
На основу члана 35. став 7. Закона о планирању и изградњи („Сл. гласник РС”, број 72/09, 

81/09 - испр. 64/10 - одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13 - одлука УС, 50/13 - одлука УС, 98/13 - 

одлука УС), а у вези члана 130. став 2. Закона о изменама и допунама Закона о планирању и 

изградњи («Службени гласник РС» број 132/14) и члана 63. Статута града Чачка („Службени 

лист града Чачка“ број 3/2008, 8/2013, 22/2013 и 15/2015),  

 

 Скупштина града Чачка, на седници одржаној 29. фебруара, 2. и 3. марта 2016. године, 

донела је 

 

ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ 

КОШУТЊАК 1 - МЛАДОСТ 

 
I ПОЛАЗНЕ ОСНОВЕ ПЛАНА 

  

1.0  ПРАВНИ И ПЛАНСКИ ОСНОВ ЗА ИЗРАДУ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ   РЕГУЛАЦИЈЕ 

            

1.1  ПРАВНИ ОСНОВ ЗА ИЗРАДУ ПЛАНА 

 

Правни основ за израду Плана детаљне  регулације  садржан је у: 

 Закону 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, 54/13 решење УС, 98/13 – 

одлука УС), а у вези члана 130. став 2. Закона о изменама и допунама Закона о планирању и 

изградњи („Службени гласник РС“, број 132/14 и 145/14 - исправка)  

 Одлуци о изради Плана детаљне регулације »КОШУТЊАК 1 - МЛАДОСТ« 

(„Службени лист града Чачка“, број 18/2014). 

 

Садржај плана дефинисан је Законом 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, 54/13 решење УС, 98/13 – одлука УС), а у вези члана 130. став 2. Закона о изменама и 

допунама Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС“, број 132/14 и 145/14 - 

исправка) и Правилником о садржини, начину и поступку израде планских докумената („Сл.  

гласник РС“ бр. 31/10, измена 69/10 и измена 16/11). 

 

1.2 ПЛАНСКИ ОСНОВ ЗА ИЗРАДУ ПЛАНА 
 

Плански основ за израду Плана детаљне  регулације  садржан је у: 

 Плану генералне регулације „Центар“ („Сл. лист града Чачка“, број 15/2014). 

  

2.0 ИЗВОД ИЗ ТЕКСТУАЛНОГ ДЕЛА КОНЦЕПТА ПЛАНА 
            

ИЗВОД ИЗ ОПШТЕГ ДЕЛА КОНЦЕПТА 

 

 

ОПИС ГРАНИЦА ПЛАНА 
 

Планом детаљне регулације  „КОШУТЊАК 1 - МЛАДОСТ“ обухваћен је део градског 

подручја које се простире западно у односу на центар града. Концептом плана детаљне 

регулације обухваћен је простор који се налази између улице Војводе Степе, реке Лупњаче, 

деснообалног одбрамбеног насипа реке Западне Мораве и Градског бедема, до његовог 

укрштања са улицом Војводе Степе. 



Укупна површина подручја плана износи 59.05 ха. 

 

УСЛОВИ И ПОДАЦИ НАДЛЕЖНИХ ИНСТИТУЦИЈА 

   

За потребе израде плана прибављени су сви релевантни услови и подаци од 

надлежних институција и организација. За потребе израде плана прослеђено је 13 захтева 

различитим организацијама и институцијама од чега њих 3 нису доставиле тражене  услове и  

податке.  
 

ИЗВОД ИЗ КОНЦЕПТА ПЛАНСКОГ РЕШЕЊА 

 

ЦИЉЕВИ УРЕЂЕЊА И ИЗГРАДЊЕ  
 

Основни циљеви  израде урбанистичког плана за уређење и изградњу предметног 

подручја су следећи: 

 

 усклађивање са смерницама Плана генералне регулације „Центар“ кроз перманентну 

реконструкцију и изградњу 

 рационалније коришћење грађевинског земљишта 

 дефинисање саобраћајне мреже у односу на саобраћајно решење планирано ГП-ом 

Чачка до 2015. год., и Плана генералне регулације „Центар“,  као дела укупне 

саобраћајне матрице града 

 дефинисање карактеристичних зона, односно целина  

 дефинисање могућности и обима нове изградње 

 дефинисање правила уређења на овом подручју како би се подигао квалитет простора 

кроз процес урбане реконструкције 

 квалитетна опремљеност потребном инфраструктуром, са могућношћу проширења на 

нове технологије 

 озелењавање јавних простора и формирање континуалног зеленила дуж саобраћајница 

вишег ранга  

 дефинисање јавног интереса кроз јасно разграничење простора јавне и остале намене 

 да се разграниче јавне површине од површина других намена, утврде регулациони, 

нивелациони и аналитичко-геодетски елементи за обележавање, ради стварања основа 

за уређење и изградњу овог дела насеља у складу са наменом простора 

 усклађивање организације, опремања и уређења простора и његова заштита уз 

примену услова и критеријума за заштиту животне средине. 

 

ОРЈЕНТАЦИОНИ ПРЕДЛОГ НАМЕНА 
  

Конфигурација терена, инжењерско-геолошке карактеристике земљишта, наслеђена 

планирана и стихијска изграђеност, планирани развој насеља и положај примарне 

саобраћајне мреже у насељу, као и смернице из  ПГР „Центар“ („Сл. лист града Чачка“ бр. 

15/2014) утицали су на формирање концепта плана за подручје Кошутњака 1 - Младост. 

Концептом плана дефинисана је саобраћајна мрежа подручја као део укупне 

саобраћајне матрице града. Према Генералном урбанистичком плану предвиђено   је 

формирање унутрашњег прстена градске саобраћајнице I реда – чија траса  пролази кроз 

предметни простор (наставак улице 4. јула, односно Стевана Првовенчаног) и ствара 

могућност да возила која за циљ немају централну градску зону овом висококапацитетном 

саобраћајницом продуже ка северним или јужним деловима града.  

На основу смерница за развој подручја дефинисаних ПГР „Центар“ предметно 



подручје опредељено је за следеће намене: 

 становање средње густине насељености 50-150 ст/ха - као  доминантна намена у 

оквиру захвата плана 

 социјално становање 

 градски парк (део новопланираног градског парка) 

 комуналне функције (трафо станица 35 кВ). 

Подручје које је предмет израде концепта плана детаљне регулације у складу са 

смерницама ПГР „Центар“ кроз концепт плана подељено је на следеће урбанистичке зоне: 

    

 Зона 1  - становање средње густине насељености 50-150ст/ха  

 

Планирана зона 1 намењена је претежно функцији становања, која представља 

доминантну намену. Уз становање се, као пратећа намена,  могу јавити централне функције 

из терцијарног сектора или мала привреда са чистом производњом, која не угрожава животну 

средину и функцију становања. Планирана је изградња нових објеката на неизграђеном 

земљишту, као и реконструкција и доградња постојећих комплекса. 

Социјална категорија становања планирана је у оквиру Кошутњака 1 на простору уз 

ново планирану улицу Булевар младости. У оквиру предметне зоне издвајају се две 

подцелине намењене социјалном становању, од којих је једна већ реализовани комплекс а 

друга је планирана за нову изградњу.  

Уз становање се, као пратећа намена, могу јавити централне функције које не 

угрожавају животну средину и функцију становања.  

Уз улицу Војводе Степе планиране су централне функције са становањем. 

У оквиру зоне планирано је задржавање постојећег комплекса трафо станице 35кВ уз 

неопходну реконструкцију. 

 

Урбанистичка зона 1 подељена је на следеће целине: 

 1.1   становање средње густине насељености 50-150ст/ха  

 1.2   социјално становање 

 1.3   социјално становање 

 1.4   комуналне функције (комплекс трафо станице 35 кВ) 

 

 Зона 2  - део градског парка                                         

 

Паркови од свих зелених површина имају највећи ефекат остварења функције 

побољшања микроклиме а и организације одмора и рекреације становништва у насељу. 

На простору између ново планиране градске саобраћајнице (наставак улице 4. јул, 

односно Стевана Првовенчаног), реке Лупњаче и одбрамбеног бедема планирано је уређење 

простора као парковске површине. Зона парка је тако планирана  да су омогућене пешачке и 

колске везе са приобаљем Западне Мораве, градским језгром и окружењем, као и са градским 

спортским центром.  

Као доминантна намена заступљена је парковска површина предвиђена као део 

градског парка планираног на простору уз реку Западну Мораву. У обликовном смислу 

применити савременију просторну композицију са применом слободних форми свих 

елемената парковске концепције. Парк планирати кроз уређење зелених површина са 

површинама за комуникацију и простора за рекреацију, креативних целина за дечију игру, 

употпуњеног са воденим површинама. Све елементе у парку компоновати слободно са 

обиљем биљних врста (комбинација ниског и високог растиња) и воденим површинама.  

Ова површина није компактна парковска целина, као што је то планирано ГУП-ом, већ 

су у оквиру ње заокружене подцелине намењене породичном становању са већ изграђеним 

објектима. 



Урбанистичка зона 2 подељена је на следеће целине: 

 2.1   парковска површина  

 2.2   породично становање 

 2.3   породично становање 

 2.4   породично становање. 

 

Са јужне стране, на граници предметног подручја задржава се регулисано корито реке 

Лупњаче. 

 

У ободном делу предметног подручја, са северо-северозападне стране, простире се 

одбрамбени бедем реализован у циљу заштите града од поплава. Планирана је 

реконструкција бедема и његово претварање у један од највиталнијих пешачких токова, поред 

његове основне заштитне функције, у приобалном појасу реке Западне Мораве. У источном 

делу извршена је корекција трасе бедема (према урађеној техничкој документацији) и 

прилагођена је новопланираном решењу сабирне саобраћајнице предвиђене уз бедем.  

Пешачку комуникацију је потребно опремити неопходним урбаним мобилијаром, 

степеништем постављеним на одређеном растојању, као и рампама за лица са посебним 

потребама у простору.  

 

 

ОРЈЕНТАЦИОНИ ПРЕДЛОГ ОБЈЕКАТА И ПОВРШИНА ЈАВНЕ 

НАМЕНЕ 
  

Планом дефинисати услове за побољшање функционисања јавних и комуналних 

служби и унапређивање зеленила.  

 

ПРЕДЛОГ ЗОНА ИЛИ ЦЕЛИНА ЗА ДАЉУ УРБАНИСТИЧКУ РАЗРАДУ 

 

Концептом плана предвиђена је израда: 

 

урбанистичког пројекта 
 за део планираног градског парка  

урбанистичко-архитектонског конкурса 
 за комплекс социјалног становања. 

 

У следећој фази плана - Нацрту, када ће се поред  примарне планирати и секундарна  

саобраћајна мрежа, као и комунална инфраструктура, затим детаљнија намена простора, 

могуће је одредити још зона и целина за даљу урбанистичку разраду.    

 

3.0 ПРЕГЛЕД ДОБИЈЕНИХ УСЛОВА НАДЛЕЖНИХ ИНСТИТУЦИЈА 

 
 

ЈП-а, ЈКП-а и друге 

институције 

Датум 

прослеђивања 

захтева за услове 

Датум добијања 

услова 

Број заведених 

услова 

 „Електросрбија“ - 

"Електродистрибуција" Чачак 
8.02.2015. год. 31.03. 2015. год 932  

 "Телеком Србија" АД    

       Предузеће за телекомуникације 

Чачак    

8.02.2015. год. 18.02.2015. год. 47071/2-2015 



 "СРБИЈАГАС" Чачак Београд 8.02.2015. год. 
9.02.2015. год. 02-06-3/31 

11.06.2015. год. 06-03/11812 

 ЈКП "Чачак" 

       Јавно предузеће за грејање 

 

8.02.2015. год.   

 ЈКП "ВОДОВОД" Чачак 8.02.2015. год. 24.02.2015. год  828-12/5 

 ЈВП "Србијаводе" Чачак 8.02.2015. год. 3.08.2015. год. 2151/15-1-01 

 Служба за заштиту животне средине 

       Градска управа за урбанизам града 

Чачка 

 

8.02.2015. год. 3.03.2015. год 
501-25/2015-IV-

2-01 

 Министарство одбране 8.02.2015. год. 23.02.2015. год. 535-2 

 Завод за заштиту споменика културе 8.02.2015. год. 31.03. 2015. год 178/3 

 РС МУП 

       Сектор за ванредне ситуације Чачак 
8.02.2015. год. 11.02.2015. год. 217-1555/15 

 РС Министарство здравља 

      Одељење за санитарну инспекцију 

      Одсек за санитарни надзор, Чачак 

8.02.2015. год. 19.02.2015. год. 
530-53-

162/2015-10 

 ЈП ПТТ саобраћаја "Србија" Чачак 

 

8.02.2015. год. 19.03.2015. год. 2015-24765/2 

 ЈКП "Комуналац" Чачак 
 

8.02.2015. год.     

  

4.0 ГРАНИЦА ПОДРУЧЈА ОБУХВАЋЕНОГ ПЛАНОМ ДЕТАЉНЕ 

РЕГУЛАЦИЈЕ 

 

Планом детаљне регулације  „КОШУТЊАК 1 - МЛАДОСТ“ обухваћен је део градског 

подручја које се простире западно у односу на центар града. Планским документом 

обухваћен је простор који се налази између улице Војводе Степе, реке Лупњаче, 

деснообалног одбрамбеног насипа реке Западне Мораве и Градског бедема, до његовог 

укрштања са Улицом војводе Степе. 

Укупна површина подручја плана износи 59.12 ха. 

 

 II ПЛАНСКИ ДЕО  

 
5.0 ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА 

     
У Плану детаљне регулације „Кошутњак 1 - Младост“ у Чачку, дефинисана је намена 

простора према начину коришћења простора и подела земљишта на јавно и остало 

грађевинско земљиште. 

У  складу са смерницама плана вишег реда, ПГР „Центар“ („Сл. лист града Чачка“ 

број 15/2014) 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 више зона у оквиру којих се 

издвајају урбанистичке целине и подцелине према својим специфичностима (као основне 

јединице за које су дефинисани параметри и правила уређења и грађења). Подручје плана 

обухвата изграђене и неизграђене површине груписане у блокове, као основне просторне 

јединице, у оквиру урбанистичких зона, целина и подцелина 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 намену површина, а организација 

простора кроз његове карактеристике по функцији, карактеру потребних интервенција и по 

физичким критеријумима. 

Предметно подручје опредељено је за вишенаменско коришћење и дефинисано је 

поделом на следеће зоне: 

 ЗОНА А - Зона становања средњих густина 50-150 ст/ха  

 ЗОНА Б – Зона парка   

 

Анализом затечене слике насеља и урбане матрице, са освртом на смернице развоја 

дефинисаних планском документацијом ширег подручја и уважавањем постојећег тренда 

изградње дефинисане су зоне према функционалним, обликовним и морфолошким 

специфичностима. 

 

5.1     ПОДЕЛА ПРОСТОРА УНУТАР ГРАНИЦА ПЛАНА НА ПРОСТОРНЕ 

ЗОНЕ,  ЦЕЛИНЕ И  ПОДЦЕЛИНЕ 

 

ЗОНА 1 – Зона становања средњих густина 50-150 ст/ха 

 

Урбанистичком зоном 1 обухваћен је простор  између улице Војводе Степе, Улице бр. 

429 (поред реке Лупњаче – радни назив), границе новопланираног парка (граница 

урбанистичке зоне 2 – урбанистичке целине 2.1), улице Зелена долина (радни назив), Улице 

Булевар младости (радни назив) и Градског бедема до његовог укрштања са улицом Војводе 

Степе.  

Као доминантна функција заступљено је становање средњих густина. У оквиру зоне 1 

постоје следеће урбанистичке целине: 

 
1.1 СТАНОВАЊЕ СРЕДЊИХ ГУСТИНА 50-150 ст/ха 

 

1.2   СОЦИЈАЛНО СТАНОВАЊЕ – постојећи комплекс 

 

1.3   СОЦИЈАЛНО СТАНОВАЊЕ – ново планирани комполекс 

 

1.4   КОМУНАЛНЕ ФУНКЦИЈЕ /Трафо станица 35кВ/ 

 

1.5   КОМУНАЛНЕ ФУНКЦИЈЕ /МРС/ 

 

Површина урбанистичке зоне 1 је  39.80 ха. 

 
1.1 СТАНОВАЊЕ СРЕДЊИХ ГУСТИНА 50-150 ст/ха 

 

Стамбено насеље Кошутњак 1 има такву диспозицију да се налази у подручју које је у 

природном смислу нешто ниже, у већем свом делу, на простору између одбрамбеног бедема и 



надвишеног дела природне конфигурације према улици Војводе Степе, који представља 

завршетак речне терасе.  

Развојни карактер стамбене структуре на предметном подручју треба најпре да се 

огледа у реконструкцији и унапређењу како постојећих стамбених структура, тако и њихове 

насељске опреме, у циљу обезбеђења што адекватнијих услова становања и рада у оквиру 

насеља, у односу на постојеће стање. Планским документом предвиђа се уређење матрице у 

погледу саобраћаја са просецањем нових токова и реконструкцијом постојећих. 

Урбанистичка целина намењена је претежно функцији становања средњих густина, 

која представља доминантну намену и карактерише је изградња породичних стамбених 

објеката. Планирано је погушћавање реконструкцијом и доградњом постојећих објеката, 

повећањем спратности, изградњом другог објекта на парцели, као и изградњом нових 

објеката и изградњом пословног простора који не угрожава функцију становања и животну 

средину, а који се могу јавити као самостални или у склопу стамбеног објекта.  

У оквиру ове целине неопходно је афирмисати пратеће садржаје који му недостају. У 

том смислу, уз потезе главних саобраћајница планиран је развој комерцијалних и пословних 

делатности, док би се у унутрашњости простора развијали садржаји који подижу ниво 

квалитета живота на том подручју – услужни, спортско-рекреативни, образовни, забавни, 

угоститељски и други садржаји. Програм пословања у објекту и на парцели мора бити 

прилагођен карактеру становања средњих густина. Пословање обухвата трговину и 

угоститељство, које се по карактеру и капацитету може организовати у оквиру објеката, или 

као самостални садржај на грађевинској парцели, као и одговарајуће занате, професионалне 

услуге и делатности, бирое, агенције и представништва, финансијске, здравствене и 

социјалне институције које не захтевају посебне функционалне, просторне и саобраћајне 

услове, а истовремено, кроз виши ниво делатности, садржаја и физичке структуре, подижу 

ниво и карактер ове целине. 

Уочени трендови функционисања и карактеристике изграђене структуре дуж улице 

Војводе Степе, као уводног правца у градски центар, афирмишу овај потез у смислу 

планираног интензивнијег развоја централних активности – пословања, трговине и услуга, 

али у мањем обиму и интензитету у односу на централно градско подручје.  

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 

15%. Могућа је изградња и  другог стамбеног или пословног објекта на истој парцели. 

 
1.2   СОЦИЈАЛНО СТАНОВАЊЕ – постојећи комплекс 

 

На простору између одбрамбеног бедема и улице Илије Гарашанина налази се 

комплекс социјалног становања са вишепородичним стамбеним објектима, реализован у 

оквиру СИРП – Програма становања и трајне интеграције избеглица који реализује УН-

ХАБИТАТ. 

Планским решењем  предвиђено је погушћавање у оквиру постојећег комплекса 

изградњом нових објеката. Комплекс социјалног становања треба да представља јединствену 

архитектонску целину, уз адекватну организацију слободног простора, са циљем унапређења 

квалитета становања. Архитектура нових објеката мора бити индентична архитектури 

постојећих.  

У оквиру комплекса дозвољена је реконструкција постојећих објеката. Слободне 

површине око објеката даље унапређивати кроз реализацију недостајућег броја паркинг 

простора и уређењем зелених површина. 

 
1.3   СОЦИЈАЛНО СТАНОВАЊЕ – ново планирани комплекс 

 

Социјално становање чини категорију становања која решава потребе социјално 

угрожених и лако повредивих група, којима је потребно пружити посебну помоћ при 



обезбеђивању адекватних услова становања. 

На простору уз новопланирану улицу уз одбрамбени бедем, Булевар младости, 

планирана је изградња комплекса намењеног социјалном становању. Планирана локација је 

изузетно повољна због близине садржаја који употпуњују функцију становања, као што су 

спортско-рекреативни садржаји, парковска површина, близина градског центра, доступности 

објеката друштвеног стандарда и др.  

Комплекс реализовати изградњом нових објеката са уређењем слободних површина 

планирањем зелених површина, пешачких комуникација, површина намењених дечјој игри, 

као и површина за стационарни саобраћај (као површинско паркирање, паркирање у гаражи 

или комбиновано). Посебну пажњу посветити уређењу унутрашњег дворишта. Комплекс на 

јавну саобраћајну површину прикључити на једном месту. 

У приземљу стамбених објеката, осим простора намењених становању, могу се 

планирати комерцијални садржаји у функцији становања, уколико су задовољени услови за 

смештај неопходних заједничких простора у функцији становања и обезбеђени станови за 

особе са посебним потребама у приземљу објеката. 

За потребе реализације комплекса социјалног становања предвиђено је расписивање 

урбанистичко-архитектонског конкурса у складу са Уредбом о стандардима и нормативима за 

планирање, пројектовање, грађење и условима за коришћење и одржавање станова за 

социјално становање („Службени гласник РС“, број 26/2013). 
 

1.4   КОМУНАЛНЕ ФУНКЦИЈЕ /Трафо станица 35кВ/ 
 

Урбанистичка целина 1.4 обухвата комплекс 35кВ трафо станице. Постојећи објекат 

трафо станице се и у будуће задржава уз неопходну реконструкцију.                                         
 

1.5   КОМУНАЛНЕ ФУНКЦИЈЕ /Мерно регулациона станица - МРС/ 
 

Урбанистичка целина 1.5 обухвата комплекс планиране мерно регулационе станице. 

Табела бр. 1:    Биланс површина планиране намене у урбанистичкој зони 1 

ПЛАНИРАНО СТАЊЕ 
УРБАНИ-

СТИЧКА 

ЦЕЛИНА 

НАМЕНА ПОВРШИНА 
ПОВРШИНА        

/ha/ 

ПРОЦЕНТУАЛНО 

УЧЕШЋЕ         

     % 
  

1.1 
СТАНОВАЊЕ СРЕДЊИХ ГУСТИНА од 

50-150ст/ха 
32.21 80.92 

 

1.2 СОЦИЈАЛНО СТАНОВАЊЕ  0.78 1.96 
 

1.3 СОЦИЈАЛНО СТАНОВАЊЕ  1.16 2.92 

 

1.4 
КОМУНАЛНЕ ФУНКЦИЈЕ /трафо 

станица 35/10 кВ/ 
0.20 0.50 

 

1.5 КОМУНАЛНЕ ФУНКЦИЈЕ /МРС/ 0.02 0.05 

                          

 САОБРАЋАЈНЕ ПОВРШИНЕ 5.43 13.65 

    

УКУПНА ПОВРШИНА ЗОНЕ  1 39.80 100.00% 

 

ЗОНА 2 – Зона парка, спорта и становања средњих густина 50-150 ст/ха 

 

Урбанистичком зоном 2 обухваћен је простор  између Улице зелена долина (радни 



назив), одбрамбеног бедема, зелене површине уз реку Лупњачу, Улице бр. 429 (поред реке 

Лупњаче – радни назив) и границе урбанистичке зоне 1. 

 

 У оквиру зоне 2 постоје следеће урбанистичке целине: 

 
2.1    ПАРК 

 

2.2    СПОРТ 
 

2.3   СТАНОВАЊЕ СРЕДЊИХ ГУСТИНА 50-150 ст/ха 

 

Површина урбанистичке зоне 2 је 9.10ха. 

 
2. 1    ПАРК     

 

Паркови од свих зелених површина имају највећи ефекат остварења функције 

побољшања микроклиме а и организације одмора и рекреације становништва у насељу. 

Парковска површина предвиђена је као део новопланираног градског парка на простору уз 

реку Западну Мораву. 

На простору између ново планираних саобраћајница Улице бр. 429, Улице зелена 

долина (радни назив), Улице парковске (радни назив), Булевар младости (радни назив), Улице 

зелена долина (радни назив),и урбанистичке целине 1.1 планирано је уређење простора као 

парковске површине. Зона парка је тако планирана  да су омогућене пешачке и колске везе са 

приобаљем Западне Мораве, градским језгром и окружењем, као и са спортским центром.  

Као доминантна намена заступљена је парковска површина предвиђена као део 

градског парка планираног на простору уз реку Западну Мораву. 

У обликовном смислу применити савременију просторну композицију, у складу са 

рељефом и са применом слободних форми свих елемената парковске концепције. Парк 

планирати кроз уређење зелених површина (ниско и високо растиње), са површинама за 

комуникацију и простора за рекреацију, креативних целина за дечију игру, платоа за одмор, 

употпуњеног са воденим површинама и др.  

Урбанистичка целина је подељена улицама на две подцелине које је могуће тематски 

посебно уредити, али све заједно треба да представљају функционалну целину. Све елементе 

у парку компоновати слободно са обиљем биљних врста (комбинација ниског и високог 

растиња) и воденим површинама. На простору између ново планираних улица Зелене долине 

и Парковске, у природној депресији терена, предвидети вештачко мини језеро. Поред 

позитивних ефеката које водена површина има на посетиоце и микро окружење, мини језеро 

треба да буде и реципијент атмосферске канализације, уз претходни предтретман. 

Породичне стамбене објекте, који сада постоје, могуће је уклопити и прилагодити 

будућој концепцији парка (функцију становања променити у централне функције примерене 

парку – кафе, изложбени простор, и сл.).  

 
2. 2    СПОРТ И РЕКРЕАЦИЈА 

 

На простору између ново планиране улице Булевар младости и одбрамбеног бедема 

урбанистичка целина 2.2. намењена је спорту и рекреацији.  

