Члан 5.
У члану 42. став 1. брише се.
Члан 6.
Ова Одлука, по добијању сагласности
оснивача, објављује се у “Службеном листу града
Чачка” и ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања.
ГРАДСКА БИБЛИОТЕКА
„ВЛАДИСЛАВ ПЕТКОВИЋ ДИС“
Број: 1056
9. новембар 2020. године
ПРЕДСЕДНИК
Управног одбора
Марјана Петронијевић, с.р.
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810.
На основу члана 21. став 1 тачка 1. Закона
о јавним службама („Службени гласник РС“, бр.
42/1991, 71/1994, 79/2005-др. закона, 81/2005испр. др. закона, 83/2005-испр. др. закона и
83/2014-др. закона), члана 44. став 1. тачка 1.
Закона о култури (“Сл. гласник РС” бр. 72/2009,
13/2016, 30/2016-испр. и 6/2020), члана 22. став 1
алинеја прва Одлуке о оснивању установе културе
„Градско позориште Чачак“ Чачак („Сл. лист града
Чачка“, бр. 27/2018 и 25/2020) и члана 37. став 1.
алинеја прва и члана 50. став 3. и 5. Статута
„Градског позоришта Чачак“, Чачак,
Управни одбор „Градског позоришта
Чачак“, Чачак, на седници одржаној 13. новембра
2020. године, донео је:
ОДЛУКУ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА
СТАТУТА
„ГРАДСКОГ ПОЗОРИШТА ЧАЧАК“ ЧАЧАК
Члан 1.
У Статуту „Градског позоришта Чачак“
Чачак („Сл. лист града Чачка“, бр. 6/2019), у члану
3. после става 2. додају се ставови 3. и 4. који гласе:
"У обављању својих послова Установа је
обавезна да користи јединствена софтверска
решења и да омогући доступност и размену
података.
Дигитализација културног наслеђа
саставни део рада запослених у Установи.“

је

просторијама установе и у најмање једним
дневним новинама које се дистрибуирају на целој
територији Републике.
Рок за подношење пријава на јавни
конкурс не може бити краћи од осам ни дужи од
петнаест дана од дана оглашавања јавног
конкурса.
Управни одбор је дужан да поступа са
пријавама на јавни конкурс у складу са законом
којим се уређује управни поступак.
Управни одбор установе обавља разговор
са кандидатима који испуњавају услове из
конкурса и у року од 30 дана од дана завршетка
јавног конкурса доставља оснивачу образложени
предлог Листе кандидата. Листа кандидата садржи
мишљење управног одбора о стручним и
организационим способностима сваког кандидата
и записник о обављеном разговору.
Оснивач именује директора установе са
Листе кандидата.
Јавни конкурс није успео ако Управни
одбор утврди да нема кандидата који испуњава
услове да уђе у изборни поступак о чему је дужан
да обавести оснивача, односно уколико оснивач не
именује директора установе са Листе кандидата.
Уколико Управни одбор не распише јавни
конкурс у року који је утврђен у ставу 6. овог
члана, обавезан је да о разлозима због којих јавни
конкурс није расписан обавести оснивача.“
Члан 4.

Члан 2.
У члану 25. ставу 1. алинеји другој, реч:
„струци“, замењује се речју: “култури“.
Члан 3.

У члану 28. после става 2. додаје се нов
став 3. који гласи:
“Исто лице не може бити два пута
именовано за вршиоца дужности директора.”