 

Комплекс је пре свега намењен формирању терена на отвореном, терена за мини голф, 

монтажне сале и сл., уз могућност изградње пратећих објеката (свлачионица, простор за 

реквизите и сл.), као и мањег услужно-угоститељског садржаја. Објекти са пратећим 

садржајима и терени могу максимално да заузму 50% комплекса, а зелене површине 

минимално 30%. 

 

За ову целину је предвиђена обавезна  израда урбанистичког пројекта. 



 

2. 3 СТАНОВАЊЕ СРЕДЊИХ ГУСТИНА 50-150 ст/ха    
 

У урбанистичкој целини 2.3 предвиђен је даљи развој становања средње густине, које  

карактерише изградња породичних објеката. 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. 

 

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 

15%. Могућа је изградња и  другог стамбеног или пословног објекта на истој парцели. 

 

У зони денивелисане раскрснице ново планиране градске саобраћајнице Стевана 

Првовенчаног и сабирне саобраћајнице Булевар младости планирано је зеленило у функцији 

саобраћаја. Површину уредити као травнату употпуњену ниским растињем зеленила и 

цветним аранжманима. 

 

Табела бр. 2:    Биланс површина планиране намене у урбанистичкој зони 2 

ПЛАНИРАНО СТАЊЕ 
УРБАНИ-

СТИЧКА 

ЦЕЛИНА 

НАМЕНА ПОВРШИНА 
ПОВРШИНА        

/ha/ 

ПРОЦЕНТУАЛНО 

УЧЕШЋЕ         

     % 
  

2.1 ПАРК 4.70 51.64       
 

2.2 СПОРТ И РЕКРЕАЦИЈА 0.78 8.58 
 

2.3 
СТАНОВАЊЕ СРЕДЊИХ ГУСТИНА од 

50-150ст/ха 
1.77 19.46 

 

 ЗЕЛЕНЕ  ПОВРШИНЕ 0.38 4.17 

    

 САОБРАЋАЈНЕ ПОВРШИНЕ 1.47 16.15 

    

УКУПНА ПОВРШИНА ЗОНЕ  2 9.10 100.00% 
 

 
 

Становање у инундационом подручју 

 

На простору између регулисаног корита реке Лупњаче, ново планиране улице Булевар 

младости (радни назив) и одбрамбеног бедема задржава се породично становање уз 

могућност реконструкције и санације постојећег објекта, без даље доградње. 

 

Градски бедем са платоима 

 

Градски бедем, на потезу од одбрамбеног бедема до улице Војводе Степе, укључује се 

у систем рекреативних садржаја, намењених пасивној рекреацији, у коридору пешачких 

токова дуж реке. Планирана је реконструкција горње површине бедема како би се 

прилагодила функцији пасивне рекреације и његово опремање урбаним мобилијаром, 



степеништем постављеним на одређеном растојању, као и рампама за лица са посебним 

потребама у простору.  

На месту укрштања Градског и одбрамбеног бедема планирано је формирање платоа 

(који може бити и каскадно решен). Предвиђено је поплочавање платоа уз задржавање 

квалитетног постојећег зеленила и уклапање у будуће идејно решење, као и његово 

опремање урбаним мобилијаром. 

На месту укрштања Градског бедема и улице Војводе Степе, искоришћено је 

земљиште у јавној својини за формирање пешачке зоне. Ову површину уредити поплочањем, 

зеленилом и урбаним мобилијаром. 

 

Водопривредни објекти 

 

Са западне стране, на граници предметног подручја задржава се регулисано корито 

реке Лупњаче. 

У ободном делу предметног подручја, са северо-северозападне стране, простире се 

одбрамбени бедем реализован у циљу заштите града од поплава. Планирана је 

реконструкција бедема и његово претварање у један од највиталнијих пешачких токова, 

поред његове основне заштитне функције, у приобалном појасу реке Западне Мораве. У 

источном делу извршена је корекција трасе бедема (према урађеној техничкој 

документацији) и прилагођена је ново планираном решењу сабирне саобраћајнице 

предвиђене уз бедем. Пешачку комуникацију је потребно уредити (поплочати, асфалтирати и 

сл.) и опремити неопходним урбаним мобилијаром, степеништем постављеним на одређеном 

растојању, као и рампама за лица са посебним потребама у простору. Простор од ножице 

бедема ка реци Западној Морави решавати у склопу планиране парковске површине. 

За водоток дат је коридор. Дефинисани речни коридори представљају просторе у 

чијим границама треба да се граде одбрамбени насипи, регулационе грађевине, корекција 

тока, приступни путеви одбрамбеним бедемима и др.  

Уколико се укаже потреба могуће је урадити пројекат парцелације и препарцелације за 

одвајање Одбрамбеног бедема који је у склопу водопривредног земљишта. 

 

5.2     ПРОСТОРИ ЗА КОЈЕ СЕ РАДЕ УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКТИ И 

УРБАНИСТИЧКО-АРХИТЕКТОНСКИ КОНКУРСИ 

   

4.2.1    УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ 
 

Израда Урбанистичког пројекта за потребе спровођења планских решења и поставки 

ПДР-е је предвиђена за следеће просторе:  

 урбанистичку целину 2.1 – комплекс парка 

 урбанистичку целину 2.2 – комплекс спорта и рекреације. 

На графичком прилогу  бр. 3 - „Карта планиране намене површина“ 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.  

 

4.2.2    УРБАНИСТИЧКО-АРХИТЕКТОНСКИ КОНКУРС 
 

Обавеза расписивања урбанистичко-архитектонског конкурса, за потребе спровођења 

планских решења и поставки ПДР-е предвиђена је за следећи простор:  

1. урбанистичку целину 1.3 – нови комплекс социјалног становања 

 



5.3 БИЛАНС ПОВРШИНА ПЛАНИРАНЕ НАМЕНЕ   

 

Табела бр. 3:    Биланс површина планиране намене земљишта 

 

 

5.4    УРЕЂЕЊЕ ПОВРШИНА И ОБЈЕКАТА ЈАВНЕ НАМЕНЕ 

 

Површине јавне намене чине саобраћајне површине - колске, бициклистичке и 

пешачке, као и водопривредне површине, јавне зелене површине – парк, површина у 

функцији спорта и рекреације, површине намењене социјалном становању, комуналне 

функције (трафо станица и мерно регулациона станица).  

Највећи део простора обухваћеним планом остаје у статусу грађевинског земљишта 

за остале намене (становање). 

Разграничење грађевинског земљишта за јавне намене од осталих намена извршено је 

утврђивањем граница јавног грађевинског земљишта. Границе су одређене регулационим 

линијама саобраћајница и границама грађевинских парцела намењених за површине јавне 

намене и јавне објекте у оквиру Плана, а дефинисане су на графичком прилогу «Карта 

регулације и површина јавне намене», бр. 5. Површине јавне намене дефинисане су 

аналитичко-геодетским елементима, тако да се на основу Плана спроводи парцелација и 

препарцелација у циљу разграничења површина јавне од осталих намена. 

 

ПЛАНИРАНЕ ПОВРШИНЕ И ОБЈЕКТИ ЈАВНЕ НАМЕНЕ 

 

Планирано грађевинско земљиште за површине и објекте јавне намене односи се на: 

а)   јавне функције и објекте 

б)   јавне саобраћајне површине 

ц)   јавно зеленило 

д)   енергетску и комуналну инфраструктуру 

е)   водопривредну инфраструктуру. 

 

 

 
 НАМЕНА 

 

ПОВРШИНА 

/ха/ 

ПРОЦЕНТУАЛНО 

УЧЕШЋЕ 

% 

 СТАНОВАЊЕ 33.82 57.21 

 
СТАНОВАЊЕ СРЕДЊЕ ГУСТИНЕ густине од 50 до 150 

ст/ха  
33.82 57.21 

 СОЦИЈАЛНО СТАНОВАЊЕ 1.96 3.31 

 ЗЕЛЕНЕ ПОВРШИНЕ 5.22 8.82 

 ПАРКОВСКЕ ПОВРШИНЕ 4.70 7.93 

 УРЕЂЕНЕ ЗЕЛЕНЕ ПОВРШИНЕ 0.52 0.89 

 СПОРТ И РЕКРЕАЦИЈА 0.94 1.58 

 КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ 0.22 0.38 

 ТРАФО СТАНИЦА 0.20 0.34 

 МРС 0.02 0.03 

 ВОДОПРИВРЕДНА ИНФРАСТРУКТУРА 4.04 6.84 

 ОДБРАМБЕНИ БЕДЕМ 3.70 6.26 

 РЕГУЛИСАНО КОРИТО РЕКЕ ЛУПЊАЧЕ 0.34 0.57 

 САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА 12.92 21.86 

 САОБРАЋАЈНИЦЕ 11.62 19.66 

 ГРАДСКИ БЕДЕМ са платоом 1.10 1.86 

      ПЕШАЧКА ЗОНА 0.20 0.34 

  УКУПНА ПОВРШИНА ПДР-е 59.12 100.00 

  



 
Планом су за грађевинско земљиште за површине и објекте јавне намене одређене 

следеће катастарске парцеле (целе и делови): 

 
 

 

А. ПЛАНИРАНО ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ ЗА ЈАВНЕ ФУНКЦИЈЕ И ОБЈЕКТЕ 

 

А.1 Социјално становање – урбанистичка целина 1.3 
  

 Делови катастарских парцела: 

  5435/1; 5435/4; 5786/4; 5787/2; 5787/3; 5788/1; 5788/3; 5789/1, 5789/4 

  

А.2 Социјално становање – урбанистичка целина 1.4 
  

 Делови катастарских парцела: 

  5808/1; 5810/1 

  

А.3 Спорт и рекреација – урбанистичка целина 2.2 
  

 Целе катастарске парцеле: 

  5273/7 

 Делови катастарских парцела: 

  5898/1; 5898/2; 5900/1; 5901/1; 5903/1; 6932 

 

 

Б. ПЛАНИРАНО ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ ЗА САОБРАЋАЈНЕ ПОВРШИНЕ 

 

Б.1 Улица војводе Степе 
  

 Целе катастарске парцеле: 

  5835/6 

 Делови катастарских парцела: 

  521; 2170/1; 3356; 3359; 3360/1; 3362/1; 3490; 3492; 3493; 3494/10; 3494/11; 

3504; 3505; 3507; 3508; 3515/2; 3516/1; 3516/3; 3517; 3518/2; 3547; 3548; 

3549; 3550; 3551; 3646; 3648; 3649; 3651; 3652; 3653; 3654; 3657; 3658; 

3659/1; 3660; 3661; 3662; 3663; 3664; 3665; 3666/5; 3676; 3677; 3678; 3679; 

3680; 3695; 3696/1; 3697; 3698; 3699; 3701/1; 3701/2; 3701/3; 3701/5; 5155/2; 

5161; 5797; 5800; 5806/3; 5806/7; 5806/10; 5807; 5809; 5815; 5816; 5817/1; 

5829; 5831/1; 5831/2; 5831/3; 5831/4; 5831/5; 5831/6, 5832; 5833; 5834/1; 

5835/2; 5835/3; 5835/4; 5835/5; 5835/11; 5836; 5838; 5840; 5841/2; 5841/3; 

5841/9; 5855/1,5856; 5857; 5858; 5859; 5860; 5895/4; 5895/5; 5895/6; 5895/12; 

5907/1; 5915; 5916; 5917; 5918; 5919; 5920; 5921; 5922; 5962/1; 5962/2; 

5962/12; 5962/16; 5963/5; 5964; 5966/1; 5968/1; 5968/8; 5994; 5995/1; 5996; 

5997; 5998; 5999; 6000; 6001; 6005; 6006; 6007; 6010; 6011; 6014/1; 6014/2; 

6015/1; 6015/2; 6016; 6263; 6264; 6265; 6921; 6932; 6254/1; 6254/6; 6267/3; 

6267/6; 6268/1 
  

Б.2 Улица Стевана Првовенчаног 
  

 Делови катастарских парцела: 

  5858; 5859; 5860; 5863; 5864; 5865; 5867; 5886; 5887; 5888; 5889; 5891; 5892 
  



Б.3 Улица булевар младости 
  

 Целе катастарске парцеле: 

  5786/2; 5818/3; 5884/2 

 Делови катастарских парцела: 

  5275/2, 5275/3; 5275/6; 5277/1; 5277/2; 5419/2; 5419/3; 5422; 5425/1; 5425/2; 

5425/3; 5426/1; 5426/2; 5427/1; 5427/2; 5428/2; 5431/2; 5434/11; 5435/2; 

5435/4; 5786/4; 5787/1; 5787/2; 5788/2; 5788/3; 5789/2; 5789/4; 5790/2; 

5790/5; 5791/2; 5791/6; 5792/2; 5792/8; 5793/2; 5793/3; 5793/4; 5793/7; 

5794/2; 5794/3; 5796/1; 5796/2; 5802/1; 5802/2; 5803/1; 5803/2; 5804/1; 

5804/2; 5808/1; 5808/6; 5810/1; 5810/6; 5811/1; 5811/2; 5811/3; 5811/4; 5817/3; 

5817/4; 5818/2; 5819/2; 5849/1; 5849/4; 5850/1; 5850/2; 5851/1; 5851/2; 

5852/2; 5852/3; 5880/5; 5880/6; 5881; 5884/1; 5885/1; 5885/2; 5886; 5887; 

5888; 5898/1; 5898/2; 5900/1; 5901/1; 5903/1; 6927; 6932 
  

Б.4 Улица Илије Гарашанина (407) 
  

 Целе катастарске парцеле: 

  3347/18; 3347/19; 3347/22; 3358/17; 3497/2; 3498/2; 3500/3; 3502/2; 5155/3; 

5155/4; 5435/3; 5786/3; 5787/4; 5788/4; 5789/3; 5791/5 

 Делови катастарских парцела: 

  3350; 3356; 3496; 3503; 3504; 3347/10; 3347/13; 3347/19; 3347/23; 3347/25; 

3347/7; 3347/8; 3347/9; 3349/1; 3354/3; 3354/5; 3355/1; 3355/2; 3355/8; 

3355/9; 3358/1; 3358/10; 3358/11; 3358/13; 3358/14; 3358/15; 3358/16; 3358/2; 

3358/3; 3358/4; 3358/5; 3358/6; 3358/7; 3358/8; 3358/9; 3495/1; 3495/2; 

3497/1; 3498/1; 3499/1; 3499/2; 3500/1; 3500/2; 3501/1; 3501/2; 3502/1; 5422; 

5155/2; 5425/1; 5425/3; 5434/1; 5434/11; 5435/1; 5787/3; 5788/1; 5789/1; 

5790/3; 5790/4; 5791/3; 5791/4; 5792/1; 5792/5; 5792/9; 5793/2; 5793/6; 

5793/7; 5793/8; 5794/3; 5795; 5796/1; 5796/3; 5796/4; 5796/6; 5796/7 
  

Б.5 Улица Вуковарска (418) 
  

 Целе катастарске парцеле: 

  3462/2; 3463/7; 3463/8; 3463/9; 3463/10; 3463/11; 3464/2; 3465/2; 3466/2; 

3468/2; 3469/12 

 Делови катастарских парцела: 

  3459; 3460; 3462/1; 3463/2; 3463/3; 3463/4; 3463/5; 3463/12; 3463/13; 3464/1; 

3465/1; 3466/1; 3468/1; 3469/1; 3469/2; 3469/3; 3469/4; 3469/5; 3469/6; 

3469/7; 3469/8; 3469/9; 3469/10; 3469/11 
  

Б.6 Улица Дринска (417) 
  

 Целе катастарске парцеле: 

  3474 

 Делови катастарских парцела: 

  3471; 3472/1; 3472/2; 3472/3; 3473/1; 3473/2; 3473/3; 3473/4; 3473/5; 3473/6; 

3473/7; 3473/8; 3473/10; 3473/11; 3473/12; 3473/13; 3473/15; 3475; 3476; 

3481; 3482; 3483; 3485; 3486; 3487; 3488; 3489; 5161 
  

Б.7 Улица Стевана Мокрањца (416) 
  

 Делови катастарских парцела: 

  3491/1; 3491/2; 3491/3; 3491/4; 3491/5; 3491/6; 3491/7; 3491/8; 3491/9; 

3491/10; 3491/13; 3491/14; 3491/19; 3491/20; 3494/2; 3494/9; 3494/12 



  

Б.8 Улица Кумановска (415) 
  

 Целе катастарске парцеле: 

  3363/11 

 Делови катастарских парцела: 

  3362/1; 3363/1; 3363/2; 3363/3; 3363/4; 3363/5; 3363/6; 3363/7; 3363/9; 

3363/10; 3494/1; 3494/2; 3494/4; 3494/5; 3494/6; 3494/7; 3494/8; 3494/9; 

3494/10; 3494/11; 3494/12 
  

Б.9 Улица Стевана Мољевића (413) 
  

 Целе катастарске парцеле: 

  3361/4; 3379/2; 3364/3; 3491/15 

 Делови катастарских парцела: 

  3355/1; 3355/2, 3353/3; 3355/4; 3355/7; 3355/8; 3355/9; 3358/2; 3358/16; 

3361/1; 3363/7; 3363/10; 3364/2; 3379/1; 3380/1; 3380/2; 3382/1; 3382/2; 

3383/1, 3383/2; 3397; 3398; 3399; 3400; 3402; 3403; 3414/13; 3459; 3460; 

3473/12; 3473/14; 3473/15; 3491/1; 3491/11; 3491/13; 3494/6; 3494/11 
  

Б.10 Улица Барањска (402) 
  

 Делови катастарских парцела: 

  3402; 3412; 3413/5; 3414/1; 3414/4; 3414/5; 3414/6; 3414/7; 3414/8; 3414/9; 

3414/10; 3414/11; 3414/12; 3414/13 
  

Б.11 Улица Книнска (403) 
  

 Целе катастарске парцеле: 

  3392/2 

 Делови катастарских парцела: 

  3383/1; 3383/2; 3384; 3385; 3387; 3388/1; 3389; 3395; 3396; 3398; 3411; 3412; 

3413/2; 3413/3; 3413/4; 3413/5 
  

Б.12 Улица број 404 
  

 Целе катастарске парцеле: 

  3376/2; 3374/2; 378/3; 3388/3  

 

 Делови катастарских парцела: 

  3369/2; 3369/3; 3369/1; 3370; 3371; 3372; 3374/1; 3375; 3376/1; 3377; 3378/1; 

3378/2; 3380/1; 3380/2; 3381; 3382/1; 3382/2; 3388/2; 3384; 3385; 3386; 3390; 

3391; 3393/1; 3394/2  
  

Б.13 Улица Драгутина Димитријевића - Аписа (405) 
  

 Целе катастарске парцеле: 

  3344/2; 3345/2; 3345/5; 3346/2; 3346/4; 3348/2; 3365/18 

 Делови катастарских парцела: 

  3344/1; 3345/1; 3345/3; 3345/4; 3346/1; 3346/3; 3347/3; 3347/4; 3347/13; 

3348/1; 3349/2; 3350; 3351; 3353; 3368; 3365/1; 3365/2; 3365/3; 3365/4; 

3365/6; 3365/7; 3365/8; 3365/9; 3365/11; 3365/12; 3365/14; 3365/15; 3365/16; 

3365/17; 3365/19 
  

Б.14 Улица број 406 



  

 Целе катастарске парцеле: 

  3346/6; 3347/26; 3365/13 

 Делови катастарских парцела: 

  3346/1: 3347/2; 3347/4; 3347/6; 3347/11; 3347/12, 3347/17; 3348/1; 3365/5; 

3365/12; 3366; 3367; 3368 
  

Б.15 Улица број 408 
  

 Целе катастарске парцеле: 

  3414/2; 5433/5; 3347/23 

 Делови катастарских парцела: 

  3347/14; 3347/16; 3365/1; 3365/6; 3365/7; 3365/10; 3369/2; 3369/3; 3381; 

3394/1; 3394/2; 3395; 3396; 3413/4; 3413/5; 3414/5; 5433/1; 5433/2; 5434/1; 

5434/2; 5434/3; 5434/4; 5434/5; 5434/6; 5434/7; 5434/8; 5434/9; 5434/10; 

5434/11 
  

Б.16 Улица Ада 
  

 Делови катастарских парцела: 

  5792/1; 5792/3; 5792/4; 5792/6; 5792/7; 5792/8; 5792/9; 5793/1; 5793/5; 

5793/6; 5793/7 
  

Б.17 Улица број 414 
  

 Делови катастарских парцела: 

  3495/2; 5796/1; 5796/6; 5796/7; 5802/1 
  

Б.18 Улица број 414а 
  

 Делови катастарских парцела: 

  3506/1; 3506/2; 3509; 5796/6 
  

Б.19 Улица Филипа Вишњића  
  

 Целе катастарске парцеле: 

  5806/2; 5806/4; 5806/9 

 Делови катастарских парцела: 

  5799/1; 5799/3; 5801; 5802/1; 5803/1; 5804/1; 5805; 5806/1; 5806/3; 5806/5; 

5806/6; 5806/10 
  

Б.20 Улица број 419 
  

 Целе катастарске парцеле: 

  5808/7; 5810/7; 5814/4; 5817/2 

 Делови катастарских парцела: 

  3501/1; 3501/2; 3502/1; 3506/1; 3509; 5798/2; 5798/3; 5806/5; 5806/10 
  

Б.21 Улица Призренска (420) 
  

 Целе катастарске парцеле: 

  5812/2; 5813/2; 5817/5; 5817/6; 5817/7; 5817/8; 5828/3; 5830/2; 5830/4 

 Делови катастарских парцела: 

  5811/1; 5811/4; 5817/1; 5817/3; 5817/4; 5819/2; 5828/1; 5829; 5830/1; 5830/3; 

5831/6 



  

Б.22 Улица број 420а 
  

 Целе катастарске парцеле: 

  5831/20; 5831/23; 5831/24 

 Делови катастарских парцела: 

  5828/1; 5830/1; 5830/3; 5831/12; 5831/8; 5831/13; 5831/21; 5831/25; 5831/26 
  

Б.23 Улица број 420б 
  

 Делови катастарских парцела: 

  5829; 5830/1; 5831/1; 5831/2; 5831/3; 5831/7; 5831/8; 5831/22; 5832 
  

Б.24 Улица број 421 са пешачком стазом 
  

 Целе катастарске парцеле: 

  5835/14; 5849/9 

 Делови катастарских парцела: 

  5831/13; 5831/17; 5831/18; 5834/2; 5834/1; 5835/7; 5835/8; 5835/10; 5835/11; 

5835/13; 5844/1; 5844/2, 5844/3; 5844/4; 5844/5; 5844/6; 5845/1; 5845/2; 

5846/1; 5846/2; 5847; 5848; 5849/1; 5849/2; 5849/3; 5849/6; 5849/7; 5849/8; 

5851/1 

  

Б.25 Улица број 421а 
  

 Целе катастарске парцеле: 

  5843/11; 5843/14; 5843/16; 5843/17; 5843/4; 5843/5, 5843/9; 5844/6 

 Делови катастарских парцела: 

  5835/7; 5843/1; 5843/10; 5843/12; 5843/13; 5843/18; 5843/19; 5843/2; 5843/21; 

5843/6; 5843/7; 5843/8; 5844/4; 5844/5; 5849/1 
  

Б.26 Улица број 422 
  

 Делови катастарских парцела: 

  5852/1; 5852/3; 5852/4; 5853/1; 5853/2; 5854; 5880/1; 5880/2; 5880/3, 5880/4; 

5880/5; 5880/7; 5880/8 
  

Б.27 Улица број 423 
  

 Делови катастарских парцела: 

  5882/1; 5882/7; 5882/8; 5882/9; 5883/1; 5883/2; 6927 
  

Б.28 Улица број 425 
  

 Делови катастарских парцела: 

  5856; 5857; 5862; 5870; 5871; 5873; 5874; 5841/7; 5842/5; 5855/1; 5855/2; 

5876/3 
  

Б.29 Улица број 425а 
  

 Целе катастарске парцеле: 

  5837/2 

 Делови катастарских парцела: 

  5835/1; 5835/10; 5835/11; 5835/12; 5835/13; 5837/1; 5837/3; 5839/1; 5839/2; 



5842/4; 5841/7; 5841/14; 5842/1; 5842/2; 5842/3; 5842/4; 5842/5; 5854; 5855/1; 

5855/2; 5856; 5874; 5875; 5876/1; 5879; 5880/1; 5880/5; 5882/1; 5882/4; 

5882/5; 5882/6; 5882/7; 5882/10; 5883/1; 5883/3; 5884/1; 5879 
  

Б.30 Улица број 426 
  

 Делови катастарских парцела: 

  5906/1; 5906/2; 5922 
  

Б.31 Улица број 427 
  

 Делови катастарских парцела: 

  5906/1; 5907/2; 5907/3; 5907/4; 5907/5; 5907/6 
  

Б.32 Улица број 428 
  

 Целе катастарске парцеле: 

  5908/3 

 Делови катастарских парцела: 

  5908/1; 5909/1; 5909/2; 5909/3; 5909/4; 5909/5; 5909/6; 5919; 5920; 5921 
  

Б.33 Улица број 429 
  

 Делови катастарских парцела: 

  5275/2; 5275/3; 5275/6; 5905; 5906/1; 5907/2; 5907/6; 5909/1; 5909/5; 5921; 

5922; 6932 
  

Б.34 Улица Зелена долина 
  

 Делови катастарских парцела: 

  5277/1; 5885/1; 5886; 5887; 5888; 5889; 5891; 5892; 5893; 5894; 5895/1; 

5895/2; 5896; 5903/1; 5904; 5905; 5906/1; 6932 
  

Б.35 Улица Парковска  
  

 Делови катастарских парцела: 

  5893; 5894; 5896; 5897; 5898/2; 5905 
  

Б.36 Зона денивелисане раскрснице 
  

 Делови катастарских парцела: 

  5885/1; 5885/2; 5885/3; 5886; 5887; 5888; 5898/1; 5898/2; 5898/3 
  

Б.37 Градски бедем са платоима 
  

 Целе катастарске парцеле: 

  5418 

 Делови катастарских парцела: 

  1/2, 1/3; 1/5; 1/9; 498/1; 498/2; 499; 520/1; 2169; 5155/1; 5417/2; 5419/3; 

5420/2 

 

 

 

 

 



 

 

Ц. ПЛАНИРАНО ЈАВНО ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ ЗА ЈАВНЕ ЗЕЛЕНЕ 

ПОВРШИНЕ 

 

Ц.1 Парк – урбанистичка целина 2.1 
  

 Делови катастарских парцела: 

  5886; 5887; 5888; 5889; 5890; 5891; 5892; 5893; 5894; 5896; 5898/2; 5906/1; 

6932  

  

Ц.2 Уређена зелена површина 
  

 Делови катастарских парцела: 

  5275/2; 5275/3; 5275/4; 5275/6; 5277/2; 5924/3; 6932 

  

Ц.3 Зеленило у функцији саобраћаја 
  

 Делови катастарских парцела: 

  5885/1; 5886; 5887; 5898/1; 5898/2 

 

 

 

Д. ПЛАНИРАНО ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ ЗА КОМУНАЛНУ И ЕНЕРГЕТСКУ 

ИНФРАСТРУКТУРУ 

 

Д.1 Комплекс трафо станице 35/10 кВ – урбанистичка целина 1.5 
  

 Целе катастарске парцеле: 

  5799/2 

 Делови катастарских парцела: 

  5798/2; 5799/3 

  

Д.2 Комплекс мерно регулационе станице – урбанистичка целина 1.6 
  

 Делови катастарских парцела: 

  5425/1; 5425/3; 5435/1; 5435/4 

 

 

Е. ПЛАНИРАНО ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ ЗА ВОДОПРИВРЕДНУ  

ИНФРАСТРУКТУРУ 

 

Е.1 Одбрамбени бедем и зеленило мајор корита реке Западне Мораве 
  

 Целе катастарске парцеле: 

  5273/10; 5273/11; 5273/12; 5885/3; 5898/3; 5900/3; 5901/3; 5903/3 

 Делови катастарских парцела: 

  1/9; 5418; 5422; 5277/2; 5417/2; 5419/3; 5420/2; 5425/2; 5426/2; 5427/2; 

5428/2; 5431/2; 5435/2; 5787/1; 5788/2; 5789/2; 5790/2; 5791/2; 5792/2; 

5793/3; 5793/4; 5794/2; 5796/2; 5802/2; 5803/2; 5804/2; 5808/6; 5810/6; 

5811/2; 5811/3; 5817/4; 5818/2; 5849/4; 5850/2; 5851/2; 5852/2; 5880/6; 

5885/2; 6927; 6932 

  



Е.2 Река Лупњача 
  

 Целе катастарске парцеле: 

  5923/3; 5923/4 

 Делови катастарских парцела: 

  5924/3; 5275/4; 6932 

 

Напомена: Парцелацију, препарцелацију и исправку граница радити у свему према 

графичком прилогу бр. 5 „Карта регулације и површине јавне намене“. 

 

5.5    УРЕЂЕЊА ЗЕЛЕНИХ ПОВРШИНА  

 

У складу са општом концепцијом организације уређења и коришћења простора у 

подручју које се планом разрађује, функције зеленила третиране су према следећим 

условима: 

 

 очување постојеће квалитетне вегетације 

 повећање површина под зеленилом у односу на постојеће стање и формирање нових 

 повећање квалитета зелених површина избором адекватних врста засада. 

 

Зеленило на овом делу простора може се поделити у следеће категорије: 

 

А. Јавне зелене површине 

 Зеленило површина парковске намене 

 Уређене зелене површине 

 Зеленило у функцији саобраћаја 

 Зеленило скверова 

 Улично зеленило 

 Зеленило у комплексима јавних функција 

 

Б. Зелене површине у оквиру осталог грађевинског земљишта 

 Зеленило у оквиру парцела становања (предбаште, дворишта, баште) 

 Зеленило у оквиру централних функција 

 

А. Јавне зелене површине 

 

Зеленило површина парковске намене 

 

Паркови од свих зелених површина имају највећи ефекат у циљу побољшања 

микроклиме, а и организације одмора и рекреације становника. У обухвату плана је ново 

планирани парк, у западном делу предметног подручја. Архитектура простора треба да да 

карактер урбане парковске површине. Композиционо решење подразумева комбинацију 

пешачких стаза, комуникација, зелених површина, а због репрезентативнијег изгледа и 

практичне примене водене архитектуре. Зелене површине је неопходно употпунити 

цветницама или цветним шибљем од мешаног сезонског цвећа и вишегодишњих биљака. 

Зеленило партерног уређења употпунити високим дендролошким врстама дрвећа. 

 

Уређене зелене површине  

 

На простору између реке Лупњаче, Улице бр. 429 и Булевара младости формирана је 

уређена зелена површина. На овој зеленој површини урадити партерно решење са мноштвом 



сезонског цвећа и вишегодишњих биљака-ниског растиња (Juniperus spp. и сл.), које би 

ублажило окружење пуно саобраћајница и објеката. Овај простор употунити пешачким 

стазама и урбаним мобилијаром. 

 

Зеленило у функцији саобраћаја 

 

Планирањем саобраћајне мреже у зони денивелисане раскрснице (градске саобраћајнице 

улице Стевана Првовенчаног и сабирне улице Булевар младости) створена је могућност да се 

на том простору формира уређена зелена површина. На овој зеленој површини урадити 

партерно решење са мноштвом сезонског цвећа и вишегодишњих биљака-ниског растиња 

(Juniperus spp. и сл.), које би ублажило негативне ефекте саобраћаја. 

 

Зеленило платоа и скверова 
  

На месту укрштања Градског и одбрамбеног бедема планирано је формирање платоа. 

Предвиђено је његово уређење уз задржавање квалитетног постојећег зеленила и уклапање у 

будуће идејно решење, као и увођење новог зеленила, односно ниског растиња у 

комбинацији са цветним аранжманима. 

На месту укрштања Градског бедема и улице Војводе Степе, искоришћено је 

земљиште у јавној својини за формирање сквера. Сквер уредити поплочањем, зеленилом и 

урбаним мобилијаром. 

 

Улично зеленило  
 

  Ову категорију зеленила сачињавају дрвореди дуж улица и травњаци у ивичном појасу 

и разделној траци. Улично зеленило, линеарног типа у облику једноструког или двоструког 

дрвореда постављених у ивичном појасу тротоара планирани су у следећим улицама: 

 обострано постављени у улици Илије Гарашанина 

 једнострано постављен у улици Призренској (бивша Улица бр. 420) и Улици 414 

  Током израде техничке документације за саобраћајнице, уколико просторне 

могућности и диспозиција подземне инфраструктуре то омогућавају предвидети зеленило. 

  У разделном појасу Улице војводе Степе предвидети комбинацију ниског и високог 

растиња, на начин да се не угрози безбедност у саобраћају. 

 При избору садница водити рачуна о томе да буду прилагођене уличним профилима и 

педолошком саставу земљишта. Где год је то могуће у склопу површина намењеним 

стационарном саобраћају применити високо растиње. У саобраћајницама где није могуће 

формирати линеарни зелени појас поставити жардињере са зеленилом и цвећем дуж 

тротоара. 

 

Зеленило у оквиру комплекса јавних функција 

 

Зеленило ових површина можемо поделити у следеће групе: 

 зеленило комплекса социјалног становања 

 зеленило комплекса спорта и рекреације 

 зеленило комплекса комуналних функција. 

 

Зелене површине у оквиру комплекса јавних објеката су заступљене у различитим 

процентима и на различите начине се третирају, обзиром да одржавање истих углавном врше 

они који у њима раде. Уређење ових површина требало би да буде декоративно, осим у 

комплексима за комуналне функције. У састав зеленила потребно је да се нађу једногодишње 

цветнице, перене.  

 



 Овакве површине захтевају интезивно одржавање. 

 

Правила за изградњу и уређење зелених површина 

 

 Приликом оснивања зелених површина – било партерних или дрвенастих садница, 

примењивати све потребне агротехничке мере и строго поштовати време садње појединих 

врста у односу на њихов вегетативни период. 

 Садни материјал који се користи при озелењавању простора, треба да је квалитетан и да 

има одговарајућу старост. 

 Избор садног материјала треба спровести врстама адаптираним на владајуће климатске и 

педолошке услове. 

 За уређење слободних површина користити материјале који ће допринети амбијенталној 

целини простора. 

 Решење зеленила ускладити са трасама подземних и надземних инсталација. 

 Зеленило треба одржавати редовно и уредно. 

 Задржати и подмаладити постојеће зеленило. Неопходно је очувати што више постојећу 

вегетацију. 

 Растојање стабла од објекта да не буде мање од 4-7м у зависности од саднице. 

 За зеленило у оквиру постојећег породичног становања битно је сачувати постојећи 

зелени фонд  и допунити га декоративним аутохтоним врстама дрвећа и жбуња. За будуће 

кориснике треба напоменути да зеленило у оквиру породичног становања (зеленило башта и 

окућница) као интегралног дела куће, треба да да  значајан допринос у заштити животне 

средине и ефектнијем визуелном сагледавању ширег подручја. 

 Зелене површине у оквиру социјалног становања треба да буду у виду интерних паркова 

са новим зеленим формама како средњих и високих врста, тако и ниским жбунастим 

формама, травнатим површинама, цветним аранжманима и сл.  

 Уређење јавних површина зеленилом треба уредити новим зеленим формама како 

средњих и високих врста, тако и ниским жбунастим формама, цветним рунделама и др. 

 Врсте зеленила које се саде у дворишту дечје установе не смеју да буду крте (врба, бреза 

и сл.), бодљикаве и отровне врсте. Корисне саднице за ове комплексе су оне са ниском 

крошњом. Препоручују се фитоцидне здраве врсте (најчешће четинари). Високо дрвеће не 

треба садити на јужној страни. 

 Зеленило парка уређивати у складу са микроклиматским карактеристикама и саставу тла 

локација. Основ зеленила представљаће аутохтона вегетација са декоративним 

карактеристикама. Саставни део треба да чине и декоративне егзоте у складу са локацијским 

условима. Што је могуће више примењивати аутохтоне врсте, засаде инсектицидне и 

антисептицидне врсте и врсте отпорне на градске услове.  

 Уређене зелене површине планиране су пре свега као заштитно зеленило. Основу 

зеленила представљаће жбунасте и ниске форме дендрофлоре у комбинацији са травнатим 

површинама.  

 Уређење простора дуж саобраћајница извршиће се зависно од врсте улице и просторних 

могућности на следеће начине: 

o обостраним дрворедима 

o једностраним дрворедима 

o украсним шибљем и жбуњем 

o травнатим површинама 

 Изабране врсте морају да буду широколисне, брзорастуће декоративне аутохтоне врсте. 

Дрворедне врсте на градским улицама морају бити прилагођене профилу улица и положају 

надземних и подземних инсталација. 

 Уређење зелених површина мора да буде у складу са урбанистичко-архитектонским 

решењима зона, блокова, улица, амбијената. Зеленило осим основне заштитне улоге мора да 

има и улогу архитектонских елемената (заклањање, истицање, ослобађање визура, и сл.). 



 

Зелене површине се одређују према специфичностима урбаног и просторног амбијента. 

Најмањи стандард који треба обезбедити износи: 

 Једно стабло по једном стану или на 100м2 пословног простора 

 Зелене површине чине најмање 1/4 укупне површине урбанистичке целине или 

подцелине 

 Свака грађевинска парцела намењена становању мора садржати најмање 30% зелених 

површина 

 Сваки паркинг простор мора да има најмање једно стабло на 50м2 терена. 

 

УСЛОВИ СА АСПЕКТА ЕКОЛОГИЈЕ: 
 

Концепцијски су предвиђене мере којима ће се постојеће загађење свести на ниво 

одрживог, а стварање нових загађивача спречити. 

У конкретном случају то се постиже подизањем зелених заштитних појасева, дуж 

саобраћајница, као и према  производној зони водећи рачуна о следећем: 

 оптимални однос изграђеног и слободног простора 

 оптимална количина зеленила 

 добра повезаност и проветреност подручја 

 

Од велике важности при формирању зелених површина је правилан избор врста. 

Изгледом хабитуса и колоритом, врсте не би требало да одударају једна од друге, већ да се 

међусобно допуњују. Настојати да се испуне захтеви у погледу квалитета садног материјала, 

технике садње, стандарда и нормативе проверених у пракси. 

 

Композициони план зеленила, условљен је положајем објеката, саобраћајницама и др. 

 

5.6    УРЕЂЕЊЕ ИНФРАСТРУКТУРНИХ МРЕЖА   

 

5.6.1    САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА   
 

Ово подручје налази се у оквиру граница усвојеног Плана генералне регулације 

„Центар“ („Службени лист града Чачка“ бр. 15/2014) између Градског бедема, улице Војводе 

Степе (коју обухвата), реке Лупњаче и деснообалног одбрамбеног насипа и заузима западни 

део поменутог плана. Могло би се рећи да једним (највећим) својим делом представља 

ободну зону ужег центра града, где се најудаљенији делови предметне зоне налазе на око 2-

2,5 km од градског трга (Трг устанка), ако би градски трг усвојили као референтни центар 

града, док су њени најближи делови на свега 900 до 1000 метара удаљености од истог.  

 

Унутрашња комуникација, као и веза са осталим деловима града остварена је преко 

постојећих 20-ак улица различитог ранга. Најзначајнија је свакако улица Војводе Степе, ка 

којој гравитирају сви остали правци, међу којима и улица Илије Гарашанина са својим 

„гранама“ (улицама Стевана Мољевића, 406 и 408). Остале саобраћајнице на овом подручју 

су краће, слабије разгранате и углавном се директно повезују на улицу Војводе Степе.  

 

Иако врло повољно позициониран, овај део града се у погледу саобраћајне 

инфраструктуре није правилно развијао, па се овако оформљена улична мрежа не може 

сврстати ни у једну уређену структуралну форму (што је уосталом случај и на „најширој“ 

територији града). Иако у делу између градског бедема, улице Илије Гарашанина и улице 

Војводе Степе, постоје елементи ортогоналне форме, она се ипак не може сврстати у такву 

групу уличних мрежа. Дакле на предметном подручју присутна је неуређена улична мрежа, 



са непотпуним профилима у погледу елемената које би саобраћајнице у овом делу града 

требало да садрже.  

 

ДРУМСКИ САОБРАЋАЈ 

 

Планом Генералне регулације „Центар“ су дате и основне смернице за даљу разраду, 

кроз план детаљне регулације Кошутњак 1 Младост. Поменутим смерницама дефинисани су 

правци развоја и саобраћајне инфраструктуре предметног подручја.  

„Од примарне саобраћајне мреже планирати улице Стевана Првовенчаног (планирана 

градска саобраћајница), Илије Гарашанина и Булевар младости (сабирне саобраћајнице). 

Булевар младости предвидети уз ножицу насипа одбрамбеног бедема са бициклистичким 

тракама, које представљају сегмент планираног бициклистичког коридора од градског 

центра до раскрснице у Бељини. Планом детаљне регулације планирати секундарну 

саобраћајну мрежу, која би преко примарне повезала ово подручје са осталим зонама града. 

Обзиром да је на овом подручју предвиђен део парка, као саставни део свеукупно 

планираног градског парка, у зони раскрснице улица Стевана Првовенчаног и Булевара 

младости предвидети организован паркинг простор за кориснике градског парка...“1 

Дакле, концепт друмског саобраћаја заснован је на реконструкцији и доградњи 

постојеће градске мреже и изградњи нових саобраћајница, чиме би се: 

 квалитетно и ефикасно повезала ова зона са осталим зонама града тј. побољшала 

саобраћајна приступачност; 

 дала могућност квалитетнијој организацији јавног градског превоза; 

 повећала безбедност саобраћаја (повећањем попречних профила примарне и 

секундарне саобраћајне мреже) и 

 обезбедио приступ новопланираним садржајима  

 

Целокупну уличну мрежу на посматраном подручју чине саобраћајнице пописане у табели 

бр. 4 која осим постојећег и радног назива улице садржи и њену приближно планирану 

дужину, као и ознаку планираног ранга. Целокупну мрежу је могуће поделити на примарну и 

секундарну. 

 

Табела бр. 4 

Р. 

Бр. 
Назив улице (радни) Назив улице (постојећи) 

Дужина 

[m] 
ранг 

1 Вуковарска (418) Улица 418 182,0 ПУ 

2 Дринска (417) Дринска 246,9 ПУ 

3 Кумановска (415) Кумановска 294,5 ПУ 

4 Стевана Мокрањца (416) Стевана Мокрањца 155,2+31,4 ПУ 

5 Илије Гарашанина (407) Илије Гарашанина 660,8 СУ II 

6 Стевана Мољевића (413) Стевана Мољевића 249,0 ПУ 

7 Барањска (402) Улица 402 279,2 ПУ 

8 Книнска (403) Книнска 247,19 ПУ 

9 Ул.бр 404 Улица 404 273,47 ПУ 

                                                 
1 

 

 

 
 Извод из усвојеног планског акта ПГР „Центар“ 
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Драгутина 

Димитријевића Аписа 

(405) 

 219,0 

 

ПУ 

11 Ул. бр. 406 Улица 406 161,1+91,3 ПУ 

12 Ул. бр. 408 Улица 408 225,5 ПУ 

13 Војводе Степе Војводе Степе 1353,6 ГС I 

14 Ул. бр. 419 Филипа Вишњића 247,5 ПУ 

15 Ул. бр. 414а Планирана 163,6 ПУ 

16 Ул. бр. 414 Улица 414 159,18 ПУ 

17 Улица Ада Улица Ада 116,4 ПУ 

18 Бул. Младости Планирана 1586,6 СУ II 

19 Филипа Вишњића (418) Филипа Вишњића 257,1 ПУ 

20 Призренска (420) Улица 420 303,7 ПУ 

21 Ул. бр. 420 б 
Планирана Алтернатива 

Улици 1 
104,2 

ПУ 

22 Ул. бр. 420 а Планирана 86,5 ПУ 

23 Ул. бр. 421 Улица 421 245,6 ПУ 

24 Ул. бр. 421а Улица 421 194,4 ПУ 

25 Ул. бр. 425а Улица 424 450,5 ПУ 

26 Ул. бр. 425 Улица 425 75,9 ПУ 

27 Ул. бр. 422 Улица 422 211,9 ПУ 

28 Ул. бр. 423 Улица 423 168,4 ПУ 

29 Стевана Првовенчаног Стевана Првовенчаног 354,4 ГС I 

30 Ул. Зелена долина Потес Лупњача+план. део 652,6 ПУ 

31 Ул. Парковска Потес Лупњача 161,2 ПУ 

32 Ул. бр. 429 Улица 429 338,0 ПУ 

33 Ул. бр. 426 Улица 426 70,67 ПУ 

34 Ул. бр. 427 Улица 427 87,0 ПУ 

35 Ул. б р. 428 Улица 428 95,36 ПУ 

 

А – примарна улична мрежа 
У примарну уличну мреже на предметном подручју убрајају се: ул. Војводе Степе, као 

и улица Стевана Првовенчаног, као градске саобраћајнице првог реда. 

 Улица Војводе Степе - Синђелићева (преко улице Синђелићеве и улице 

Радојице Радосављевића) представља главну везу предметног подручја како са 

центром, тако и са осталим деловима града, а осим тога обезбеђује и везу 

између државног пута IБ реда број 23 и планираног једносмерног сабирног 

прстена око централног језгра града.  
Улица Војводе Степе - Синђелићева у целој својој дужини биће проширена на четири 

саобраћајне траке, обзиром да је иста у ГУП планирана као градска саобраћајница првог 

реда на правцу од Ул. Синђелићеве ка улазно-излазном правцу према Ужицу. У оквиру 

ПДР „Кошутњака 1 – Младост“ планирана је реконструкција ове саобраћајнице на 

деоници од реке Лупњаче до спајања са Синђелићевом улицом. 

 Улица Стевана Првовенчаног Ова саобраћајница представља сегмент  

планираног прстена градске саобраћајнице око шире зоне градског центра, и 

ствара могућност да возила која немају за циљ градски центар овом 

висококапацитетном саобраћајницом продуже ка северним или јужним 

деловима града.  То је континуитет концепта свих досадашњих ГУП-ова да се 

језгро града што више растерети саобраћаја преко тангенцијалних 

саобраћајних потеза. Улица је највећим својим делом планирана 



денивелационо у односу на терен преко кога прелази, односно постављена је на 

стубовима у форми вијадукта, обзиром да мора да пређе одбрамбени насип на 

коти већој или истој коти насипа, а после преласка одбрамбеног бедема, преко 

потеса „Растоке“, пролази преко плавног подручја реке Западне Мораве и саме 

реке, где, такође, мора бити изнад плавног терена на стубовима, а не на насипу 

који би представљао препреку великим водама и завршетком на денивелисаном 

кружном току у Трбушанима на/испод „Северне магистрале“. У предметној 

зони везу остварује са улицама војводе Степе - Синђелићева (раскрсница у 

нивоу, са пуним програмом размене саобраћаја) и Булеваром младости 

(денивелисана петља, такође са пуним програмом размене саобраћаја). 

Б – секундарна улична мрежа 
 

У оквиру секундарне уличне мреже на предметном подручју планиране су сабирне 

улице II реда (СУ-II) и приступне саобраћајнице. 

 

Улице Илије Гарашанина и Бул. младости представљају сабирне улице II реда, док 

све остале (које не спадају у виши ранг), побројане у Табели бр. 4, спадају у приступне 

саобраћајнице. 

 

Сабирне улице II реда (СУ-II): 

 Улица Илије Гарашанина је планирана по постојећој траси, али 

проширеног попречног профила на 13m. Прелазак преко одбрамбеног 

насипа је планиран на коти тог насипа, а њен профил после преласка 

одбрамбеног бедема је проширен за ширину две бициклистичке стазе према 

спортско-рекреативном центру, а што ће бити разрађено кроз израду 

планираног ПДР. 

 Булевар младости (радни назив) је највећим својим делом планиран уз 

ножицу насипа деснообалног одбрамбеног бедема са бициклистичким 

тракама, које представљају сегмент планираног бициклистичког коридора 

кроз град. Булевар младости  је планиран поред постојећег одбрамбеног 

бедема, до улице Зелена долина са којом се додирује, преко тротоара, али 

без могућности размене моторног саобраћаја, одакле „напушта“ ножицу 

бедема, пролази испод улице Стевана Првовенчаног, а стотинак метара 

одатле са петљом остварује везу са вијадуктом (ул. Стевана Првовенчаног). 

Након преласка преко реке Лупњаче, ова улица напушта границу плана. На 

супротној страни (у односу на раскрсницу у Бељини), ова саобраћајница се 

завршава слепо, са формираном окретницом. У попречном профилу садржи 

бициклистичке стазе са обе стране уз ивицу коловоза. 
 

Приступне улице: 

У ову категорију саобраћајница спадају: 

1. Стaмбене улице 

2. Улице са умиреним саобраћајем 

 Ове улице обухватају најбројнију категорију градских улица које директно опслужују 

урбанистичке, ивичне садржаје (локације). На простору предметног ПДР-а доминантне су 

стамбене улице, које су планиране са једним коловозом подељеним на две саобраћајне траке, 

као и два тротоара, док је на местима значајних просторних ограничења тај профил 

редукован за један тротоар. На предметном подручју се налази и део улице са умиреним 



саобраћајем, тј. њен слепи завршетак са окретницом (део улице Војводе Степе). 

ПЕШАЧКИ САОБРАЋАЈ 

 

Интензивнији пешачки токови се појављују на градском бедему, нарочито на делу од 

парка (постојећег), па даље ка спортском центру. Ради лакшег приступа на градски бедем 

планом су предвиђене пешачке рампе прилагођене и особама које се отежано крећу. 

Деснообални бедем би поред своје основне функције имао и споредну функцију пешачке 

комуникације. 

 

Све саобраћајнице обухваћене планом су, уколико је то било потребно, проширене 

како би се испланирала површина за кретање пешака – тротоар и где год је то било могуће, 

тротоари су планирани са обе стране коловоза. Тамо где је због просторних ограничења то 

било немогуће, тротоар је испланиран само са једне стране.  

 

На потезу од укрштања Дринске и улице Војводе Степе - Синђелићева па до почетка 

градског бедема, оформљена је пешачка зона. Приступ парцелама које се налазе у њеној 

непосредној близини и немају алтернативну могућност приступа дозвољава се преко овог 

платоа уз неопходно поштовање закона који регулишу начин кретања моторних возила у 

пешачкој зони. 

БИЦИКЛИСТИЧКИ САОБРАЋАЈ 

  

Планирањем бициклистичких стаза, пре свега у Булевару младости, као и 

проширењем профила највећег броја саобраћајница, стварају се услови за безбедније учешће 

бицикала као алтернативног вида превоза, као и значајнији удео бициклистичких кретања у 

свакодневној видовној расподели, што би за овај део града, као и за град у целини имало 

великог значаја.  

 

Осим у Булевару младости, бициклистичке стазе су планиране и у улици Стевана 

Првовенчаног, а постојећом петљом бициклистичке стазе у ове две улице су повезане. 

Бициклистичке стазе у улици Булевар младости се не завршавају слепо где и улица, већ се 

након слепог завршетка улице спајају у јединствену двосмерну стазу ширине 3 метра и 

подземним пролазом се повезују са улицом Цара Душана. 

ПАРКИРАЊЕ 

 

Што се паркирања путничких аутомобила тиче, саобраћајни захтев корисника за 

паркирањем је несразмеран у односу на могућности простора, што за последицу има масовну 

појаву паркирања возила противно саобраћајним прописима. 