Члан 26. мења се и гласи:
„Установом руководи директор.
Директора именује и разрешава оснивач.
Директор је самосталан у свом раду, а за
свој рад одговоран је оснивачу.
Директор Установе се именује јавним
конкурсом.
Одлуку о расписивању јавног конкурса
доноси Управни одбор и спроводи поступак по
конкурсу.
Управни одбор расписује јавни конкурс
најкасније 60 дана пре истека мандата директора.
Јавни конкурс за именовање директора
објављује се на сајту Националне службе за
запошљавање, на огласној табли или у
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Досадашњи ставови 3. и 4. постају ставови
4. и 5.
Члан 5.
Ова Одлука, по добијању сагласности
оснивача, објављује се у “Службеном листу града
Чачка” и ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања.
„ГРАДСКО ПОЗОРИШТЕ ЧАЧАК“
Број: 092
13. новембар 2020. године
ПРЕДСЕДНИК
Управног одбора
Ивана Терзић, с.р.
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811.
На основу члана 44. став 1. тачка 1. Закона
о култури (“Сл. гласник РС” бр. 72/2009, 13/2016,
30/2016-испр. и 6/2020), члана 24.став 1 алинеја
прва Одлуке о организовању Установе Дом
културе Чачак (“Сл. лист општине Чачак”, бр.
4/2006 и “Сл. лист града Чачка”, бр. 4/2011,
23/2016 и 25/2020) и члана 38. став 1. алинеја прва
и члана 48. став 1. и 5. Статута Дома културе
Чачак,
Управни одбор Дома културе Чачак, на
седници одржаној дана 18. 11. 2020. године, донео
је
ОДЛУКУ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА
СТАТУТА
ДОМА КУЛТУРЕ ЧАЧАК
Члан 1.
У Статуту Дома културе Чачак (“Сл. лист
општине Чачак”, бр. 8/2006 и „Сл. лист града
Чачка“, бр.5/2011, 26/2012, 10/2017 и 14/2018), у
члану 12. после става 1. додају се ставови 2., 3. и 4.
који гласе:
"Установа обавља своју делатност, тако да
својим радом доприноси очувању, истраживању,
проучавању, представљању, прикупљању и
подстицању домаћег културног и уметничког
наслеђа као и домаћег културног и уметничког
савременог стваралаштва.
У обављању својих послова Установа је
обавезна да користи јединствена софтверска
решења и да омогући доступност и размену
података.
Дигитализација културног наслеђа је
саставни део рада запослених у Установи.“
Члан 2.
Члан 27. мења се и гласи:
„Директор Установе се именује јавним
конкурсом.
Одлуку о расписивању јавног конкурса
доноси Управни одбор и спроводи поступак по
конкурсу.
Управни одбор расписује јавни конкурс
најкасније 60 дана пре истека мандата директора.
Јавни конкурс за именовање директора
објављује се на сајту Националне службе за
запошљавање, на огласној табли или у
просторијама установе и у најмање једним
дневним новинама које се дистрибуирају на целој
територији Републике.
Рок за подношење пријава на јавни
конкурс не може бити краћи од осам ни дужи од

петнаест дана
конкурса.
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од

дана

оглашавања

јавног

Управни одбор је дужан да поступа са
пријавама на јавни конкурс у складу са законом
којим се уређује управни поступак.
Управни одбор установе обавља разговор
са кандидатима који испуњавају услове из
конкурса и у року од 30 дана од дана завршетка
јавног конкурса доставља оснивачу образложени
предлог Листе кандидата. Листа кандидата садржи
мишљење Управног одбора о стручним и
организационим способностима сваког кандидата
и записник о обављеном разговору.
Оснивач именује директора установе са
Листе кандидата.
Јавни конкурс није успео ако Управни
одбор утврди да нема кандидата који испуњава
услове да уђе у изборни поступак о чему је дужан
да обавести оснивача, односно уколико оснивач не
именује директора установе са Листе кандидата.
Уколико Управни одбор не распише јавни
конкурс у року који је утврђен у ставу 3. овог
члана, обавезан је да о разлозима због којих јавни
конкурс није расписан обавести оснивача.“
Члан 3.
У члану 30. ставу 1., алинеји другој, реч:
„струци“, замењује се речју: “култури“.
Члан 4.
У члану 31. после става 2. додаје се нов
став 3. који гласи:
“Исто лице не може бити два пута
именовано за вршиоца дужности директора.”
Досадашњи ставови 3. и 4. постају ставови
4. и 5.
Члан 5.
У члану 36. став 1. брише се.
Члан 6.
Ова Одлука, по добијању сагласности
оснивача, објављује се у “Службеном листу града
Чачка” и ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања.
ДОМ КУЛТУРЕ ЧАЧАК
Број: 557
18. новембар 2020. године
ПРЕДСЕДНИК
Управног одбора
Звездана Добросављевић, с.р.
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