 

На највећем делу, обухваћеном ПДР-ом, паркирање се планира у оквиру приватних 

парцела, власника возила, што је у складу са планираном наменом. Пошто се углавном ради о 

стамбеним зонама средњих густина где се не очекује значајнији интензитет саобраћаја (са 

изузетком ул. Војводе Степе, Стевана Првовенчаног, евентуално Булевара младости и Илије 

Гарашанина), планирано проширење саобраћајница ће бити довољно, да чак и у таквим 

околностима обезбеди виши ниво безбедности и проточности саобраћајница. Једино 

организовано паркирање планирано је у оквиру две ламеле уз улицу Зелена Долина, као 

потреба да се обезбеди одређен број места посетиоцима овог дела града. 

 

ЈАВНИ ГРАДСКИ ПРЕВОЗ   (ЈГП) 



 

Јавни градски превоз у овом простору заступљен је у виду аутобуског превоза 

путника. Овај вид саобраћаја присутан је у улици Војводе Степе - Синђелићева. У овој улици, 

на потезу између Кумановске и Дринске улице, планирано је једно аутобуско стајалиште у 

оквиру аутобуске нише. Остала аутобуска стајалишта реализују се у оквиру коловозне 

површине на саобраћајној траци ближој тротоару и означавају се адекватном хоризонталном 

и вертикалном сигнализацијом. 

 

НИВОИ УКРШТАЈА 

 

Највећи број укрштаја на подручју плана су укрштаји у нивоу (површински), углавном 

са пуним програмом размене саобраћаја. Осим тога планирани су и укрштаји са могућношћу 

излива са главне саобраћајнице на споредну, као и улива са споредне на главну, али у смеру 

кретања најближе коловозне траке, без пресецања главног тока. Једна денивелисана 

раскрсница без размене саобраћаја, између улице Стевана Првовенчаног и улице Зелена 

долина, као и денивелисани укрштај са пуним програмом размене саобраћаја између улица 

Стевана Првовенчаног и Булевара младости употпуњују слику саобраћајне мреже у погледу 

нивоа укрштаја. 

 

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: 

ts=250+Vr /цм/, што за режимску брзину на подручју града Чачка од 50км/х износи: ts 

=250+50=300цм. 

 

За секундарну мрежу улица, ширине саобраћајне траке су мин. дозвољене ts=250цм с 

обзиром на расположиви коридор, а што се може без икакве бојазни прихватити. Тротоари су 

планирани у оквиру свих јавних саобраћајница, где је то расположиви коридор дозвољавао и 

могу бити делимично променљиве ширине где је то расположиви коридор захтевао. 

 

Попречни профил ове категорије саобраћајница садржи две саобраћајне траке и два 

тротоара (2х2,5+2х1,5=8,0м). У случајевима оштрих просторних ограничења, примењени су 

попречни профили са тротоаром само са једне стране, док је са друге стране остављен 

заштитни појас од 0,5м (2х2,5+1,5+0,5=7,0m). Најмањи примењен профил за јавне 

саобраћајнице на посматраном пордучју је профил од 6,5 m и то само у улици 420 б. 

 

Попречни падови у свим улицама су планирани 2,5 % у правцу. 

 

УСЛОВИ ЗА ПРИСТУП НА ЈАВНУ САОБРАЋАЈНУ МРЕЖУ 

 

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. Ширина приватног 

пролаза, преко кога се обезбеђује приступ јавном путу, дата је у следећој табели. 

 

Табела бр. 4: Минимална ширина приступне (прикључне) саобраћајнице у функцији  њене дужине и 

броја парцела које се преко ње повезују на јавну саобраћајницу 



До 15 m и 1 парцела  ширина 2,5 m окретање у парцели 

До 25 m и до 5 парцела  ширина 3,5 m окретање у парцели 

До 40 m и до 8 парцела  ширина 5,0 m окретање у парцели 

До 40 m и више од 8 парцела  ширина 5,0 m обавезна окретница 

До 100 m и до 8 парцела  ширина 5,0 m обавезна окретница 

До 100 m и више од 8 парцела  ширина 6,5 m обавезна окретница 

Више од 100 m и више од 8 парцела  ширина 7 m обавезна окретница 

 

Уколико се ради о градњи у непрекинутом низу пролаз у дубину парцеле обезбедити 

кроз покривени пролаз – пасаж ширине минимално 4.0m и висине од 4.5m, како би се 

обезбедио приступ ватрогасним колима, хитној помоћи и камиона у функцији обављања 

одређених пословних и радних делатности у оквиру објеката на парцели. Уколико се ради о 

прекинутом низу, када постоји још један приступ унутрашњем дворишту, пасаж је ширине 

минимално 4.0m и висине од 4.0m. Углови пасажа ка јавној саобраћајној површини треба да 

буду закошени у циљу боље прегледности. Код угаоних објеката, због боље саобраћајне 

прегледности и безбедности, пасаже планирати на безбедној удаљености у односу на 

раскрсницу. 

 

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 свих саобраћајних површина решити затвореном 

канализацијом путем сливника. 

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. Комплекс објеката те врсте (станица за снабдевање моторних 

возила горивом), на предметном подручју се налази уз ул. Војводе Степе. 

 

5.6.2    ВОДОПРИВРЕДНА ИНФРАСТРУКТУРА   

Објекти на водотоковима 

 

Предметни План осим Западне Мораве – као водотока I реда, пресеца и река Лупњача, 

као водоток II реда. Лупњача је у подручју Плана регулисана у потпуности, а уз десну обалу 

Западне Мораве је изграђен одбрамбени насип „Кошутњак“. Изградњом оба одбрамбена 

насипа - градско подручје Чачка није угрожено поплавама. Извршена је регулација оба 

водотока на подручју Плана и то: на Западној Морави и Лупњачи. 

Водотоци су загађени испуштањем фекалне и атмосферске канализације без претходног 

пречишћавања, дивљим депонијама и пољопривредним загађујућим материјама у узводним 



деоницама. 

Продори атмосферске канализације кроз изграђене одбрамбене насипе су потенцијална 

критична места при високим водостајима, па може доћи до озбиљних оштећења насипа и 

плављења насеља. Изграђени понирући бунари за прихват атмосферске канализације у 

брањеном делу насеља су такође потенцијална места плављења насеља при високом нивоу 

подземних вода. 

 

5.6.3    ХИДРОТЕХНИЧКА ИНФРАСТРУКТУРА   

Водоводне инсталације 

Снабдевање водом је заступљено у већини саобраћајница, али углавном цевима мањих 

пречника од Ø100 mm. Постоји само један прстен Ø200 везан на мрежу у ул. Војводе Степе, и 

то улицама 407 (Илије Гарашанина) – 408 – 402 - Вуковарска. Потребна је изградња мреже у 

новим саобраћајницама; у улицама у којима су пречници цеви мањи од Ø100 mm потребна је 

замена; као и спајање цевовода у прстенасту мрежу. 

Квалитет воде у мрежи је неуједначен због слепих кракова, неквалитетног цевног 

материјала, губитака у мрежи и др. 

За будући развој ограничења могу бити: 

 изграђени цевоводи неадекватних капацитета на који је прикључено више објеката 

кроз приватна дворишта, а не прикључењем на уличну мрежу 

 неодговарајући материјали од којих су изграђени цевоводи  

 неадекватан надзор и управљање системом, због нелегалних прикључака 

 дистрибутивна мрежа, старост и неопремљеност 

 нерационално коришћење воде у сврхе за које није намењена 

 инвестициона улагања у реконструкцију појединих објеката система. 

 

Изграђени систем водоснабдевања има могућност проширења, а увођење система 

даљинског надзора водоснабдевања обезбеђује управљање и контролу система, као и праћења 

квалитета воде. Урађен је пројекат "Генерално решење водоводног дистрибуционог система 

Чачка" (Водопројект, 1998. год.), који је основ за пројекте проширивања мреже. Градско јавно 

комунално предузеће "Водовод" се бави водоснабдевањем. 

Постојећа мрежа Ø100мм је делимично изграђена у прстенастом систему, па ће се 

реализацијом планираних саобраћајница задржати траса постојећег прстена Ø200mm (али ће 

цевовод бити трасиран у коловозу) и изградити нови  цевоводи 100 - чиме ће се формирати 

нове прстенасте мреже.  

Предвиђена је изградња водовода 100  у улицама:  

 402, у дужини 280m (Ø200mm) 

 403, у дужини 270m 

 404, у дужини 270m 

 Д. Димитријевића Аписа (405), у дужини 300m 

 406, у дужини 160 m 

 407, у дужини 647m (Ø200mm) 

 408, у дужини 214m (Ø200mm) 

 Ада (410), у дужини 113m 

 413, у дужини 237m 

 414, у дужини 157m 

 414а, у дужини 165m 

 Кумановска (415), у дужини 245m 

 С. Мокрањца (416), у дужини 220m 

 Дринска (417), у дужини 200m 

 Вуковарска, у дужини 197.5m (Ø200mm) 



 418, у дужини 210m 

 419, у дужини 324m 

 420, у дужини 308m 

 421, у дужини 290m 

 422, у дужини 214m 

 423, у дужини 167m 

 425, у дужини 160m   

 425а, у дужини 150m 

 429, у дужини 344m 

 Булевар младости, у дужини 1545m 

Фекална канализација 

Фекална канализација је заступљена у већини саобраћајница између градског бедема и 

бедема „Кошутњак“ (источни део предметног подручја плана), док је у остатку подручја 

слабије изграђена. У већини случајева, изграђена мрежа није у коридору постојећих 

саобраћајница. На источном крају улице 408 постоји црпна станица „Кошутњак“, којом се 

употребљене воде целог насеља препумпавају испод Градског бедема до Музичке школе, а 

одатле до фекалне канализације у ул. Цара Душана.  

Проблем каналисања отпадних вода је у непостојању мреже у улицама у којима су 

изграђени нелегални објекти; као и у нелегалним спојевима уличних сливника са фекалном 

канализацијом, што доводи до изливања у дворишта или подрумске просторије након 

обилних падавина. 

Потребно је изградити нове цевоводе у планираним саобраћајницама и изместити цеви 

у коридоре саобраћајница – на местима где је то могуће и где не спречавају нову изградњу 

објеката. 

Oграничења за будући развој могу бити: 

 изграђени цевоводи неадекватних капацитета на који је прикључено више објеката 

кроз приватна дворишта, а не прикључењем на уличну мрежу 

 стање и старост мреже, која временом неће имати ни довољан капацитет  

 инвестициона улагања у реконструкцију појединих постојећих објеката и 

изградњу нових. 

Канализациона мрежа на подручју овог плана је изведена по сепарационом систему, па 

се мреже фекалне и атмосферске канализације могу независно проширивати. 

Урађен је "Генерални пројекат одвођења употребљених вода Чачка" (Енергопројект, 

1999.), који је полазни документ за урбанистичко планирање, као и израду главних пројеката. 

Постоје градска јавна предузећа "Водовод" и "Градац", која се баве каналисањем 

употребљених и атмосферских вода. 
 

Изградњом цеви пречника Ø200 у оквиру нових саобраћајница ће се прихватити 

употребљене воде свих постојећих и нових потрошача у оквиру овог плана, чиме ће се 

прихватити употребљене воде нових потрошача у оквиру овог Плана и укинути постојеће 

септичке јаме. 

Предвиђена је изградња канализације мин 200 у улицама: 

 402, у дужини 280m 

 403, у дужини 250m 

 404, у дужини 250m 

 Д. Димитријевића Аписа (405), у дужини 261,5m 

 406, у дужини 160m 

 407, у дужини 628.5m 

 Ада (410), у дужини 95m 

 413, у дужини 200m 



 414, у дужини 146m 

 414а, у дужини 150m 

 Кумановска (415), у дужини 195m 

 С. Мокрањца (416), у дужини 175m 

 Вуковарска, у дужини 175m 

 418, у дужини 253m 

 419, у дужини 180m 

 420, у дужини 285m 

 421, у дужини 250m 

 422, у дужини 200m 

 423, у дужини 170m 

 425, у дужини 160m 

 425а, у дужини 115m 

 428, у дужини 81m 

 Зелена долина, у дужини 140m 

 Булевар младости, у дужини 1207.5m 

 

Планирано је и измештање цеви у коридоре саобраћајница – на местима где је то могуће. 

Трасе планираних канализационих цеви су у коридору коловоза, а трасе постојећих цеви 

се укидају. Укрштања са осталим будућим инфраструктурним водовима ће се вршити на лицу 

места уколико за то буде потребе, имајући у виду прописе и неопходност поштовања падова 

цеви фекалне канализације.  

Атмосферска канализација 

 

Атмосферска канализација је делимично заступљена на предметном подручју, али се 

излива на 4 места у Западну Мораву – пробојем кроз одбрамбени насип „Кошутњак“, а на 

више места се излива у понирући бунар на низводном крају саобраћајница у близини насипа 

„Кошутњак“. Потребно је изградити колектор атмосферске канализације, којим би се 

прикупиле атмосферске воде из већине саобраћајница и одвеле даље из насеља, као и да се 

постојеће цеви које нису у коридору коловоза, замене новим цевима у складу са прописима. 

У претходној анализи постојећег стања може се закључити да за будући развој 

ограничења могу бити: 

 нелегални испусти кроз одбрамбени насип и могућност повратног успора из Западне 

Мораве, што условљава изливање на саобраћајнице, у дворишта и објекте (нарочито 

подрумске просторије) 

 непостојање главног колектора у насељу, који би прихватио атмосферске воде са целог 

подручја 

 инвестициона улагања у реконструкцију појединих постојећих објеката и 

изградњу нових. 

Нивелациони положај саобраћајница у односу на Лупњачу и Западну Мораву (које 

имају довољну дубину усецања у терен), дозвољава евакуацију атмосферских вода и у ове 

реципијенте. 

У новопланираном парку, на простору између нових улица Зелене долине (радни 

назив) и Парковске (радни назив) планирано је вештачко мини језеро, које ће бити и 

реципијент за атмосферске воде из ул. Зелена долина, уз претходни предтретман 

атмосферских вода које би се у њега упуштале. 

 

Предвиђена је изградња колектора Ø600-Ø1400мм у Булевару младости, као и 

канализације мин Ø400 у улицама: 

 402, у дужини 140m 



 403, у дужини 110m 

 404, у дужини 140m 

 Д. Димитријевића Аписа (405), у дужини 247,5m 

 407, у дужини 523.5m 

 408, у дужини 214.7m 

 Ада (410), у дужини 140m 

 404, у дужини 16m 

 413, у дужини 238m 

 414, у дужини 157m 

 414а, у дужини 160m 

 Кумановска (415), у дужини 245m 

 С. Мокрањца (416), у дужини 190m 

 Вуковарска, у дужини 180m 

 418, у дужини 257m 

 419, у дужини 95m 

 420, у дужини 295m 

 421, у дужини 260m 

 421а, у дужини 70m 

 422, у дужини 180m 

 423, у дужини 140m 

 425, у дужини 160m 

 425а, у дужини 90m 

 426, у дужини 50m 

 427, у дужини 50m 

 429, у дужини 246.5m 

 Зелена долина, у дужини 570m 

 Булевар младости, у дужини 218m; у дужини 37m – Ø600; у дужини 117m – Ø800; у 

дужини 212m – Ø1000; у дужини 250m – Ø1200; у дужини 664m – Ø1400 
 

Трасе постојећих канализационих цеви углавном нису у коридору коловоза, па је 

планирана изградња нове мреже, осовином саобраћајница. Укрштања са осталим будућим 

инфраструктурним водовима ће се вршити на лицу места уколико за то буде потребе, имајући 

у виду прописе и неопходност поштовања падова цеви атмосферске канализације.  

 

Сви подаци дати овим решењем су оријентациони и служиће као основа за даље 

пројектовање хидротехничке инфраструктуре. 

 

5.6.4    ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКА ИНФРАСТРУКТУРА   
 

 Најважнији објекат у електро-енергетском смислу (налази се ван граница плана), за 

ово подручје је ТС 110/35/10 kV "Чачак 2", која са по два трансформатора у 

трансформацијама 110/35kV и ТС 110/10kV значајно учествује у укупном електро-

енергетском билансу комплетног конзумног подручја. 

Ради сигурнијег напајања и повећања поузданости, односно обезбеђења напајања у 

случајевима испада неког од трансформатора потребно је повећати инсталисану снагу 

постојећа два трансформатора 110/10kV снага по 20MVA новим трансформаторима 110/10kV 

снага по 31,5MVA. Тако ће укупна инсталисана снага ове трафостанице износити 126MVA, а 

постићи ће се жељено стање, да код испада било ког од трансформатора, преостали 

трансформатори могу преузети на себе комплетно тренутно оптерећење. 

  



 Објекти за трансформацију електричне енергије који су лоцирани унутар граница овог 

плана су: 

 1. ТС 35/10кV "Кошутњак";  

 2. ТС 10/0,4кV "Кошутњак 1"; 

 3. ТС 10/0,4кV "Кошутњак 2", 

 4. ТС 10/0,4кV "Кошутњак 3" и 

 5. ТС 10/0,4кV "Раскрсница Ратко Митровић". 

 

 Наведене трафостанице 10/0,4кV су типске (БТС), осим ТС 10/0,4кV "Кошутњак 2", која 

је зидана, а све су опремљене типским трансформаторима, нсталисаних снага по 630кVА. Са 

њихових НН извода врши се напајање електричном енергијом потрошача на овом, али и 

околном подручју, међутим, на овом подручју удео у напајању имају и следеће трафостанице 

које су ван граница овог плана: 

 6. ТС 10/0,4кV "Саве Ковачевић", инсталисане снаге 630кVА и 

 7. ТС 10/0,4кV "Музичка школа", инсталисане снаге 630кVА. 

 

 Садашњи капацитети поменутих трафостаница напонског односа 10/0,4кV  

задовољавају постојеће потребе потрошача. Планирано повећање броја становника и 

изградња нових објеката подразумевају изградњу нових трафостаница  10/0,4кV и евентуално 

повећање капацитета постојећих, уградњом додатних типских трансформатора истог нивоа 

напона. 

 Постојећа ТС 35/10кV "Кошутњак" поседује два трансформатора инсталисаних снага 

8МVА и 4МVА, са чијих се секундара врши напајање трафостаница 10/0,4кV на овом и 

околном подручју напоном 10кV; На том нивоу систем својим капацитетом задовољава 

тренутне потребе, али потребе за изградњом нових трафостаница 10/0,4кV захтевају 

повећање снаге ТС 35/10кV "Кошутњак", што се може реализовати заменом постојећег 

трансформатора 35/10кV снаге 4МVА, новим трансформатором снаге 8МVА. 

 

 Постојећу електроенергетску мрежу чине надземни водови 35kV, каблови 35kV, 

каблови 10kV, каблови 1kV и надземни НН (0,4 kV) водови. 

 Постојећи водови 35kV су: 

1. кабловски вод 35kV од ТС 110/35/10kV "Чачак 2" до ТС 35/10kV "Кошутњак", 

2. надземни вод (двоструки) 35kV од ТС 35/10kV "Кошутњак" до ТС 35/10kV 

"Јездина", 

3. надземни вод 35kV од ТС 35/10 kV "Кошутњак" до ТС 35/10kV "Сепарација". 

 

Постојећи водови 10kV су: 

 кабловски вод 10kV од ТС 10/0,4kV "Кошутњак 3" до ТС 10/0,4kV "Кошутњак 1", 

 кабловски вод 10kV од ТС 35/10/0,4kV "Кошутњак" до ТС 10/0,4kV "Кошутњак 3", 

 кабловски вод 10kV од ТС 10/0,4kV "Кошутњак 1" до ТС 10/0,4kV "Музичка школа", 

 кабловски вод 10kV од ТС 35/10/0,4kV "Кошутњак" до ТС 10/0,4kV "Велика колонија 

2", 

 кабловски вод 10kV од ТС 35/10/0,4kV "Кошутњак" до ТС 10/0,4kV "Велика 

колонија", 

 кабловски вод 10kV од ТС 35/10/0,4kV "Кошутњак" до ТС 10/0,4kV "Радничка", 

 кабловски вод 10kV од ТС 35/10/0,4kV "Кошутњак" до ТС 10/0,4kV "Пигова", 

 кабловски вод 10kV од ТС 35/10/0,4kV "Кошутњак" до ТС 10/0,4kV "Кошутњак 2". 

 

Кад је реч о преносној мрежи 35kV, недавно је реконструисан надземни вод 35kV од 

ТС 35/10кV "Кошутњак" до ТС 35/10кV "Сепарација", чиме је побољшана ситуација у 

смислу повећања сигурности система и смањења губитака у преносу, али и даље постоји 

опасност од испада, односно непостојања резервног напајања у случајевима испада. Осим 



овога, изражена је појава високог процента присуства надземне у односу на подземну мрежу. 

Уопштено гледано, решење ових проблема своди се на замену и дуплирање неких водова. 

Превођење надземне у подземну мрежу односи се на део ДВ 35kV од ТС 35/10kV 

"Кошутњак" до ТС 35/10kV "Сепарација" који је унутар граница овог плана, у складу са 

трасама датим у графичком делу плана, уз полагање дуплих водова. 

 Развоју система допринела би изградња нових ТС 10/0,4kV, које би биле типске БТС, 

630kVA или 2x630KVA, уз постепену реконструкцију и типизацију постојећих, као и 

изградњa нове подземне кабловске мреже 10kV и 1kV, уз формирање одговарајућих 

прстенова, на територији унутар граница плана. Измештање постојећих и изградњу нових ТС 

10/0,4kV, предвидети на јавним  површинама и грађевинским парцелама, уз решавање 

имовинско правних односа (у складу са одговарајућим пројектима), уз обавезно планирање 

подземних инсталација према решењима датим у графичком делу овог плана. 

 Уклапање у урбанистичка и саобраћајна решења своде се на усклађивање траса нових 

и постојећих подземних инсталација и постепено превођење постојеће надземне мреже 

напона од 0,4kV до закључно 35kV у подземну. Трасирање каблова, било да се ради о 

новопланираним или измештеним кабловима, или кабловима којима се врши каблирање 

постојећих надземних водова, изводити према овом плану у зонама тротоара саобраћајница и 

зелених површина, у складу са прописима код укрштања, приближавања и паралелног 

вођења са осталом инфраструктуром и другим објектима. Подразумева се и измештање неких 

постојећих ТС 35/10kV чије се локације налазе на траси планираних саобраћајница. 

 Реконструкција постојеће мреже, заменом постојећих елемената инфраструктуре 

(каблова, надземних водова, стубова...) новим, због преоптерећења или смањења губитака, 

дуплирањем водова због повећања поузданости, односно формирања одговарајућих 

"прстенова" у циљу 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 или зелених површина овим 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. 

 Трафостанице 10/0,4kV, типске 630kVA (или nx630kVA), могу се градити 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. 

 Додатно побољшање система може се постићи производњом електричне енергије из 

обновљивих извора енергије (соларна, хидро-гео-термална енергија). Производња електричне 

енергије за сопствене потребе, у електранама које користе обновљиве изворе енергије, 

дозвољена је у свим зонама,  а за пласман електричне енергије на тржиште у зонама 

привредних и комуналних делатности. 

 Инсталације јавног осветљења изводити према одговарајућим пројектима, 

коришћењем стубова за јавно осветљење, или постојећих НН стубова и светиљки са 

изворима светла, правилно одабраних на основу одговарајућих светлотехничких захтева 

(саобраћајнице, парковске површине, пешачке зоне...) примењујући мере енергетске 

ефикасности. Стубове постављати у зоне тротоара, зелених површина или разделних острва, 

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. Напајање извршити из посебних 

мерно-разводних ормана, ван трафостаница 10/0,4kV.   

  



5.6.5    ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНА ИНФРАСТРУКТУРА   
 

Телекомуникациону инфраструктуру представљају објекти и мреже фиксне и мобилне 

телефоније, радио, телевизијски и информатички системи. 

Унутар граница овог плана и у ближој околини постоје подземна и надземна 

телекомуникациона (у даљем тексту ТК) мрежа. 

Подземна ТК мрежа (претплатничка и оптичка) изведена је у виду ТК канализације и 

подземног ТК кабла, уз коришћење слободно-стојећих кабловских разводних ормана, а 

надземна у виду надземних ТК водова, постављених на дрвене и бетонске ТК стубове. 

Такође, постојећа мрежа КДС (кабловска телевизија) изведена је надземним водовима 

(коаксијални и оптички) постављеним по НН стубовима и крововима објеката. 

Карактеристика овог подручја је присуство надземне мреже у великој мери, а тиме и 

великог броја надземних ТК извода, и малог броја самостојећих кабловских разводних 

ормана. 

ТК мрежа овог подручја потиче из неколико ТК централа, а постојећи капацитети 

задовољавају садашње потребе корисника. Све централе су дигиталне и на њих су корисници 

телекомуникационих услуга повезани са различитих кабловских подручја која потичу из ових 

централа: 

• ТК централа (МСАН) "Кошутњак" – 4 кабловска подручја, 

• ТК централа "Чачак" – кабл бр. 1, 

• ТК централа "Слобода" – кабл бр. 5 и кабл бр. 236 

Од свих ових ТК централа једино се МСАН "Кошутњак" налази унутар граница овог 

плана и са надређеном централом повезана је оптичким каблом (TOSM 03 (2x6) II x 0,4 x 3,5 

CMAN). Овим подручјем простиру се и трасе следећих оптичких каблова: 

 магистрални оптички кабл "Чачак – Ужице" (TOSM 03 (9x4) II x 0,35 x 3,5 CMAN), 

 оптички кабл "Чачак – Бељина" (TOSM 03 (8x6) II x 0,4 x 3,5 CMAN), 

 оптички кабл приводни за МСАН "Кошутњак" (TOSM 03 (2x6) II x 0,4 x 3,5 

CMAN), 

 оптички кабл "Чачак – Бељина" (TOSM 03 (4x6) II x 0,4 x 3,5 CMAN), 

Комплетна постојећа примарна приступна мрежа је подземна и реализована је 

бакарним кабловима, а секундарна приступна мрежа је једним делом подземна (каблови типа 

ТК10, ТК00V и TK59GM),  а другим делом надземна. 

Комплетно подручје овог плана покривено је сигналима мобилних телефонија, свих 

оператера који постоје на територији Републике, и поред чињенице да се ниједна базна 

станица мобилне телефоније, са својим антенским системом не налази унутар граница овог 

плана. Неколико радио-релејних праваца делом се простиру овим подручјем. 

Исто ово односи се и на радио и ТВ системе (покривеност територије сигналима), уз 

напомену да је мрежа кабловске телевизије изведена оптичким кабловима и коаксијалним 

водовима постављеним претежно по стубовима НН мреже, уз мали проценат подземне 

мреже. 

Кад су у питању информатички системи, најзаступљенија технологија је ADSL са 

широкопојасним приступом интернету, који корисницима пружа услуге разноврсних сервиса. 

Телекомуникациона мрежа је релативно нова и у таквом је стању да задовољава 

садашње потребе корисника са великим степеном флексибилности (могућност проширења). 

Мрежа је претежно надземна, мада постоји знатан број елемената подземне мреже (ТТ окна, 

ТТ канализација, ТТ каблови, слободно-стојећи кабловски разводни ормани). Мрежа КДС 

(кабловска телевизија) увелико доприноси високом проценту надземне мреже у односу на 

подземну. Побољшање ТК инфраструктуре може се остварити превођењем надземне мреже у 

подземну, полагањем каблова у ров у складу са прописима и трасама дефинисаним овим 

планом. За различите ТК инсталације користи се заједнички ров. 

Телекомуникације припадају области коју карактерише веома брз технолошки 

напредак, тако да у новије време примењивана технологија већ трпи промену за степен више, 



у напреднија и модернија решења, са већим протоцима и већим асортиманом сервиса. 

Децентрализација (у телекомуникационом смислу), као процес који се реализује већ неко 

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 уграђује 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 и зелених површина). 

 Циљ је задовољење потреба корисника, пружањем услуга говорних сервиса преко 

аналогних и ISDN прикључака, али и мултимедијалних сервиса и апликација преласком на 

мреже наредних генерација (MNG). Јак привредни центар, као што је Чачак има велике 

потребе за квалитетном понудом нових сервиса и изградњом нових телекомуникационих 

инфраструктура, које треба да обезбеде широк спектар различитих услуга корисницима, од 

којих треба издвојити следеће: 

-  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. 

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 

(DSL), ради повећања пропусног опсега; 

- оптичких каблова (нарочито за потребе пословних корисника); 

- бежичног приступа (WLL), који ће се на градском подручју користити где је немогуће 

обезбедити економично коришћење других видова приступа. 

 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. 

 Осим фиксним телефонским кабловима, кабловско подручје града покривено је и 

фиксном бежичном тзв. "WLL" мрежом, са базним станицама "CDMA" на локацијама Овчар 

и Љубић, ван граница овог плана. 

 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. 

 Ово је област са веома брзим технолошко-техничким напретком и у том смислу код 

изградње инфраструктуре потребно је рачунати са одређеном резервом за каснија проширења 

и неометана полагања нових каблова.  

 Измештање постојећих и 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 обавезно планирање подземних 

инсталација и усклађивање делова траса подземних ТТ водова које су на јавним површинама 

са урбанистичким и саобраћајним решењима датим у графичком делу овог плана. 

 Уклапање у урбанистичка и саобраћајна решења своде се и на усклађивање траса 

нових и постојећих подземних инсталација и постепено превођење постојеће надземне ТТ 

мреже у подземну. Трасирање каблова, било да се ради о новопланираним или измештеним 

кабловима, или кабловима којима се врши каблирање постојећих надземних водова, изводити 

према овом плану у зонама тротоара саобраћајница и зелених површина, у складу са 

прописима код укрштања, приближавања и паралелног вођења ове 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 или зелених површина 

овим 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 траса 

инсталација у складу са планским решењем датим предметним планом. 

 Довођење водова до објеката у циљу њиховог прикључења на мрежу фиксне 

телефоније, извести подземно, коришћењем ТТ канализације, у складу са трасама датим у 

графичком делу овог плана. 

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). 

Довођење водова до објеката у циљу њиховог прикључења на мрежу неког од 

информатичких система, извести подземно, коришћењем сопствене, или услужне ТТ 

канализације, у складу са трасама датим у графичком делу овог плана. 

 

5.6.6    ТЕРМОТЕХНИЧКА ИНФРАСТРУКТУРА   
 

Концепт развоја гасних инсталација овог подручја односи се на проширење гасоводне 

мреже и могућност прикључка свих објекта у оквиру предметног плана. Повећање 

капацитета гаса, решиће се изградњом нове МРС (мерно регулационе станице) широке 

потрошње, као и изградњом новог градског гасовода (гасовод притиска до 12 бара). 

Концепт мреже градског гасовода планиран је у свему према Генералном 

урбанистичком плану града Чачка до 2015. („Службени лист града Чачка“, број 25/2013), 

који је као стратешки документ даље разрађиван Планом генералне регулације Центар 

(„Службени лист града Чачка“, број 15/2014), из кога су преузете смернице за даљу разраду 

предметног плана - ПДР Кошутњак 1 – Младост.  Један крак градског гасовода планиран је уз 

трасу улице Стефана Првовенчаног и представља сегмент затвореног прстена градског 

гасовода. Други део градског гасовода планиран између Булевара младости и одбрамбеног 

насипа и то од почетка Булевара код Градског бедема па до улице Стефана Првовенчаног где 

се спаја са гасоводом који је планиран уз ту улицу.  

Код раскрснице улица Илије Гарашанина и Булевара младости планирана је МРС 

широке потрошње. Од МРС води се дистрибутивна гасоводна мрежа (гасовод притиска до 4 

бара) и спаја са постојећим гасоводом. 

Дистрибутивни гасовод планиран је у складу са изграђеном гасоводном мрежом и 

планираним саобраћајним решењем плана. Планирана мрежа представља комбинацију 



прстенасте и рачвасте мреже. Цеви су планиране у тротоарима саобраћајница и то са обе 

стране улице у складу са густином и наменом објеката. Трасе постојећег гасовода су 

задржене у делу где се уклапају са новопланираним саобраћајницама, а у делу где у већој 

мери одступају од тротоара, предвиђено је њихово измештање. 

 

6.0    ПОСЕБНИ УСЛОВИ И МЕРЕ ЗАШТИТЕ   

 

6.1    ЗАШТИТА ПРИРОДНИХ ДОБАРА 
 

На подручју Плана детаљне регулације нису евидентирана природна добра од стране 

Завода за заштиту природе Србије. 

 

6.2    ЗАШТИТА КУЛТУРНОГ ГРАДИТЕЉСКОГ НАСЛЕЂА 
 

За потребе израде плана добијени су услови од стране  Завода за заштиту споменика 

културе – Краљево. Према резултатима истраживања на терену и документацији у обухвату 

плана не налазе се објекти заштићени, евидентирани, нити објекти који уживају претходну 

заштиту по Закону о културним добрима („Службени гласник РС“ број 71/94). 

Због близине археолошких налазишта на простору Бељине у контакт зонама према 

овим просторима – улица Војводе Степе према Лупњачи и Западној Морави, Завод за 

заштиту споменика прописао је обавезу извођача да приликом извођења радова уколико 

наиђе на археолошки материјал обустави радове и обавести надлежну службу заштите. 

 

6.3   УСЛОВИ ЗАШТИТЕ И УНАПРЕЂИВАЊА ЖИВОТНЕ  СРЕДИНЕ 
  

 

У погледу мера заштите и унапређења животне средине,  Планом детаљне регулације 

„Кошутњак 1 – Младост“ треба спровести смернице Плана генералне регулације „Центар“ 

(„Сл. лист града Чачка“ број 15/2014), а пре свега смернице за услове заштите појединих 

области животне средине као што су водопривреда, саобраћај, комунална инфраструктура, 

зеленило и др. 

На основу еколошке валоризације простора предложена је организација, начин 

коришћења и намена површина на подручју плана. Подручје у границама плана саставни је 

део града као јединствене урбане целине, па самим тим и интегралне градске животне 

средине.  

Извори загађења на подручју плана су врло разнородни: отпадне воде, отпадни  муљ 

из постојећих предтретмана, отпад из технолошких процеса специфичних технологија 

(категорија штетних и опасних материја), отпад категорије секундарних сировина, чађ, 

таложне материје и једињења као специфичне загађујуће материје. 

Мере заштите животне средине спроводити као део мониторинга за цело насеље. 

 

6.3.1     ВАЗДУХ 

  

       Мониторинг систем и планиране мере заштите 
Проучавање и праћење квалитета ваздуха има за циљ контролу и утврђивање степена 

загађености ваздуха, као и утврђивања тренда загађења како би се правовремено деловало ка 

смањењу садржаја штетних супстанци до нивоа који неће битно утицати на квалитет животне 

средине (ваздуха, земљишта, вода). 
Контрола квалитета ваздуха се остварује системским мерењем имисије, праћењем и 

истраживањем утицаја квалитета ваздуха на животну средину и извештавањем о резултатима 



мерења, праћења и истраживања. 

Резултати мерења концентрација загађујућих материја пореде се са граничним 

вредностима имисија (ГВИ), те се на основу обављених анализа утврђују стање и трендови, 

на основу којих се предузимају одговарајуће мере заштите ваздуха. 

Закон о заштити ваздуха  (“Сл. гласник РС” број 36/09) дефинише основне одредбе, 

права, обавезе и интересе које су усмерене у правцу очувања квалитета ваздуха. 

Континуалним мерењима, стручним испитивањима и утврђивањем степена загађености 

ваздуха и коришћењем Правилника о граничним вредностима штетних материја, методама 

мерења имисије, критеријумима за успостављање мерних места и евиденције података (“Сл. 

гласник РС” број 54/92 и 30/99), као и Уредба о условима за мониторинг и захтевима 

квалитета ваздуха (“Сл. гласник РС” број 11/10) којима су дате смернице истраживања, 

праћења и утврђивања општег стања загађености ваздуха у насељеним и ненасељеним 

подручјима. На тај начин је дефинисан квалитет ваздуха на основу добијених дуготрајних 

(просечних) и краткотрајних (високих) вредности загађености ваздуха различитим 

полутантима. 
Законом о заштити ваздуха („Сл. гл. РС”, бр. 36/09), као и подзаконским актима 

донетим на основу овог Закона утврђене су загађујуће материје за које се обавља систематско 

и континуално праћење, при чему је посебан акценат дат на типичне материје. 

Мерење емисије обезбеђују загађивачи ваздуха на основу Закона о заштити ваздуха  

(“Сл. гласник РС” бр. 36/09) као и подзаконска акта донета на основу овог Закона. 
 

Заштита ваздуха од разних видова загађења је на првом месту приоритетних циљева у 

граду Чачку. Постизање овог циља могуће је остварити кроз: 

 Обезбеђење одговарајуће заступљености еколошких система грејања - “Развој система 

гасификације” на предметном подручју. 

 Обезбеђење мониторинга и контроле излазних гасова из енергетских постројења 

система грејања и издувних гасова из моторних возила на предметном подручју. 

 Повећање степена искоришћености алтернативних и обновљивих извора енергије. 

 

У циљу заштите ваздуха чије загађење највећим делом потиче од саобраћаја, неопходно 

је спровести следеће мере заштите: 

 реализовати предвиђени план гасификације, 

 растеретити саобраћај увођењем нових саобраћајница вишег ранга чиме ће се 

смањити могућност »загушења« саобраћаја и малих брзина вожње, при којима је 

највећа емисија штетних гасова насталих радом мотора са унутрашњим сагоревањем,  

 повремено мерити карактеристичне загађиваче из саобраћаја (угљен-диоксид, оксиди 

азота и сл.)  

 извршити максимално озелењавање слободних површина, како јавних, тако и у оквиру 

осталог земљишта, ради заштите од прашине, буке и др. 

 за заштиту од издувних гасова, прашине и буке из саобраћаја приликом пројектовања 

и изградње саобраћајница предвидети заштитне дрвореде, евентуално и друге чврсте 

баријере, 

 приликом изградње нових или реконструкције постојећих производних погона који 

могу да угрозе ваздух насеља, дозволу за рад условити прилагођавањем одговарајуће 

документације о утицају грађења, употребе објекта или технологије рада на стање 

животне средине, са мерама њене заштите 

 вршити редовно праћење, односно контролисати загађење ваздуха. 

 

Предлог мера за смањење негативног утицаја од планираних термоенергетских 

постројења на животну средину  
  

Све планиране мере на термоенергетским инсталацијама се заснивају на садашњем 



степену гасификације и планираном степену будућих траса гасификације, што директно 

условљава  изградњу нових постројења на гас. Овакав степен гасификације захтева: 

 увођење мониторинга и систематске контроле продуката сагоревања у 

термоенергетским постројењима, 

 увођење аутоматске контроле продуката сагоревања у термоенергетским 

постројењима, 

 промотивне и едукативне садржаје везане за рационалну потрошњу енергије, 

 израду детаљних катастарских планова подземних инсталација у сврху 

синхронизације планова за будућу градњу да би се искључила могућност оштећења 

инсталација. 

  

За локације и подручја повећаног загађења, одређене  су стационарне мерне станице, 

за  мониторинг. 

 

У поступку спровођења мониторинга и мера неопходно је поштовати: 

 Закон о заштити ваздуха („Службени гласник РС”, број 36/09)  

 Правилник о садржају планова квалитета ваздуха («Сл. гласник РС» бр. 21/10) 

 Уредба о садржини и начину вођења информационог система заштите животне 

средине, методологији, структури, заједничким основама, категоријама и нивоима 

сакупљања података, као и о садржини информација о којима се редовно и обавезно 

обавештава јавност („Службени гласник РС”, број 112/09) 

 Уредба о условима за мониторинг и захтевима квалитета  ваздуха («Сл. гласник РС» 

бр. 11/10) 

 

Бука 
 

Заштита од буке у животној средини обезбеђује се утврђивањем услова и 

предузимањем мера заштите у складу са Законом о заштити од буке у животној средини („Сл. 

гласник РС”, бр. 36/09 и 88/10), као и подзаконским актима донетим на основу овог Закона а 

то чини део интегралног система заштите животне средине и односе се на: 

 просторно, урбанистичко и акустичко планирање; звучну заштиту; 

 стратешку процену утицаја планова и програма, односно; 

 процену утицаја пројеката на животну средину, као и на издавање дозволе за изградњу 

и рад постројења, односно обављање активности; 

 прописивање граничних вредности буке у животној средини; 

 производњу, промет и употребу извора буке; 

 акустичко зонирање; 

 израду стратешких карата буке; 

 израду акционих планова заштите од буке у животној средини; 

 мерење и оцену буке у животној средини; 

 процену штетних ефеката буке на здравље људи и животну средину; 

 информисање јавности о буци и њеним штетним ефектима у животној средини. 

 

План детаљне регулације у правцу смањења утицаја буке на здравље човека предвиђа 

да се делатности код којих је повећана емисија буке не могу обављати у зонама становања  

као и у граничном појасу на удаљености мањој од 30м од првих објеката за становање. 

Такође саобраћај као један од већих извора буке, регулисан је на начин да планиране 

примарне градске саобраћајнице преузму увећану фреквенцију саобраћаја. 

 

6.3.2   ВОДА 

 

    Мониторинг систем и планиране мере заштите 



 

 Према Закону о водама (“Сл. гласник РС”, бр. 30/2010, 93/12) као и  према 

подзаконским актима донетим на основу овог Закона у циљу праћења стања загађености вода 

врши се систематско испитивање квалитета површинских и подземних вода, на прописан 

начин, на основу Правилника о опасним материјама у водама (“Сл. гласник СРС” бр. 31/82) и 

Правилник о начину и минималном броју испитивања квалитета отпадних вода (“Сл. гласник 

СРС” бр. 47/83), према програму који доноси Влада. 

 Такође у складу са Законом о водама („Сл. гл. РС”, бр. 33/10, 93/12), као и 

подзаконским актима донетим на основу овог Закона, планирати снимак целокупног система 

атмосферске канализације као и план за њено проширивање.  

Урадити катастар канализационог система и мониторинг вода на колектор а пре 

упуштања у реципијент.  

 На сваком испусту отпадних вода у реципијенте и јавну канализацију потребно је 

поставити уређаје за мерење количине отпадних вода. Привредни субјекти морају вршити 

континуални мониторинг отпадних вода и нарочито параметара који су условљени врстом 

делатности односно технолошким процесом.   

 Упуштање у канализацију регулисано је Одлуком о јавном водоводу и канализацији 

града Чачка (“Службени лист града Чачка” број 13/2008). 

За унапређење комуналне инфраструктуре, која се тиче отпадних вода и отпада, 

потребна је изградња система за пречишћавање комуналних отпадних вода.  

 

У циљу заштите површинских и подземних вода од загађивања неопходно је: 

 

 редовно праћење исправности воде за пиће у граду, уз доследну примену Закона о 

искоришћавању и заштити изворишта водоснабдевача 

 употпунити водоводну, фекалну и атмосферску канализациону мрежу 

 приликом изградње нових или реконструкције постојећих производних погона који 

могу да угрозе воде, дозволу за пуштање у рад условити свођењем  штетних 

отпадних материја у границе одређене Правилником о опасним материјама у 

водама   

 евидентирати све загађиваче водотокова на подручју града и спровести редовну 

контролу воде. 

 

Заштита вода од значаја за ово подручје обухвата и: 

 заштиту реке Лупњаче  

 заштиту подземних вода од загађивања. 

 

 А. Водоснабдевање 
 

Појас заштите око цевовода се спроводи сходно одлукама локалне самоуправе: 

 

1. појас заштите око  цевовода - са обе стране најмање по 2,5 m 

  

У том појасу није дозвољена изградња објеката, постављање уређаја и вршење радњи 

које могу загадити воду или угрозити стабилност цевовода. Слободан простор око резервоара 

и црпних станица  обухвата најмање 10,0m од објекта. 

 

Вршити сталну контролу квалитета воде за пиће (према важећим прописима). 

 

 Б. Водотокови 



 

 Заштиту реке Лупњаче спровести кроз следеће мере: 

 забранити упуштање отпадних вода без постројења за предтретман у ове водотокове. 

 

 

 В. Подземне воде 
 

 Заштиту подземних вода од загађивања спровести кроз следеће мере: 

 реализовати планирану изградњу и реконструкцију канализационе мреже и 

проширити мрежу, уз обавезно укидање септичких јама; 

 обавезан је предтретман отпадних вода које су потенцијални извор загађивања; 

 заштиту земљишта и рекултивацију деградираних и девастираних површина 

земљишта. 

  

6.3.3    ПОПЛАВЕ 
 

 Заштита од поплава, на територији обухваћеној планским документом, остварена је 

путем пасивне одбране, односно изграђеним линијским заштитним објектом – одбрамбеним 

бедемом. Одбрамбени бедем се завршава код реке Лупњаче и неопходна је његова даља 

изградња, али је то предмет другог планског акта.  

 Изграђене бране на Западној Морави знатно утичу на смањење ризика од поплава, јер 

врше трансформацију поплавног таласа, тј. смањују његов врх. 

 

6.3.4    ЗЕМЉИШТЕ 
 

Подручје у оквиру ПДР „Кошутњак 1 - Младост“ припада групи квартарних 

творевина основног генетског типа – алувијални нанос, а у веома малом делу постоје 

седименти речних тераса (на подручју уз раскрсницу улица Војводе Степе и Владике 

Николаја Велимировића). У погледу стабилности терена простор спада у категорију 

стабилних терена  у природним условима и при делатности човека. 

У морфолошком смислу простор се налази у оквиру чачанске котлине, у долини реке 

Западне Мораве, у висинском појасу од 0- 250м.  Најзаступљени типови земљишта у оквиру 

плана су алувијални нанос песковити и алувијални нанос иловасти. 

При изградњи објеката и извођењу радова који могу угрозити земљиште, обавезно 

спроводити поступак процене утицаја на животну средину у складу са Законом о процени 

утицаја на животну средину (“Сл. гласник РС” бр. 135/04 и 36/09). 

Заштита земљишта најуже је повезана са заштитом ваздуха и воде, јер се многи 

загађивачи преко падавина, нагиба и пукотина у тлу преносе из воде у земљиште. 

Заштита земљишта врши се оптималним размештајем намена, комплетирањем 

канализационе мреже и формирањем зелених површина. 

Простор опремити планираном инфраструктуром у целости што подразумева 

изградњу свих инфраструктурних објеката и водова. 

У циљу заштите од отпадака из комуналне средине битно је да се у складу са 

одговарајућим општим и градским прописима затворе све »дивље« депоније чврстог 

материјала. 

Депоновање отпада из објеката врши се у одговарајућим судовима смештеним на 

погодним локацијама у склопу парцеле, а у складу са прописима за одређену намену објекта 

– врсту делатности и одвожењем на градску депонију, организовано и путем надлежног 

комуналног предузећа. 

Заштита од чврстих отпадака постиже се евакуисањем комуналног отпада на градску 

санитарну депонију (у каснијем периоду на регионалну депонију након њене изградње). 

Размештај судова за скупљање отпада и динамика њиховог пражњења морају се усагласити 



са прописима и условима ЈКП-а "Комуналац". 

 

6.3.5    ЈОНИЗУЈУЋА ЗРАЧЕЊА 
 

 Заштиту од јонизујућих зрачења спроводити кроз: 

 обавезу сталног праћења кретања радиоактивности у животној средини; 

 обавезу израде Катастра извора јонизујућих зрачења на подручју Чачка 

(громобрана, јонизујућих јављача пожара, рендген апарата и других извора 

зрачења). 

 

6.3.6     АКЦИДЕНТАЛНА ЗАГАЂЕЊА 
 

 Мере заштите од потенцијалних удесних и хаваријских загађења спроводиће се: 

 код постојећих објеката и технологија од процеса производње, складиштења, 

утовара, транспорта, претовара штетних и опасних материја, кроз превентивне 

мере и мере сталног надзора, 

 за нове објекте, технологије и радове, као и при реконструкцији постојећих, 

обавезан је поступак процене утицаја на животну средину, за објекте који су на 

листи за процену утицаја на животну средину. 

  

Да би  систем заштите био што ефикаснији, одређене мере се примењују у свим 

фазама: 

 

I   Планирања: 

 

 одабир локације,   

  концепција градње 

  прелазних рампи за ватрогасна возила,  

 снадбевање водом за гашење пожара, 

 планирање  средстава за гашење пожара. 

 

        II   Пројектовања и градње уз примену: 

 

 грађевинских мера заштите, 

 мера заштите на машинским инсталацијама, 

 мера заштите  на електроинсталацијама, 

 уградњу и постављање инсталација, уређаја, средстава и опреме у функцији 

раног откривања и гашења пожара, 

 одређених технолошких мера у складу са наменом објекта. 

 

III   У току експлоатације објеката и пратећих инфраструктурних садржаја. 

 

Закон о заштити животне средине („Службени гласник РС”, бр. 135/04, 36/09, 36/09 – 

др. закон и 72/09 – др. закон )  

 

6.4   УПРАВЉАЊЕ КОМУНАЛНИМ ОТПАДОМ   
 

Локални план управљања отпадом, донет 12.02.2011. год.  бр. 06-082/11-I,  представља 

документ којим се организује процес управљања отпадом на нивоу града Чачка и  дефинишу 

циљеви управљања отпадом на територији Града у складу са Националном Стратегијом 



управљања отпадом, за период од 2011. до 2020. године. 

 

Општи циљ локалног плана управљања отпадом:  
 

Смањење количине отпада који се одлаже на депонију развојем третмана отпада и 

поновном употребом; 

 

Специфични циљеви: 

 

 Превенција настанка отпада едукацијом становништва у најширем 

смислу те речи, 

 Успостављање система прикупљања отпада са целокупне територије града 

Чачка, 

 Успостављање система примарне селекције отпада на читавој територији града 

Чачка, 

 Стварање услова за повећање степена рециклаже појединих компоненти отпада 

на територији града Чачка, 

 Увођење технологије биолошке прераде биоразградивих компоненти отпада, 

 Укључивање свих грађана у решавање проблема управљања отпадом (учешће у 

селекцији, рециклажи) и њихова потпуна информисаност о значају истих. 

 

Комунални отпад 

 

Одлагање комуналног отпада град Чачак је решио изградњом Регионалне депоније 

"Дубоко" (са још 8 општина Моравичког и Златиборског округа), а управљање 

рециклабилног дела отпада изградњом Енергетско рециклажног парка и изградњом 

Постројења за компостирање биоразградиве фракције чврстог комуналног отпада. 

 

         Сакупљање и транспорт комуналног отпада врши се специјалним наменским возилима 

– аутосмећарима и аутоподизачима тај посао тренутно организује и обавља предузеће  ЈКП 

„Комуналац“ Чачак. 

 

Локалним планом управљања отпадом обезбеђује се спровођење, уређење и 

организација управљања комуналним отпадом на територији Града  у складу са важећим 

Законима. 

 

Отпад категорије секундарних сировина: 
 

 - прикупљање и класификацију истородних или сличних отпада вршити у складу са 

Стратегијом управљања отпадом Републике Србије и Локалним планом управљања отпадом 

града Чачка. 

 

 

Грађевински отпад 
 

Грађевински отпад и отпад од рушења објеката, који се састоји искључиво од 

инертних компоненти отпада, према Одлуци о одређивању локације за одлагање 

грађевинског отпада и отпада од рушења објеката („Сл. лист града Чачка“ број 15/10), може 

се одлагати у свим депресијама ван утицаја зоне поплавних вода, на територији Просторног 

плана града Чачка. Власник грађевинског отпада је дужан да на месту настанка врши 

издвајање рециклабилних компоненти отпада. Количина грађевинског отпада који ће настати 

у наредном периоду зависиће од интезитета  градње, и не може се са сигурношћу предвидети. 



Уситњен грађевински отпад може се користити за насипање некатегорисаних путева (сеоски, 

пољски и шумски). 

Програм сакупљања опасног отпада из домаћинстава 

Опасан отпад из домаћинстава подразумева пре свега: отпадне батерије, отпадна уља, 

боје, лакове, старе лекове, пестициде, разне хемикалије и др. Управљање опасним отпадом је 

у надлежности Министарства животне средине и просторног планирања. Према Националној 

стратегији управљања отпадом 2010-2019 године у градовима је неопходно одредити 

локације центара за сакупљање опасног отпада из домаћинстава. Центри ће се организовати 

као сабирни центри за сакупљање батерија, акумулатора, лекова, запрљане амбалаже од боја 

и лакова и друго. Такође треба планирати акције сакупљања опасног отпада из домаћинстава 

периодично и користити мобилне станице за сакупљање. 

 

Програм сакупљања комерцијалног отпада 

 

Комерцијални је отпад сте отпад који настаје у предузећима, установама и другим 

институцијама, које се у целини или делимично баве трговином, услугама, канцеларијским 

пословима, спортом, рекреацијом или забавом, осим отпада из домаћинстава и индустријског 

отпада. Велики број трговинских радњи, предузећа и установа је укључен у пројекат 

примарне селекције отпада. Селектован отпад се одвози на завршну селекцију, а затим се 

подвргава рециклажи, или се продаје као секундарна сировина. Прикупљање и 

класификацију истородних или сличних отпада вршити у складу са Стратегијом управљања 

отпадом  Републике Србије и Локалним планом управљања отпадом града Чачка. 

 

Отпад са таложника код постојећих предтретмана: 

 

 таложни отпад са постојећих предтретмана а који има  карактеристике  опасног и 

штетног отпада, може се депоновати и чувати у кругу предузећа под специјалним 

условима и сталном конролом и надзором, до коначне диспозиције а у складу са 

Законом о управљању отпадом („Сл. гл. РС”, бр. 36/09) и подзаконским актима 

донетим на основу овог закона; 

 таложни муљ мањих производних погона прикупљати, депоновати у складу са Законом 

о управљању отпадом („Сл. гл. РС”, бр. 36/09) и подзаконским актима донетим на 

основу овог закона.    

 контролу и мере заштите инвеститору прописати и условити на основу постојеће 

законске регулативе из ове области. 

 

Основни закони и прописи који директно уређују управљање отпадом 
 

- Закон о управљању отпадом („Сл. гласник РС“, бр. 36/09), 

- Закон о амбалажи и амбалажном отпаду („Сл. гласник РС“, бр. 36/09), 

- Закон о заштити животне средине („Сл. гласник РС“, бр. 135/04, „Сл. гласник РС“, 

бр. 36/09), 

- Закон о заштити природе („Сл. гласник РС“, бр. 36/09) 

- Закон о интегрисаном спречавању и контроли загађивања животне средине („Сл. 

гласник РС“, бр. 135/04), 

- Закон о фонду за заштиту животне средине („Сл. гласник РС“, бр. 72/09), 

- Закон о планирању и изградњи („Сл. гласник РС“, бр.72/09), 

- Закон о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“, бр.135/04 „Сл. 

гласник РС“, бр. 36/09), 

- Закон о стратешкој процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“, 



бр.135/04), 

- Закон о интегрисаном спречавању и контроли загађења животне средине („Сл. 

гласник РС“, бр. 135/04), 

- Закон о комуналним делатностима („Сл. лист СРЈ“, бр. 16/97 и 42/98), 

- Закон о комуналној полицији („Сл. гласник РС“, бр. 51/09), 

- Закон о водама („Сл. гласник РС“, бр. 46/91, 53/93, 67/93, 54/96, 101/05), 

- Закон о искоришћавању и заштити изворишта водоснабдевања („Сл. гласник 

СРС“, бр. 27/77, 24/85, 29/88, 49/89 и "Сл. гласник РС“ бр. 46/91), 

- Закон о потврђивању Базелске конвенције о контроли прекограничног кретања 

опасних отпада и њиховом одлагању "Службени лист СРЈ - Међународни 

уговори", број: 2/99 

- Правилник о критеријумима за одређивање локације и уређење депонија отпадних 

материја („Сл. гласник РС“, бр. 54/92), 

- Правилник о начину поступања са отпацима који имају својства опасних материја 

(„Сл. гласник РС“, бр.12/95), 

- Правилник о условима и начину разврставања, паковања и чувања секундарних 

сировина („Сл. гласник РС“, бр. 55/01). 

 

6.5   УСЛОВИ ЗАШТИТЕ ОД ЕЛЕМЕНТАРНИХ НЕПОГОДА, ПОЖАРА, 

ТЕХНИЧКО-ТЕХНОЛОШКИХ НЕСРЕЋА 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, 48/94) 

 Законом о заштити од пожара („Сл. лист РС“ број 37/88) и („Сл. гласник РС“ број 53/93, 

67/93, 48/94 и 101/2005) 

 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)  

 Правилником о техничким нормативима за електричне инсталације ниског напона („Сл. 

лист СФРЈ“ број 53/88) („Сл. лист СРЈ“ број 28/95) 

 Правилником о техничким нормативима за заштиту објекта од атмосферског пражњења 

(„Сл. лист СРЈ“ број 11/96)  

 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)  

 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, 

52/90)  

 

Мере заштите од пожара прописане су у складу са условима добијеним од МУП –а 

Сектор за ванредне ситуације, Одељење за ванредне ситуације Чачак, број 217-149/10. 

 

Услови заштите од елементарних непогода уграђени су у планирану намену и 

дугорочну концепцију развоја насеља у простору. Планирана заштита односи се на следеће: 



 

6.5.1    ЗЕМЉОТРЕСИ 

 
Ниво ризика од појаве земљотреса увек постоји. Према карти сеизмичке рејонизације 

СР Србије, терен Чачка и његове околине припада 8-ом степену сеизмичког интензитета 

према МЦС скали. 

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 VII0 степени КС=0,025 

 Зона VII+ степени КС=0,030 

 Зона VIII-ог степена Кс=0,05 

 (Подаци су преузети из графичког прилога “Микросеизмичка карта” из студије 

“Природно – геолошке карактеристике подручја плана” урађене као прилог ГП-у Чачка 2015. 

год., а која је приложена у документационој основи). 

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 (паркови, скверови, игралишта и др.) могу да се користе у случају земљотреса 

безбедне зоне за евакуацију, склањање и збрињавање становништва. 

 

6.5.2    ПОПЛАВЕ 

 

Заштита од поплава, на територији обухваћеној планским документом, као део 

територије који припада ГУП-у Чачка остварена је путем пасивне одбране, изграђеним 

линијским заштитним објектом, односно одбрамбеним бедемом, од Градског бедема до реке 

Лупњаче. Од реке Лупњаче ка Бељини предвиђена је регулација водотока и завршетак 

изградње одбрамбеног насипа дуж Западне Мораве, али кроз израду другог планског 

докумената. 

 Изграђена брана на Западној Морави у обухвату плана, знатно утиче на смањење 

ризика од поплава, јер врши трансформацију поплавног таласа, тј. смањују његов врх и 

индиректно утиче на предметно подручје. 

 

6.5.3    ПОЖАРИ 

 

Основну меру заштите од пожара на подручју Плана детаљне регулације представља 

добро опремљена и организована служба за противпожарну заштиту. На нивоу града 

функционише Ватрогасни дом са организованом ватрогасном службом. За ефикасно 

деловање потребно је осавременити постојећу структуру и организацију. Систем водоводне 

мреже и хидраната представља комплементарну функцију за ефикасну заштиту. 

 У структури насеља зелене површине и водотокови имају врло значајну улогу 

задржавања појавних пожара. 

У мере противпожарне заштите спадају удаљење објеката један од другог. 

Међупростори између њих представљају противпожарне преграде и од њих директно зависи 

противпожарна повредивост на посматраној урбанистичкој површини. 

Природним препрекама улицама, травњацима и ниским дрвећем постиже се значајна 

одбрамбена заштита у преношењу пожара. Приликом планирања зелених површина и 

растиња треба водити рачуна о ниском, средњем и високом растињу и појасу ниског зеленила 

и грмља које зауставља први талас пожара. 



Комплекс треба да има 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 

хидрантске мреже на уличној водоводној мрежи потребног капацитета, као и придржавањем 

услова за обезбеђењем противпожарне заштите приликом пројектовања и изградње објеката 

у складу са њиховом наменом, грађењем саобраћајница оптимално димензионисаним у 

односу на ранг саобраћајнице и процењени интезитет саобраћаја и обезбеђењем адекватног 

колског приступа. 

 Противпожарна хидрантска мрежа треба да буде тако пројектована да јој у случају 

потребе не буде на сметњи ни ограда ни густо зеленило. Противпожарна хидрантска мрежа 

мора бити надземна и мора да покрива целокупну површину подручја обрађеног планом. 

Инсталације морају бити изведене као сигурне од пожара. 

 

6.5.4    ВЕТРОВИ 

 

Подручје 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 м/сец и 2,2 м/сец. 

 Општу ветрозаштитну функцију имају постојеће и планиране површине градског 

зеленила. 

 

6.5.5    УСЛОВИ ЗАШТИТЕ ЗА ПОТРЕБЕ ОДБРАНЕ ЗЕМЉЕ 

 

На основу услова број 535-2  добијеног од Министарства одбране Републике Србије – 

Управа за инфраструктуру за потребе израде Плана детаљне регулације „Кошутњак 1 – 

Младост“ нема посебних услова и захтева за прилагођавање потребама одбране земље.  

 

6.6 УСЛОВИ ПРИСТУПАЧНОСТИ ОСОБАМА СА ПОСЕБНИМ ПОТРЕБАМА 
 

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. 

 

Елементи приступачности за савладавање висинских разлика  

 

Прилази до објекта 
Прилаз до објекта предвиђа се на делу објекта чији је приземни део у нивоу терена 

или је мање уздигнут у односу на терен. Савладавање висинске разлике између пешачке 

површине и прилаза до објекта врши се: 

1) рампама за пешаке и инвалидским колицима, за висинску разлику до 76 цм; 



2) спољним степеницама, рампама, степеништем и подизним платформама, за 

висинску разлику већу од 76 цм. 

Рампе за пешаке  

Савладавање висинских разлика до 76 цм између две пешачке површине и на прилазу до 

објекта врши се применом рампи тако да: 

 нагиб рампе није већи од 5% (1:20), а ако нема услова за рампу нагиба од 5% може 

износити 8.3% (1:12) за кратка растојања (до 6 м) 

 највећа дозвољена укупна дужина рампе у посебном случају износи 15 м 

 рампе дуже од 6 м, а највише до 9 м у случају да су мањег нагиба, раздвајају се 

одмориштима најмање дужине 150 цм 

 најмања чиста ширина рампе за једносмеран пролаз износи 90 цм, а уколико је 

двокрака чиста ширина рампе износи мин 150 цм, са подестом од мин. 150 цм 

 површина рампе је чврста, равна и отпорна на клизање. 

 

Елементи приступачности јавног саобраћаја  

 

Тротоари и пешачке стазе 
 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. 

 Клупе треба да имају седишта на висини од 45 цм и рукохвате на висини од 70 цм изнад 

нивоа шетне стазе у 50% од укупног броја клупа. Поред клупа се обезбеђује простор 

површине 110 цм са 140 цм за смештај помагала за кретање. 

 

Пешачки прелази и пешачка острва 
 Место пешачког прелаза је означено тако да се јасно разликује од подлоге тротоара. 

 Пешачки прелаз је постављен под правим углом према тротоару. 

 Пролаз кроз пешачко острво у средини коловоза изводи се без ивичњака, у нивоу 

коловоза и у ширини пешачког прелаза. 

 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%. 

 

Места за паркирање 
 Места за паркирање возила која користе особе са инвалидитетом предвиђају се у близини 

улаза у стамбене зграде, објеката за јавно коришћење и других објеката, означавају се 

знаком приступачности. 

 Места за паркирање треба да испуне следеће услове: 

o најмања укупна површина места за паркирање возила која користе особе са 

инвалидитетом износи 370 цм x 480 цм; 

o 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; 

o 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. 

o за јавне гараже, јавна паркиралишта, као и паркиралишта уз објекте за јавно 

коришћење и веће стамбене зграде, најмање 5% места од укупног броја места за 

паркирање, а најмање једно место за паркирање; 

o 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; 

o 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; 

o на паркиралиштима уз домове здравља, болнице, домове старих и друге 

здравствене и социјалне установе, најмање 10% места од укупног броја места за 

паркирање, а најмање два 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 ( Сл. гласник РС број 33/2006), у смислу члана 13.  

 

6.7     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. 

      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 високоградње 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“, 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 ефикасности неопходно је следеће: 

 изградња нових и реконструкција постојећих грађевинских објеката уз поштовање 

принципа енергетске ефикасности 

 детаљно сагледавање стања потрошње енергената (према структури и врсти 

енергетских услуга) у секторима грађевинарства, индустрије, саобраћаја и комуналних 

услуга 

 увођење одговарајућих регулаторних и подстицајних мера за стимулисање привредних 

субјеката и становништва да примењују мере енергетске ефикасности 

 развој даљинског грејања, развој гасоводне мреже, која ће омогућити супституцију 

коришћења електричне енергије и класичних фосилних енергената 

 утврђивање ефеката мера које се спроводе у погледу рационалне потрошње енергије 

 унапређење и развој статистичких података и енергетских индикатора за праћење 

енергетске ефикасности 

 развој инфраструктурне и комуналне опремљености насеља у складу са мерама 

заштите животне средине и унапређења стања 



 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) 

 унапређење знања и способности и повећање свести крајњег корисника у стамбеном и 

терцијарном сектору, 

 подршка локалне управе. 

 

Мере за постизање енергетске ефикасности урбаних целина 

 

Облик и конфигурација локације и парцеле 

 

Позиционирање и оријентацију локације и парцеле прилагодити принципима 

пројектовања енергетски ефикасних зграда, за дате климатске (микроклиматске) услове, у 

мери у којој урбанистички услови то дозвољавају. 

 Најпогоднији облик локације је правоугаоник, са широм страном у правцу исток‐запад 

и ужом страном у правцу север‐југ.  

Приликом избора локације за градњу, у складу са могућностима, одабрати место 

изложено сунцу, да није у сенци суседних објеката и да је заштићено од јаких ветрова. Објекте 

орјентисати према југу, а затворити према северу, ограничити дубину објекта и омогућити 

ниском зимском сунцу да продре у његову унутрашњост. 

Одредити оптималан волумен објекта због смањења топлотних губитака. 

Приликом пројектовања такође груписати просторије сличних функционалних захтева 

и унутрашње температуре, односно помоћне просторе лоцирати на северу, а дневне на југу. 

Оптимална топлотна заштита је једно од основних начела енергетски ефикасне градње: 

правилан избор спољашњег омотача објекта, обавезна топлотна изолација крова, односно 

плафона према негрејаном таванском простору и пода према терену, правилан положај отвора 

у спољашњим зидовима, чиме се у великој мери спречавају топлотни губици у току ниских 

спољашних температура. 

 

Мере у односу на утицај ветра 

 

На локацији приликом позиционирања објекта и пројектовања узети у обзир правац, 

интезитет и учесталост доминантног ветра у различитим периодима године. Предвидети 

природну или вештачку заштиту објеката од ветра који стварају повољне микроклиматске 

услове. Постављањем зеленог појаса смањује се утицај ветра. 

 

Зеленило 

 

Зеленилом, односно, комбиновањем различитих врста зеленила на истој локацији 

могуће је спречити: појаву топлотних острва, негативне ефекте директног и индиректног 

сунчевог зрачења на зграде, негативне утицаје ветра. 

Приликом сађења нових засада из биолошких разлога треба водити рачуна да су ови 

усклађени са постојећом вегетацијом на том подручју. 

Зеленилом треба обезбедити: пасивну заштиту објеката од прегревања у летњим 

месецима. Листопадно дрвеће је најпогодније када је постављено на југу, југоистоку и 

југозападу објекта. Четинарско дрвеће и жбуње је нарочито погодно за заштиту од хладних 

ветрова и контролу снежних наноса.  

Дрвеће висине од 10 м и више обезбеђује значајну сенку у току лета за околне 

површине, а када је без лишћа, у току зиме дозвољава да директно сунчево светло продре у 

зграду. Најбоље је комбиновати четинарско и листопадно дрвеће на истој локацији, и тако 

постићи осенчење и спречавање удара ветра, максималан продор сунчевог зрачења и дневног 

светла.  



Заштиту од ветра могуће је осигурати помоћу дрвореда смештених на странама 

највеће учесталости дувања ветра. 

Вегетација такође може имати утицаја на кретање ваздуха стварањем заклона као и 

стварањем услова за хлађење. Сађењем листопадног и четинарског дрвећа могуће је скренути 

правац ветра и тиме постићи жељене ефекте у току лета и зиме. 

 

Коришћење вода 
У складу са могућностима користити падавине и подземне воде за потребе заливања, 

спољних прања и др., као и за грејање и хлађење објекта, а отпадне воде као техничку воду. 

Техничке просторије (резервоар и пумпно постројење) које се користе у горе наведене сврхе, 

уколико су укопане, не урачунавају се у индекс заузетости парцеле. 

 

Мере за постизање енергетске ефикасности објеката 

 

       Основне мере за повећање и обезбеђење енергетске ефикасности се односе на 

правилан избор омотача зграде (кров, зидови, прозори), грејање објеката (котларница, 

подстаница), регулацију-положај објекта и осветљење и слично. 

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 енергије у зградама (биомаса, сунце, ветар), повећањем енергетске ефикасности 

термоенергетских система. 

Мере за енергетску ефикасност код постојеће изградње дефинисати на основу 

утврђене разлике између стварног стања објеката и реалних потреба за енергијом и треба 

предузети следеће интервенције: 

1. побољшање топлотних карактеристика објекта применом топлотне изолације и 

заменом прозора, врата; 

2. замену или побољшање термотехничких система (припрема топле воде за грејање 

и употребу у домаћинству и пословним просторима); 

3. побољшање ефикасности система електричне енергије (расвета, кућни апарати и 

др.); 

4. употребу обновљивих извора енергије у оквиру потрошње. 

 

За новопланирану изградњу на подручју Плана, примењивати начин пројектовања и 

изградње објеката са ниским степеном потрошње енергије, тзв. нискоенергетске и "пасивне 

куће". Основу ове архитектуре представља употреба обновљивих врста енергије (сунчева 

енергија, био маса, енергија ветра и др.) за грејање објеката у зимском периоду, односно 

смањење потребе за хлађењем просторија током лета спречавањем упада сунчевог зрачења. 

Нискоенергетске грађевине, а потом и такозване "пасивне куће" представљају објекте у 

којима је обезбеђена пријатна температура, без обзира на годишње доба и спољашње 

климатске услове без уградње засебног система грејања, односно климатизације. 

Код градње нових објеката је неопходно већ у фази идејног решења и пројекта 

предвидети све што је неопходно да се добије квалитетан и оптималан енергетски ефикасан 

објекат: 

1. анализирати локацију, оријентацију и облик објекта; 

2. применити висок ниво топлотне заштите комплетног спољашњег омотача објекта; 

3. искористити топлотне добитке од сунца и заштитити објекат од претераног 

осунчања; 

4. користити енергетски ефикасне системе грејања, хлађења и вентилације и 

комбиновати их са обновљивим изворима енергије. 

  



       Уштеда енергије (енергетска ефикасност) у пословним објектима и станоградњи постиже 

се применом одговарајућих пасивних и активних мера. 

            При пројектовању применити пасивне мере и то: 

 коришћење природних потенцијала микролокације објеката; 

 побољшањем термоизолације зидова, кровова и прозора; 

 побољшањем заптивености зграде; 

 обезбеђењем засенчења прозора и спречавањем упада директног сунчевог зрачења у 

просторије; 

 замена светиљки енергетски ефикасним; 

 

 Поред пасивних применити активне мере при пројектовању и то; 

 побољшањем система регулације који ће  обезбедити оптималне услове у објекту у 

летњим и зимским условима рада; 

 применом система интелигентних електричних инсталација, које омогућавају 

максималан комфор своме власнику и које уместо њега доносе неке одлуке 

(активно делују); 

 уградња електронског система за расподелу потрошње, који ће бити програмиран 

да не дозволи истовремено укључење највећих потрошача (смањење вршне 

потрошње-ангажоване снаге, чији максимум се наплаћује за цео  месец и ако је 

можда трајао само само сат времена) или да користи електричну енергију по нижој 

тарифи где год је то могуће; 

 уградња “паметног“ осветљења, које ради само током нечијег присуства у 

просторији, и које подешава интезитет осветљења према спољашњим условима, а  

уз то користи ефикасније изворе осветљења (ЛЕД, флуоресцентне лампе...); 

 уградња “паметне“ климатизације - централизован и програмбилан начин контроле 

грејања и  хлађења, везан за стварне потребе и присуство корисника; 

 пројектовање и градња објекта уз коришћење савремених техничких решења ради 

бољег искоришћења сунчеве енергије за осветљење и догревање  

 применом система рекуперације и регенерације топлотне енергије; 

 примена извора топлотне енергије са високим степеном корисности; 

(кондензациони котлови, топлотне  пумпе и сл.); 

 коришћење обновљивих извора енергије (соларна енергија, геотермална енергија); 

 коришћење  расхладних сертификованих извора енергије; 

 коришћење акумулатора расхладне енергије за покривање вршних оптерећења. 

 

            Да би  један објекат био максимално  енергетски ефикасан потребно је применити све 

расположиве пасивне и активне мере, до границе економске исплативости. 

            Посебно обратити пажњу  на  стварање енергије из обновљивих  извора (сунце, ветар, 

вода, биогас...), когенерацију (истовремено стварање елекричне и топлотне енергије), 

смањење емисија штетних гасова, стварање објеката који у што већој мери сами обезбеђују 

своје енергетске потребе. 

           За генерисање енергије могу се користити: 

 соларни фотонапонски панели који стварају електричну енергију из сунчеве 

светлости; 

 соларни термални панели који стварају електричну енергију из сунчеве светлости 

греју воду или неки други флуид; 

 ветрогенератори који енергију ветра претварају у електричну или механичку 

енергију; 

 микротурбине које когенерацијом стварају и топлотну и електричну енергију, имају 

изузетно ниске емисије штетних гасова, а као гориво могу  користити природан гас, 

дизел и слично али и обнављање и отпадне гасове (са фарми и депонија, или  из 



постројења за прераду отпадних вода, затим из гасовода и рафинерија); 

 геотермалне пумпе које подземну воду константне температуре користе за  грејање 

и / или хлађење објеката; 

 топлотне пуме које и без подземних извора могу грејати или хладити објекте;  

 биомаса. 

 

 

           У мере за побољшање енергетске ефикасности у новим или реконструисаним 

објектима спадају и: 

- уградња система управљања (на пр. програматор, собни  термостати и термостатски 

регулциони вентили за регулацију  грејања простора у згради) 

- замена  котлова за топлу воду који  раде на течна  горива гасним кондезационим 

котловима са радијаторима 

- замена прозора енергетски ефикасним (са двоструким стаклима и вишекоморним 

профилима) 

- коришћење специјалних ниско – емисионих стакла кад год је то  могуће 

- уградња одговарајућих спољних уређаја за засењивање 

- хоризонталних уређаја на отворима окренутим ка југу 

- вертикалних уређаја за засењивање (ролетне, жалузине, шалоне) на    отворима 

окренутим према  истоку и западу 

- пројектовање система прозора са уградњом контроле бљеска и други одговарајући 

системи (на пр. рефлекторе светлости) 

- пројектовање простора са побољшаним условима дневне светлости  

- у канцеларијама и  другим комерцијалним зградама  уградите системе за управљање 

енергијом 

- уградња система  за хлађење  

- коришћење даљинског грејања за стамбене блокове или комплексе зграда 

- уградња система са фотонапонским ћелијама на крововима зграде, зидове спољних 

простора 

- уградња  пасивних соларних система на постојеће зграде (стаклене веранде и 

тромбове зидове). 

 

6.8   СТЕПЕН КОМУНАЛНЕ ОПРЕМЉЕНОСТИ 
 

У обухвату Плана детаљне регулације за становање средњих густина од 50-150 ст/ха, 

социјално становање и спорт и рекреацију минимални степен комуналне опремљености 

подразумева обезбеђен излаз на јавни пут, капацитет паркирања, прикључење на 

електроенергетску нисконапонску мрежу, прикључење на мрежу водовода и канализације и 

обезбеђено сакупљање и евакуација комуналног отпада. 

 

7.0 ПРАВИЛА ПАРЦЕЛАЦИЈЕ, ПРЕПАРЦЕЛАЦИЈЕ И ИСПРАВКЕ ГРАНИЦА 

ПАРЦЕЛА 
     

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 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. 

Свака грађевинска парцела мора имати излаз на јавну површину односно улицу, 

непосредно или преко приступног пута.  
Парцелација и препарцелација катастарских парцела у границама Плана, планирана је 



у циљу формирања грађевинских парцела оптималних величина, облика и површина за 

грађење објеката одређене врсте и намене, у складу са наменом и утврђеним начином 

коришћења простора, правилима грађења и техничким прописима. 

Парцеле се могу укрупнити препарцелацијом и могу делити парцелацијом до 

минимума утврђеног планом за одговарајућу намену и урбанистичку целину, односно 

подцелину, за шта је потребна израда пројекта парцелације, односно пројекта препарцелације 

или геодетски елаборат исправке граница суседних парцела и спајање суседних парцела 

истог власника. 

            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.  

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 детаљне регулације могу да 

егзистирају у простору као грађевинске парцеле у случају када се њихова површина 

смањује због планираног саобраћајног решења, а непостоји могућност извршења 

препарцелације. 

На парцелама површине мање од Планом прописане минималне површине (осим 

претходно наведеног изузетка) не могу се градити нови објекти, већ је могућа само 

адаптација, санација и реконструкција постојећих објеката. 

Пројектом парцелације на  једној катастарској парцели може се образовати већи број 

грађевинских парцела, на начин и под условима дефинисаним овим планом     (у правилима 

грађења). 

            Пројектом препарцелације од већег броја  катастарских парцела или њихових делова 

може се образовати једна или више грађевинских парцела, на начин и под условима 

дефинисаним овим планом (у правилима грађења). 

 

8.0 ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА 
     

Правила грађења дата су по зонама и целинама и представљају основ за директну 

примену плана. 

 

8.1 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: 

 за директно спровођење плана - издавањем Локацијских услова  

 за израду Урбанистичких пројеката. 

 

У графичком прилогу „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, социјална и дечија заштита, образовање, 

култура, верски објекти. 

Пејзажно уређење, споменици, фонтане, мобилијар и урбана опрема компатибилни су 

са свим наменама и могу се без посебних услова реализовати на свим површинама. 

Забрањена је изградња свих објеката у којима се обављају делатности  које могу да  

угрозе околне објекте и  животну средину буком, вибрацијама, гасовима, мирисима, 

отпадним водама, и другим штетним дејствима. 

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 мора имати један колски приступ. 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 
 

Смештај возила решавати у оквиру сопствене парцеле, изван површине јавног пута, 

изградњом паркинга или гаража уз услов који је дат за сваку намену посебно у оквиру 

поглавља  8.4.1 ПРАВИЛА ЗА ИЗГРАДЊУ САОБРАЋАЈНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ део Услови 

и нормативи за паркирање. 

 

Услови приступачности особама са посебним потребама 
 

Приликом пројектовања објеката придржавати се услова из Правилника о техничким 

стандардима планирања, пројектовања и изградње објеката, којима се осигурава несметано 

кретање и приступ особама са инвалидитетом, деци и старим особама („Службени гласник 

РС", бр. 22/2015). 

 

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 објекта. 

 

Положај објеката одређен је грађевинском линијом која је дефинисана у односу на 

регулациону линију (графички прилог бр. 5 „Карта урбанистичке регулације и парцелације“). 

 Грађевинска линија може да се поклапа са регулационом линијом на грађевинској 

парцели или се налази на одређеном растојању које је дефинисано на графичком 

прилогу бр. 5 „Карта урбанистичке регулације и парцелације“. 

 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 или целини и не може износити мање од 3,0 м.  



 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 сметњу у функционисању објекта или инфраструктурне и саобраћајне мреже. 

Нивелација 
 

Планом детаљне регулације је дефинисана нивелација површина јавне намене из које 

произилази нивелација простора за изградњу објеката, у свему према графичком прилогу 

„Карта саобраћајне инфраструктуре“.  

Нивелација свих површина је орјентационо дата и мора се прецизније разрадити кроз 

израду техничке документације. Приликом израде техничке документације могућа су мања 

одступања од Планом предвиђене нивелације, у складу са прибављеним геодетским планом 

за потребе израде документације и детаљнијим нивоом разраде. 

 

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, пропусти на објектима.  

У случају да је постојећи индекс заузетости парцеле већи од максимално дефинисаног 

у правилима грађења, задржава се постојећи, без могућности увећања (на објекту се могу 

радити реконструкција у постојећем габариту и волумену, адаптација и санација). У случају 

замене објекта новим, индекс заузетости мора бити дефинисан на основу вредности из 

правила грађења из овог плана. 

 

Типологија  изградње објеката 

 

Објекти могу бити грађени као:  

-  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 

-  полуатријумски - објекат додирује три линије грађевинске парцеле 

-  атријумски – објекат додирује све четири линије грађевинске парцеле. 

 

Кота приземља нових објеката 

 

Кота приземља објеката одређује се у односу на коту нивелете јавног или приступног 

пута, односно према нултој коти објекта.  

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 0,15м, а највише 1,20м. 

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 

 

 Отворене спољне степенице могу се постављати на предњи део објекта, ако је 



грађевинска линија најмање 3,0м увучена у односу на регулациону линију и ако 

савлађују висину до 0,90м. У случају да савлађују висину преко 0,90м, изнад 

површине терена, улазе у габарит објекта. 

 

 Грађевински елементи испод коте тротоара – подрумске етаже, када се 

грађевинска и регулациона линија не поклапају, могу прећи грађевинску линију 

и могу бити постављени на регулациону линију. 

Грађевински елементи испод коте тротоара - подрумске етаже, када се грађевинска и 

регулациона линија поклапају, могу прећи грађевинску, односно регулациону линију 

(рачунајући од основног габарита објекта до хоризонталне пројекције испада), ако тиме 

нису угрожене трасе и водови инфраструктуре, 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. 

 

Изградња других објеката на истој грађевинској парцели 

 

На нивоу појединачних парцела, површине веће од 5 ари, а у оквиру дозвољеног 

индекса заузетости, дозвољена је изградња других објеката (стамбене или пословне намене 

из терцијарног сектора), чија намена не угрожава главни објекат и суседне парцеле. Уколико 

се планира изградња другог стамбеног или пословног објекта, помоћни објекти се не могу 

градити као независни објекти. 

На нивоу појединачних парцела дозвољена је изградња помоћних објеката. Помоћни 

објекат јесте објекат који је у функцији главног објекта, а гради се на истој парцели на којој је 

саграђен главни стамбени, пословни или објекат јавне намене (гараже, оставе, септичке јаме, 

бунари, цистерне за воду и сл.). Максимална спратност помоћног објекта је По+Пр. 

Минимална удаљеност слободностојећег објеката на истој парцели износи 1/2 висине 

вишег објекта. За објекте у дубини парцеле обавезно обезбедити прилаз ка јавној површини 

минималне ширине 2,5. 

 

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.  

Површинске воде са једне грађевинске парцеле не могу се усмерити према другој. 

Одвођење атмосферских вода са површина крова решити тако да се вода спроводи у 

сопствено двориште, односно усмери на уличну канализацију. 

 

Ограђивање грађевинске парцеле 

 

Грађевинске парцеле могу се ограђивати зиданом оградом до висине од 0,90m 

(рачунајући од коте тротоара), транспарентном оградом до висине од 1,40m или живом 

оградом . 



Парцеле чија је кота нивелете виша од 0,90m од суседне, могу се ограђивати 

транспарентном оградом до висине 1,40m, која се може поставити на подзид чију висину 

одређује надлежни општински орган. 

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 1,40 m, уз сагласност 

суседа, тако да стубови ограде буду на земљишту власника / закупца ограде. 

Суседне грађевинске парцеле могу се ограђивати живом зеленом оградом, која се сади 

у осовини границе грађевинске парцеле или транспарентном оградом до висине од 1,40m, 

која се поставља према катастарском плану и операту, тако да стубови ограде буду на 

земљишту власника ограде. 

Зидани део ограде или жива ограда угаоних парцела (парцеле на углу две улице) не 

могу бити више од 0,80 m од коте тротоара или у потпуности могу да буду транспарентне, 

због прегледности раскрснице.  

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 посебне намене, ограђују се на начин 

који одреди надлежни орган. 

Грађевинске парцеле на којима се налазе постојећи привредни објекти могу се 

ограђивати зиданом или транспарентном оградом висине до 2,20m. 

Грађевинске парцеле на којима се налазе вишепородични објекти, по правилу, се не 

ограђују, као и парцеле за објекте од јавног интереса (осим објеката дечије заштите, 

образовања и комуналне објекте које је неопходно оградити). 

Изузетно, приликом ограђивања спортских терена и комплекса, могуће је изградити 

транспарентну ограду и веће висине, од прописане, у функцији одвијања спортских 

активности. 

 

Одводњавање и нивелација 
Површинске воде се одводе са парцеле слободним падом према риголама, односно 

према улици, са најмањим падом од 1,5%. 

Површинске воде са једне грађевинске парцеле не могу се усмеравати према другој 

парцели. 

Насипање терена не сме угрозити објекте на суседним парцелама. 

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. 

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 реализовану уличну канализацију. 

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 реализовану уличну канализацију. 

 

Услови за постојеће објекте 

 

Код постојећих објеката дозвољена је замена постојећег објекта, реконструкција, 

доградња, адаптација, санација, инвестиционо одржавање и текуће (редовно) одржавање 



објекта, као и промена намене, уз поштовање свих прописаних урбанистичких параметара 

који се примењују за нову изградњу. 

На подручју плана из кога се директно издају локацијски услови постојеће објекте 

могуће је реконструисати, адаптирати и санирати у постојећим габаритима до привођења 

простора планираној намени (ако намена постојећих објеката није у складу са планираном 

наменом), ако посебним правилима грађења није другачије прописано. 

Уколико постојећи објекат (квалитетан) делом излази испред планом дефинисане 

грађевинске линије задржава се уз могућу реконструкцију, адаптацију  и санацију, уколико  

не омета  саобраћајну  прегледност  или суседа  на планираној  грађевинској  линији, а 

доградња је могућа само иза планом дефинисане грађевинске линије. 

Постојећи објекти спратности максималне Планом дефинисане, који делом задиру у 

простор између грађевинске и регулационе линије, могу да се реконструишу, адаптирају или 

санирају у постојећим габаритима или дограђују  само иза планом дефинисане грађевинске 

линије. 

Уколико постојећи објекти задиру у простор између грађевинске и регулационе 

линије, могуће је претварање таванског простора у поткровље поштујући Планом 

дефинисану максималну спратност објекта. 

 

Услови за естетско и архитектонско обликовање објеката 

 

Спољни изглед објекта, облик крова, примењени материјали, боје и други елементи 

утврђују се архитектонским пројектом. 

У обликовном смислу, нови објекти треба да буду уклопљени у амбијент, са 

квалитетним материјалима и савременим архитектонским решењима. Приликом доградње не 

мењати стилске карактеристике 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. 

 

У склопу општих правила грађења неопходно је испоштовати и следећа правила: 
 

o Приликом пројектовања придржавати се важећих прописа за пројектовање објеката и 

прописа за стабилност. Фундирање објеката вршити након прибављања података о 

геоморфолошким карактеристикама земљишта. 

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+ и  VIII степен Меркали-Канкали- Зибергове скале 

(МЦС). 

o 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. 

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. 

 

8.2 ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА ЗА ОСТАЛЕ НАМЕНЕ 

 

8.2.1 СТАНОВАЊЕ 

 

 

 

СТАНОВАЊЕ СРЕДЊЕ ГУСТИНЕ од 50-150 ст/ха 
 
 

УРБАНИСТИЧКЕ ЦЕЛИНЕ  

 

 

1.1 и 2.3  

 

Претежна намена : Становање средње густине од 50-150 ст/ха 

Пратеће намене : Пословање компатибилно основној намени становања 

које не угрожава животну средину, објекти јавних 

намена, спорт и рекреација, зеленило, верски, као и 

објекти пратеће саобраћајне и комуналне 

инфраструктуре у функцији основне намене, поштујући 

прописане урбанистичке параметре за зону или целину. 

Врста и намена објеката 

који се могу градити : 

 Породични стамбени објекти са максимално 3 

стамбене јединице. 

 Породични стамбено-

пословни или 

пословно-стамбени 

објекат. 

У склопу стамбено-

пословних објеката, 

пословни простор може 

максимално да заузме 30% 

корисне површине објекта. 

Уколико се ради о 

пословању које има карактер 

услужног занатства  онда је 

та површина ограничена 

максимално на 15%. 

 Вишепородични 

стамбени, стамбено-

пословни и пословно-

стамбени објекат 

(минимално 4 

стамбене јединице) – 

на простору уз Улицу 

војводе Степе. 

 Пословни објекат (може се градити као јединствени 

објекат на парцели или као засебан објекат на 

парцели са породичним стамбеним објектом). 

 Помоћни објекти у функцији објеката основне 

намене. 



 Објекти јавних намена. 

 Верски објекти 

 Инфраструктурни објекти 

 У склопу 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, сервисерске, 

фотографске радње, праонице возила и друге 

занатске радње ) 

 услужне делатности (књижара, видеотека, 

хемијска чистионица и др.), 

 угоститељство (мотел, пансион, ресторан, 

таверна, кафе бар, пицерија, хамбургерија...) 

 здравство (апотека, опште и специјалистичке 

ординације, амбуланте, стационари мањих 

капацитета и сл. ) 

 социјална заштита (сервиси за чување деце, 

вртићи, обданишта, играонице за децу, смештај 

и нега старих и изнемоглих лица и др.), 

 култура (галерије, биоскоп и др.), 

 забава (билијар салони, салони видео игара, и 

др.) 

 спорта (теретане, вежбаонице за аеробик, 

фитнес, бодибилдинг и др.), 

 пословно-административне делатности 

(филијале банака, поште, представништва, 

агенције, пословни бирои ). 

Mогу се одвијати и друге делатности уз услов да не 

угрожавају околину, животну средину и услове 

становања, буком, гасовима, отпаднима материјама или 

другим штетним дејствима, односно да су предвиђене 

мере, којима се у потпуности обезбеђује околина од 

штетних утицаја на околину.  

Врста и намена објеката 

чија је изградња забрањена : 

 

Забрањена је изградња свих објеката у којима се 

обављају делатности које могу да угрозе околне објекте и 

животну средину буком, вибрацијама, мирисима, 

гасовима, отпадним водама и другим штетним дејствима, 

као и објекти који се по архитектонском склопу не 

уклапају у окружење. Није дозвољена изградња 

производних објеката. 

Тип изградње : 
(објекти на парцели могу 

бити) 

слободно-стојећи 

двојни  

у непрекинутом низу  

у прекинутом низу  

полиатријумски  

атријумски  

Посебна правила за више 

објеката на једној 

 На парцелама чија је површина већа од 5.0 ари, 

могућа је изградња и другог објекта на парцели за 



грађевинској парцели: потребе становања или за потребе организовања 

пословног простора из терцијарног сектора. Уколико 

се планира изградња другог стамбеног или пословног 

објекта, помоћни објекти се не могу градити као 

независни објекти. 

 На парцели се може градити и више објеката уколико 

објекти представљају јединствену функционалну 

целину и заједнички користе парцелу. 

 Дозвољена је изградња више слободностојећих, 

двојних и објеката у низу на заједничкој парцели под 

условом да се задовоље планом дефинисана правила 

грађења као за појединачне објекте на парцели. 

Врста интервенције у 

простору: 

 Дозвољена је нова изградња, доградња, 

реконструкција и санација постојећих објеката. 

 На свим површинама где се налазе постојећи објекти, 

предвиђа се могућност доградње, реконструкције, 

санације, као и замена старих, неквалитетних 

грађевинских објеката у складу са планираном 

наменом поштујући прописане урбанистичке 

параметре. 

Услови за 

парцелацију, 

препарцелацију 

и формирање 

грађевинске 

парцеле : 

Минимална 

површина 

парцеле : 

за слободностојећи објекат:  

▪ породични стамбени објекат је 3.0 ара 

▪ породични стамбено-пословни и пословни 

објекат је 3.0 ара 

▪ вишепородични стамбени, стамбено-

пословни и пословни објекат је 5.0 ара 

за двојни: 

▪ породични стамбени и стамбено-пословни 

објекат је 4.0 ара (2 x 2.о ара)  

за објекте у прекинутом низу: 

▪ породични стамбени и стамбено-пословни 

објекат је 2.0 ара 

▪ вишепородични стамбени и стамбено-

пословни објекат је 5.0 ара 

за објекте у непрекинутом низу: 

▪ породични стамбени и стамбено-пословни 

објекат је 1.5 ара 

▪ вишепородични стамбени и стамбено-

пословни објекат је 5.0 ара 

 

за полуатријумске и атријумске објекте: 

▪ породични стамбени и стамбено-пословни 

објекат је 2.0 ара 

▪ вишепородични стамбени и стамбено-

пословни објекат је 5.0 ара 

Минимална 

ширина 

фронта 

парцеле : 

за слободностојећи објекат:  

▪ породични стамбени објекат је 10.0м 

▪ породични стамбено-пословни и пословни 

објекат је 14.0м 

▪ вишепородични стамбени, стамбено-

пословни и пословни објекат је 16.0м 

за двојни: 

▪ породични стамбени и стамбено-пословни 



објекат је 16.0м  (2 x 8.о м)  

за објекте у прекинутом низу: 

▪ породични стамбени и стамбено-пословни 

објекат је 8.0м 

▪ вишепородични стамбени и стамбено-

пословни објекат је 14.0м 

за објекте у непрекинутом низу: 

▪ породични стамбени и стамбено-пословни 

објекат је 5.0м 

▪ вишепородични стамбени и стамбено-

пословни објекат је 12.0м 

за полуатријумске и атријумске објекте: 

▪ породични стамбени и стамбено-пословни 

објекат је 5.0м 

▪ вишепородични стамбени и стамбено-

пословни објекат је 12.0м 

Максимални индекс 

заузетости: 

 50%  

 На постојећим изграђеним грађевинским парцелама 

чији је индекс заузетости већи од дозвољеног могућа 

је реконструкција, пренамена постојећих објеката и 

адаптација таванског простора у стамбени или 

пословни простор. 

Положај објекта на парцели 

у односу на регулациону 

линију : 

Положај објеката одређен је грађевинском линијом која 

је дефинисана у односу на регулациону линију.  

Објекти се постављају у оквиру дефинисаних 

грађевинских линија, у свему према графичком прилогу 

бр. 5 „Карта регулације и површина јавне намене“. 

Испади на објектима не смеју да пређу регулациону 

линију. 

Положај објекта у односу на 

бочне границе парцеле: 

Најмање дозвољено растојање објекта и линије суседне 

грађевинске парцеле је за: 

 слободностојеће објекте на делу бочног дворишта 

северне оријентације – 1.5 m; 

 слободностојеће објекте на делу бочног дворишта 

јужне оријентације – 2.5 m; 

 двојне објекте на бочном делу дворишта – 4.0 m; 

 за први или последњи објекат у прекинутом низу – 

4.0м. 

 Објекат се може градити и на линији једне од 

суседних парцела уколико је то наслеђен начин 

градње у блоку, а у том случају грађење објекта 

је условљено ширином слободног пролаза на 

припадајућој парцели у делу бочног дворишта 

од мин. 4.0 м, а такође мора бити задовољен 

услов у погледу међусобне удаљености објеката 

с обзиром на планирану висину, а то је ½ 

висине вишег објекта. 

Положај објекта у односу на 

суседне објекте: 

 Најмања дозвољена међусобна удаљеност 

објеката износи 4.0м.  

 Минимално 1/2 висине вишег објекта у случају 

да се на бочним странама налазе отвори 



стамбених просторија. 

 За објекте чија је међусобна удаљеност мања 

могу се на суседним странама предвиђати 

наспрамни отвори само нестамбених 

просторија са минималном висином парапета 

h=1.80м.  

Спратност : 

За урбанистичку целину 1.1: 

 уз Улицу војводе Степе максимално По + П + 2 

 на осталом простору максимално По+Пр +1+Пк 

За урбанистичку целину 2.3 максимално По+Пр +1+Пк 

Висина назитка поткровне етаже износи максимално 1,6 

м, рачунајући од коте пода поткровне етаже до висине 

кровног венца.  

Максимална спратност помоћних објеката, који су 

самостални објекти, је По+Пр 

Дозвољена је изградња подрумске или сутеренске етаже, 

уколико не постоје сметње геотехничке и хидротехничке 

природе 

Уређене зелене површине: Минимално 20% површине грађевинске парцеле уредити 

зеленим површинама. 

 

Услови за постојеће објекте: 

 

 Постојећи објекти могу се реконструисати, 

адаптирати и санирати у постојећим 

габаритима.  

 Постојећи објекти могу се дограђивати и 

реконструисати уз поштовање планираних 

урбанистичких параметара. 

 Постојеће објекте  који се налазе у појасу 

регулације планираних саобраћајница 

уклонити приликом привођења земљишта 

планираној намени 

 Постојећи објекти који делом задиру у 

планирану грађевинску линију, задржавају се 

уз услов  да се доградња врши у складу са 

планираном грађевинском линијом.  

 За доградњу и реконструкцију постојећих 

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» који би служили искључиво за нужно 

осветлење просторије.  

 Уколико је постојећи објекат на мањој 

удаљености од границе суседне парцеле, од 

планом прописане, а већој од 1.0м, при 

доградњи и реконструкцији објеката није 

дозвољено отварање отвора на фасади  изузев 

на помоћним просторијама са парапетом 

минималне висине од 1,80м или фиксни 

''стаклени зидови'' ( стаклене призме) за нужно 

осветљење просторија. 



Приступ:  Приступ парцели остварити са јавног пута или 

преко приватног пролаза, у складу са 

параметрима датим у поглављу 5.6.1 Правила 

уређења саобраћајне инфраструктуре део 

Услови за приступ на јавну саобраћајну 

мрежу. 

Паркирање:  Паркирање возила решавати у склопу 

сопствене парцеле у складу са параметрима 

датим у поглављу 8.4.1 Правила за изградњу 

саобраћајне инфраструктуре део Услови и 

нормативи за паркирање. 

 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 може имати мах.површину 30м2.  

 

Остала правила: 

 

 Приликом пројектовања придржавати се 

важећих прописа и норматива за пројектовање 

ове врсте објеката и прописа за стабилност 

објеката. 

 Диспозиција објеката треба да буде таква да се 

обезбеде хигијенски стандарди проветрености 

локације, као и да омогући постављање 

зеленила са функцијом смањења негативних 

утицаја на животну средину. 

 На постојећим изграђеним парцелама, које су 

мање од прописаних дозвољена је 

реконструкција, доградња или замена објеката 

до највећег дозвољеног степена заузетости. 

Могућа је промена намене објеката. 

 

 

8.3 ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА ЗА ОБЈЕКТЕ И ПОВРШИНЕ ЈАВНЕ НАМЕНЕ 

 

Правила за образовање грађевинских парцела јавних намена 

 

У складу са прописима о експропријацији земљишта, у планском подручју потребно је 

формирати парцеле намењене за јавне намене, које су приказане на графичком прилогу бр.5 

„Карта регулације и површина јавне намене“. 

 

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. 

 

Правила грађења за јавне објекте  
 

За реконструкцију и доградњу постојећих објеката дозвољено је издавање локацијских 

услова на основу овог Плана, а за изградњу нових површина и објеката јавне намене 

обавезна је израда урбанистичког пројекта за потребе урбанистичко-архитектонског 

обликовања и урбанистичко-архитектонске разраде локације. 

 



Правила за изградњу површина и објеката јавне намене у склопу површина 

остале намене 

 

Планом детаљне регулације дозвољена је изградња површина и објеката јавне намене 

у склопу зона предвиђених за остале намене при чему је за њих неопходно испоштовати 

правила грађења која су дефинисана за зону или целину у којој се планира површина јавне 

намене, поштујући стандарде и нормативе при пројектовању који важе за јавне објекте. 

 

8.3.1 СОЦИЈАЛНО СТАНОВАЊЕ 

 

СОЦИЈАЛНО СТАНОВАЊЕ – урбанистичка целина 1.2 

 

 Намена парцеле и врста објекта: објекти за социјално становање 

 Дозвољена је: 

o изградња нових објеката – архитектура нових мора бити индетична 

постојећој 

o реконструкција постојећих објеката. 

 Положај грађевинске линије: у складу са графичким прилогом бр.5 „Карта         

регулације и површина јавне намене“.Објекте у комплексу социјалног становања 

планирати на удаљености половине висине објекта од границе парцеле на којој се 

налази објекат МРС, а минимално 8м. 

 Тип објекта: слободностојећи објекат, двојни објекат, објекти у прекинутом низу. 

 Комплекс социјалног становања је јединствена грађевинска парцела у складу са 

графичким прилогом бр.5 „Карта регулације и површина јавне намене“ 

 Максимални индекс заузетости 35% 

 Минимални проценат зелених површина 30% 

 Максимална спратност објекта: до По+Пр+2+Пк 

 Објекти се постављају у оквиру дефинисаних грађевинских линија, у свему према 

графичком прилогу бр.5 „Карта регулације и површина јавне намене“.  

 Минимална дозвољена међусобна удаљеност објеката је: 

- за слободностојећи објекат ½ висине вишег објекта, изузетно ¼ висине објекта 

уколико на наспрамним фасадама нису предвиђени отвори стамбених просторија 

- за објекте у низу 5.0м, изузетно 4.0м ако један од зидова објекта садржи отворе 

за дневно осветљење. 

 Приступ комплексу остварити са јавне саобраћајнице.    

 Простор за паркирање возила обезбедити на сопственој грађевинској парцели, у 

складу са условима  датим у поглављу 8.4.1 ПРАВИЛА ЗА ИЗГРАДЊУ 

САОБРАЋАЈНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ део Услови и нормативи за паркирање. 

 Комплекс не ограђивати или оградити  живом оградом максималне висине 0.90м 

 При пројектовању придржавати се свих важећих прописа за пројектовање ове врсте 

објеката. Обавезна је израда геомеханичког елабората. Услове и начин фундирања 

прилагодити резултатима детаљних геолошких истраживања. 

 Врсте зеленила које се саде не смеју да буду крте, бодљикаве и отровне врсте.  Високо 

дрвеће не треба садити на јужној страни. 

 При пројектовању морају се испоштовати сви услови за несметано кретање деце, 

старих, хендикепираних и инвалидних лица  

 За потребе формирања грађевинске парцеле извршити препарцелацију у складу са 

Законом.    

 Придржавати се у свему Уредбе о стандардима и нормативима за планирање, 

пројектовање, грађење и условима за коришћење и одржавање станова за социјално 

становање („Службени гласник РС“, број 26/2013). 

 



 

СОЦИЈАЛНО СТАНОВАЊЕ – урбанистичка целина 1.3 

 

 Намена парцеле и врста објекта: објекти за социјално становање 

 Положај грађевинске линије: у складу са графичким прилогом бр.5 „Карта         

регулације и површина јавне намене“ 

 Тип објекта: слободностојећи објекат, двојни објекат, објекти у прекинутом низу, 

групације од три или више објеката 

 Комплекс социјалног становања је јединствена грађевинска парцела у складу са 

графичким прилогом бр. 5 „Карта регулације и површина јавне намене“ 

 Максимални индекс заузетости 30% 

 Минимални проценат зелених површина 30% 

 Максимална спратност објекта: до По+Пр+2 

 Објекти се постављају у оквиру дефинисаних грађевинских линија, у свему према 

графичком прилогу бр.5 „Карта регулације и површина јавне намене“. Код изградње 

нових објеката минимално растојање грађевинске од регулационе линије је 5.0м. 

 Удаљење од граница парцеле: минимално 4.0 m  

 Минимална дозвољена међусобна удаљеност објеката је: 

- за слободностојећи објекат ½ висине вишег објекта, изузетно ¼ висине објекта 

уколико на наспрамним фасадама нису предвиђени отвори стамбених просторија 

- за објекте у низу 5.0м, изузетно 4.0м ако један од зидова објекта садржи отворе 

за дневно осветљење. 

 Приступ комплексу остварити са јавне саобраћајнице, на једном месту. Прикључак 

предвидети на месту тако да се прати ритам раскрсница на планираној саобраћајници 

Булевар младости.   

 Простор за паркирање возила обезбедити на сопственој грађевинској парцели, у 

складу са условима  датим у поглављу 8.4.1 ПРАВИЛА ЗА ИЗГРАДЊУ 

САОБРАЋАЈНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ део Услови и нормативи за паркирање. 

 Комплекс не ограђивати или оградити  живом оградом максималне висине 0.90м 

 При пројектовању придржавати се свих важећих прописа за пројектовање ове врсте 

објеката. Обавезна је израда геомеханичког елабората. Услове и начин фундирања 

прилагодити резултатима детаљних геолошких истраживања. 

 Врсте зеленила које се саде не смеју да буду крте, бодљикаве и отровне врсте.  Високо 

дрвеће не треба садити на јужној страни. 

 При пројектовању морају се испоштовати сви услови за несметано кретање деце, 

старих, хендикепираних и инвалидних лица  

 За потребе формирања грађевинске парцеле извршити препарцелацију у складу са 

Законом.    

 За комплексе социјалног становања прописује се обавеза расписивања урбанистичко-

архитектонског конкурса у складу са Уредбом о стандардима и нормативима за 

планирање, пројектовање, грађење и условима за коришћење и одржавање станова за 

социјално становање („Службени гласник РС“, број 26/2013). 

 

 

8.3.2 СПОРТ И РЕКРЕАЦИЈА 

 

СПОРТСКИ ЦЕНТАР– урбанистичка целина 2.2 

 

 Дозвољена намена –  у функцији спорта и рекреације. Могућа је изградња отворених 

терена, монтажне сале. У оквиру комплекса изградити пратеће објекте у функцији 

спортских садржаја (пословање, услуга и др.). 

 Спратност монтажне сале је Пр. 



 Спратност пратећих објеката осталих намена који прате спорт и рекреацију је 

максимално По+Пр+1. 

 Индекс заузетости земљишта под теренима и објектима је маx 50%. 

 Све слободне површине треба да су парковски озелењене и уређене. Минимални 

проценат заузетости зелених површина је 30%. 

 Објекти се постављају у оквиру дефинисаних грађевинских линија, у свему према 

графичком прилогу бр.5 „Карта регулације и површина јавне намене“. 

 Минимална дозвољена међусобна удаљеност објеката је ½ висине вишег објекта. 

 Приступ комплексу остварити са јавне саобраћајнице, на једном месту. 

 Простор за паркирање возила обезбедити на сопственој грађевинској парцели, у 

оквиру комплекса, а у складу са условима  датим у поглављу 8.4.1 ПРАВИЛА ЗА 

ИЗГРАДЊУ САОБРАЋАЈНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ део Услови и нормативи за 

паркирање. Смештај службених возила решавати искључиво на припадајућој парцели, 

а у складу са условима организације и уређења простора парцеле.  

 Комплекс се може оградити оградом (препорука је жива ограда) висине максимално 

2.2м.  

 Обавезна израда Урбанистичког пројекта као разрада плана. 

 

8.3.3 КОМУНАЛНИ ОБЈЕКТИ 

 

ТРАФОСТАНИЦА 35/10 кВ – урбанистичка целина 1.4 

 

 Објекат трафостанице ТС 35/10 kV реконструисати или заменити новим објектом, у свему 

у складу са прописима за изградњу ове врсте објеката 

 Поштовати дату грађевинску линију 

 Ограда је метална, минималне висине 1,8 м и обавезно се уземљује.  

 Минимално растојање од објекта трафостанице до ограде износи 5 m. Улазна капија треба 

да има посебан улаз за пешаке. 

 Трансформаторска зграда не сме бити са равним кровом, а плато на коме се налази 

трансформаторска зграда треба да има добро одводњавање. 

 Комплекс трафостанице радити у складу са условима  датим у поглављу 8.4.3 ПРАВИЛА 

ЗА ИЗГРАДЊУ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ 

 

МЕРНО РЕГУЛАЦИОНА СТАНИЦА (МРС) – урбанистичка целина 1.5 

 

 Објекат МРС изградити у складу са прописима за изградњу ове врсте објеката. 

 Поштовати дату грађевинску линију. 

 Комплекс МРС изградити у складу са условима  датим у поглављу 8.4.5 ПРАВИЛА ЗА 

ИЗГРАДЊУ ТЕРМОТЕХНИЧКЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ 

 

8.4    ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА ИНФРАСТРУКТУРНИХ МРЕЖА 

 

8.4.1  ПРАВИЛА ЗА ИЗГРАДЊУ МРЕЖЕ И ОБЈЕКАТА САОБРАЋАЈНЕ 

ИНФРАСТРУКТУРЕ 

 

Урбанистичко решење саобраћајних површина, односно регулационе ширине и 

нивелациони елементи, као и попречни профили за постојеће и планиране саобраћајнице 

приказани су у графичком прилогу број 4 „Карта саобраћајне инфраструктуре“, са 

аналитичко-геодетским и свим осталим елементима неопходним за израду техничке 

документације за саобраћајнице. 



 Све елементе попречног профила саобраћајних површина који се функционално 

разликују раздвојити нивелационо. 

Инжењерско-геолошке карактеристике терена захтевају примену адекватних 

санационих мера при изградњи саобраћајница. Тачну диспозицију потпорних зидова 

(димензије, врста, нагиб) димензионисати кроз израду техничке документације на основу 

детаљних геолошких истраживања за потребе саобраћајница. 

Коловозну конструкцију одредити према инжењерско-геолошким карактеристикама 

тла и очекиваном саобраћајном оптерећењу. 

 

Геометрија планираних и постојећих раскрсница и саобраћајних прикључака 

предвиђених за реконструкцију (ситуационо и нивелационо) прецизно ће бити дефинисана у 

току израде 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 обратити  се надлежном управљачу пута. 

 

РЕГУЛАЦИЈА 

 

Регулационе линије и осовине саобраћајница представљају основне елементе за 

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 планирана је надградња 

постојеће саобраћајне матрице на подручју ПДР » Кошутњак 1-Младост «. У складу са 

таквим решењима у простору, неће доћи до битних промена у генералном систему  

регулације насеља. Изузетак чине зоне кроз које пролазе трасе планираних саобраћајница, 

као што је: 

 

Примарна улична мрежа 
 

 Окосницу саобраћајне мреже представља примарна градска мрежа која на подручју 

ПДР-а обухвата градске саобраћајнице I реда и сабирне улице. 

 

Код градских саобраћајница I планира се: 
 

 Проширење Ул. Војводе Степе - Синђелићева  на попречни профил од 17,5 m, 

на деоници од реке Лупњаче до спајања са Синђелићевом улицом. Ширина 

попречног профила је 17,5 m (2х2,0+2х6,0+1,5=17,5 m). 



 
 Ул. Стевана Првовенчаног је планирана од Ул. војводе Степе - Синђелићева и 

представља природни наставак те улице планиране ПГР-ом „Центар“. Планом је 

предвиђено да она има четири саобраћајне траке, два тротоара, по један са сваке 

стране коловоза, као и бициклистичке стазе које се пружају уз ивицу коловоза и 

тротоара. Укупна планирана ширина профила је 19,0 m (2х1,75+2 х 1,5+2х6,0+0,5=19,0 

m).  

 
 У свим улицама је коригована регулациона ширина улице како би се створили услови 

за безбедно одвијање саобраћаја у наредном периоду, при чему се водило рачуна о рангу 

појединих саобраћајница (синхронизација саобраћајница вишег и нижег реда). 

 

Сабирне саобраћајнице: 
 Иако су наведеним „ГУП 2015.“ као и усвојеним „ПГР Центар“. као сабирне улице 

планиране Улица Илије Гарашанина и Булевар младости, намеће се потреба да ту 

функцију преузме и Улица Призренска (радни назив).   

 - Улицa Илије Гарашанина је планирана по постојећој траси, али проширеног 

попречног профила на, 13 m. Ширина попречног профила је 13 m (2х2,0+2х1,5+1х6,0=13,0 

m), осим у делу од раскрснице са Улицом бр.419 до Улице војводе Степе – Синђелићева где је 

сужен због ограничавајућих просторних могућности и износи 10 m (2х2,0+1х6,0=10,0 m).  

 

- Булевар младости (радни назив) је планиран поред постојећег деснообалног 

одбрамбеног бедема. У попречном профилу садржи бициклистичке стазе са обе 

стране уз ивицу коловоза. Ширина попречног профила је променљива и варира 



од максималних 12м до минималних 10м:  

 12 m (2х2,0+2х1,0+1х6,0=12,0 m). 

 10 m (1х2,0+2x1,0+1х6,0=10,0 m). 

 

- Ул. Призренска – радни назив (бивша Ул. бр 420)  у овом плану има 

функцију сабирне улице, иако планом „ПГР Центар“ није тако планирана, с 

обзиром да има укрштање са Ул. Војводе Степе са пуним програмом скретања и 

да повезује два насеља (Кошутњак 1 и 2). Представља наставак улице 

Призренске планиране планом „ПГР Центар“. Ширина попречног профила је 

11m (2х2,0+1х1,0+1х6,0=11,0 m), мада је и она делимично променљива дуж 

трасе, па се на једном делу она шири на 11,75m 

(1х2,75+1x2.0+1х1,0+1х6,0=11,75m). 

 

Наведене улице, заједно са градским саобраћајницама, део Улица војводе Степе и 

део Улице Стевана Првовенчаног, чине основну матрицу саобраћајне мреже на простору 

израде овог плана и представљају основ за формирање секундарне градске мреже. 

 

Секундарна саобраћајна мрежа 
 

На осталом делу саобраћајне мреже, функционалног ранга остале саобраћајнице, 

као  и унутрашња секундарна мрежа саобраћајница је углавном неадекватне ширине 

попречног профила и потребно је проширити на 7,0m. Планирана секундарна мрежа, се у 

знатној мери ослања на постојећу мрежу саобраћајница, уз корекцију и допуну елемената 

попречног профила. Предвиђена је и изградња нових приступних улица у циљу проширења 

секундарне мреже на преостали део подручја.  



- Ул. Вуковарска је планирана да се отвори и на улицу Стевана Мољевића 

(бивша Ул. бр 413), али је неопходно извршити проширење попречног профила 

на 7,0m (1x0,5+1x1,5+2x2,5)m. Такође се на њеном супротном крају планира 

„затварање“ и формирање окретнице. 

- Улица Дринска (бивша Ул. бр. 417), остаје у оквиру постојеће трасе, али се 

планира њено повезивање на улицу Стевана Мољевића (бивша Ул. бр 413), као и 

проширење профила на 8,0m (2x2,5+2x1,5)m. 

- Улице: Стевана Мокрањца (бивша Ул. бр.416), Кумановска (бивша Ул. бр. 

415), Стевана Мољевића (бивша Ул.  бр. 413), Барањска (бивша Ул. бр. 402), 

Улица бр. 404, Драгутина Димитријевића – Аписа (бивша Ул. 405) и Ул. бр. 406 

су планирана по постојећим трасама, али са неопходним проширењем на 7,0m 

(1x0,5+1x1,5+2x2,5)m, за категорију осталих улица, са што мање рушења и 

ремећења постојећег стања.  

- Ул. бр. 418 је планирана са неопходном исправком у реону ТС 35/10кV/кV 

„Кошутњак“ и такође “слепим” завршетком на Ул. војводе Степе, са којом би 

остварила везу преко Ул. Илије Гарашанина или Ул. Призренске – радни назив 

(бивша Ул. бр 420). 

- Ул. бр. 419 је планирана да се продужи до Ул. Илије Гарашанина (бивша Ул. 

бр. 407) због омогућавања посредне везе парцела на Улицу војводе Степе, као и 

боље везе “парцела” које се прикључују на новопланирану Ул. бр 414а). 

- Улице 420а и 420б, планиране су као „слепе“ саобраћајнице које се 

завршавају окретницама, при чему Улица 420а представља на неки начин 

потврђивање постојећег стања, пошто је планирана делом који се и сада користи 

за приступ парцелама, али са проширеним профилом од 7,0m 

(1x0,5+1x1,5+2x2,5)m. За разлику од ње Улица 420б је планирана као измештена 

траса постојеће Улице 1. Планирана ширина профила је 6,5m (2x2,5+1x1,5)m. 

- Ул. бр 421 је планирана са тзв. “слепим” завршетком на Ул. војводе Степе и са 

том улицом би остварила везу преко Ул. бр. 425, а посредством Улице бр. 425а. 

Ширина профила 8m (2x1,5+2x2,5)m.  

- Ул. бр. 421а планира се по постојећем коридору са проширењем профила на 

8м (2x1,5+2x2,5) m, завршава се „слепо“ окретницом. 

- Ул. бр 425 представља везу улице 425а и Улице војводе Степе. Планирана 

ширина профила јој је 7,8 m (2x1,4+2x2,5)m.  

- Ул. бр 425a је улица која се пружа од Улице бр. 421 до улице Зелена долина. 

Делимично је планирана по постојећој траси, са потребним проширењем, а 

делом се планира новом трасом, управо ради повезивања са улицом 421, на 

једној као и остваривања везе са улицом Зелена долина на супротној страни. 

Целом својом дужином планирана је у профилу од 8,0 m (2x1,5+2x2,5) m. 

- Ул. Зелена долина (радни назив) је највећим својим делом новопланирана 



саобраћајница, чији почетак је на Булевару младости, а завршетак кружном 

окретницом, такође код Булевара младости, са пешачком везом са њим  и паркинг 

простором за око 40 ПА. Осим ове, на приближно средишњем делу трасе постоји 

оформљена још једна ниша за паркирање са директним приступом, капацитета 

око 40 паркинг места за путничке аутомобиле. Осим на овим местима профил 

улице је константан и износи 8,0 m (2x1,5+2x2,5)m. Проширење за потребе 

формирања паркинга износи 6,5 m. Улица се проширује и на делу од к.п. 5895/7 

КО Чачак до раскрснице са улицом бр. 425а, и на кратком делу након ње. 

Проширење прати границе оформљених грађевинских парцела. 

- Ул. бр 429 је практично наставак улице Зелена долина и највећим делом 

потврђена је по постојећој траси уз проширење на 8,0 m (2x1,5+2x2,5)m. 

- Книнска (бивша Ул. бр. 403), је улица са профилом који износи 5,0m 

(1,5+3,5)m.  

 

Генералним регулационим решењем препоручене су регулационе ширине за: 

 

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

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

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

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

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). 

 

НИВЕЛАЦИЈА 

 

Подручје обухваћено ПДР-ом 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 су прилагођене постојећем стању. 

До корекција нивелета доћи ће на планираним денивелисаним укрштањима и 

деоницама нових саобраћајница, што ће бити прецизно дефинисано 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. 

Нивелацију земљишта, односно парцела које нису јавног карактера усагласити са 

висинским решењем саобраћајница утврђених као јавне површине. 

Нивелационо, новопланиране саобраћајнице 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 према усвојеном плану «ПГР Центар»: 

 

градске 

саобраћајнице I и II 
.................................................................................................... 

6% 

(7%) 

сабирне 

саобраћајнице I и II 
.................................................................................................... 

7% 

(8%) 

приступне улице 
.................................................................................................... 

12% 

(14%) 

 

Обзиром да је терен на пордручју плана углавном раван, није било потребе за 

максималним нагибима ни на једној од саобраћајница. 

 

УСЛОВИ И НОРМАТИВИ ЗА ПАРКИРАЊЕ 

 
Стационарни саобраћај организовати поштујући следеће принципе: 

 

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

парцеле. 

 Централне функције: обезбедити паркирање на грађевинској парцели, ван површине 

јавног пута. 

 Зоне јавних функција: обезбедити на грађевинској парцели, ван површине јавног 

пута. 

 У зони парка: предвиђене су самосталне паркинг скупине. 

 У зони спорта: предвидети самосталне паркинг скупине. 

Табела бр. 5: Норматив који се примењује приликом димензионисања паркинг места и 

ширине пролаза, на парцелама изван јавних саобраћајница 

     

     

  

тип 

возила 
α A B D 

Путничко 

возило 

0° 5,5 2 3,5 

30° 4,3 2,2 2,8 

45° 5 2,3 3 

60° 5,3 2,3 4,7 

90° 4,8 2,3 5,4 

 

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: 
 образовање: 1ПМ/по учионици или 1ПМ/на  10 запослених радника 
 дечја установа: 2ПМ/по групи 
 здравствене: 1ПМ/на сваког лекара или 1ПМ/на 5 запослених 
 култура: 1ПМ/на 30 гледалаца 
 спортски комплекс: 3% укупне површине парцеле 

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 и стандардима. 

 

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 

 

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. 

 

 

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 оптерећењу и потребном осовинском 

оптерећењу, а у свему према важећим стандардима и нормативима. 

 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. 

 

Правила за изградњу бициклистичких стаза и тротоара 

 

 Изградњу бициклистичких стаза и тротоара  планирати од савремених материјала. 

 Нивелета тротоара мора бити прилагођена околним објектима, терену и прелазима 

преко коловоза. 

 Уколико се бициклистичка стаза налази непосредно поред тротоара њена нивелација 

мора бити нижа од нивелације тротоара, а виша од нивелације коловоза и визуелно 

раздвојена и од тротоара и од коловоза. 

 Пешачки прелази преко коловоза и прилази објектима морају бити планирани у складу 

са  Правилником о техничким стандардима приступачности. 

 

Правила за изградњу паркинга 

 

 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. 

ПРАВИЛА ЗА РЕКОНСТРУКЦИЈУ СТАНИЦА ЗА СНАБДЕВАЊЕ ТЕЧНИМ ГОРИВОМ 

Овим правилима се утврђују услови доградње, реконструкције, санације и адаптације 

станице за снабдевање течним горивом (у даљем тексту: СЗСТГ). 

У предметној зони није дата моућност за изградњу нових СЗСТГ, али је могућа 

реконструкција постојећег комплекса. 

Постојећа  СЗСТГ је насељска, али ће након реализације улице Војводе Степе 

(В.Степе-Синђелићеве) она постати градска. 

 

Услови уређења комплекса СЗСТГ дати су у табели: 

Индекс заузетости  макс. 40% 

Спратност објекта (висина)  П+0 до П+1 (до 8m) 

Саобраћајне и манипулативне површине  мин 30% 

Слободне и зелене површине  мин 15% 

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. 



 

Реализацијом Улице војводе Степе – Синђелићеве комплекс СЗСТГ прилагодити 

планираном саобраћајном решењу. При реконструкцији комплекса положај резервоара за 

складиштење течног горива и течног нафтног гаса, претакалишта, аутомата за истакање 

горива и објеката (постојећих и планираних), као и њихово 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).  

Код израде техничке документације за СЗСТГ, обавезно је поштовање и примена 

свих важећих техничких прописа и норматива из ове области.  

 

8.4.2 ПРАВИЛА ЗА ИЗГРАДЊУ МРЕЖЕ И ОБЈЕКАТА ХИДРОТЕХНИЧКЕ 

ИНФРАСТРУКТУРЕ 
 

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 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 падови према техничким прописима у зависности од пречника цеви. 

 
 Нове цеви положити на слоју 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: 

 

 Табела бр.6: 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 100 mm (због противпожарне заштите 

објеката). Водоводну мрежу градити у прстенастом систему. 
 
 За кућне водоводне прикључке пречника већег од 50 mm, обавезни су одвојци са 

затварачем. 

 
 Пролаз водоводних цеви кроз ревизионе шахте и друге објекте канализације није 

дозвољен. 

 
 Минимални пречник уличне фекалне канализације је 200 mm, а кућног прикључка  150 

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. 

 
 Минимални пречник атмосферске уличне канализације је 400 mm, а дубине и нагиби 

према прописима из ове области, у складу са техничким условима ЈП "Градац".  

Минимални кућни прикључци су  300 mm. 

 
 На свим променама правца, прикључцима, као и на правим деоницама на 

приближно 50 m, 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 m (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. 

 
 Испуштање атмосферске канализације у реципијент врши се обавезно уградњом уставе 

(жабљег поклопца) на испусту, да би се спречило плављење узводних насеља.  

 
 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. 

 
 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. 

 
 Забрањује се употреба пољских нужника и септичких јама - објекти се морају 

прикључити на фекалну канализацију, 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 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. 

 
 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 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...  

 
 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 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". 
 

 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...) мора се 

прибавити посебно одобрење од ЈВП „Србијаводе“. 

 



8.4.3 ПРАВИЛА ЗА ИЗГРАДЊУ МРЕЖЕ И ОБЈЕКАТА ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКЕ  

ИНФРАСТРУКТУРЕ 
                                                                                                                                                                               

• Електроенергетска мрежа према начину извођења може бити подземна или надземна, 

а према напонском нивоу високонапонска, средњенапонска или нисконапонска. 

Подземна мрежа се изводи подземним водовима одговарајућег напонског нивоа, 

односно кабловима намењеним за полагање у ров, а надземна мрежа надземним водовима 

одговарајућег напонског нивоа, у виду тзв. "голих" проводника (Al-Če уже), или 

средњенапонских самоносивих кабловских снопова (СНСКС), односно нисконапонских 

самоносивих кабловских снопова (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 

и 35 kV у случају овог плана). Нисконапонска мрежа је мрежа називног напона до 1 kV (0,4 

kV, односно 1 kV). 

                                         

• Код изградње нове електроенергетске мреже, нисконапонску и средњенапонску 

електроенергетску мрежу (у овом случају 1 kV, 10 kV и 35 kV) изводити као подземну, док 

високонапонска  мрежа (у овом случају 110 kV) може бити надземна. 

 

• 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, 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 (или вишег напонског нивоа),  

     - кабловски вод за јавно осветљење изведено на стубовима. 

 

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. 

                                   

• 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 да угрози стабилност саобраћајнице. 

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 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 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; 

-   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 процентуалног учешћа у мешавини: до 4 mm – 70%, од 4 mm до 8 mm 

– 15% и од 8 mm до 16 mm – 15%); 

                                                            

• Трасе каблова обележити реперима и 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. 

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. 

 

• 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; 

      2.  код реконструкције постојеће мреже у виду нисконапонских (до 1 kV) и 

средњенапонских (од 1 kV до укључиво 45 kV, а у овом случају то су 10 kV и 35 kV) 

самоносивих кабловских снопова, који представљају скуп елемената за надзамни развод, који 

се састоји од упоришта и једног или више система проводника у виду поуженог снопа 

изолованих ужади око носећег ужета. 

          3. код реконструкције постојеће мреже изведене нисконапонским (до 1 kV) и 

средњенапонским (од 1 kV до укључиво 45 kV, а у овом случају то су 10 kV и 35 kV) 

надземним водовима у виду Al-Če ужади, који представљају скуп елемената за надзамни 

развод, који се састоји од упоришта и једног или више система проводника у виду 

појединачних Al-Če проводника. 

  

      У сва три 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 +40оC односно при 

температури 50оC са нормалним додатним оптерећењем без ветра. 

 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. 

 

• 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 надземних водова новим истог напона, замена дотрајалих ННСКС или СНСКС 

новим ННСКС, односно СНСКС истог напона, замена дотрајалих надземних водова у виду 

Al-Če ужади новим СКС 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 

угозити стабилност, сигурност и поузданост преноса електричне енергије, или представљати 

опасност по грађане и објекте, или у случајевима кварова на мрежи, новом надземном 

мрежом, истом постојећом трасом, без додавања нових траса надземне мреже. 

 

• При приближавању надземних нисконапонских и средњенапонских самоносивих 

снопова (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 средњенапонског надземног вода, изведеног у виду Al-Če 

проводника је простор испод вода ширине 15 m (по 7,5 m  лево и десно од осе пројекције 

далековода на тло), а минимално у складу са Чланом 103. (уз поштовање и осталих Чланова 

са аспекта сигурносне висине и сигурносне удаљености: од Члана 96. до Члана 224.) 



Правилника о техничким нормативима за изградњу надземних електроенергетских водова 

називног напона од 1 kV до 400 kV, односно ширине 2 m у случају вода изведеног у виду 

СНСКС и ННСКС. 

У зони заштитног коридора далековода није препоручљива изградња објеката. 

Препорука је да се објекти граде изван ове зоне. Унутар заштитног коридора далековода 

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. 

 

• Растојања стубова високонапонских надземних водова од путева, код паралелног 

вођења са путем износи најмање висину стуба од општинског и некатегорисаног пута, 

рачунајући од спољне ивице земљишног појаса. 

Растојања стубова високонапонских надземних водова од путева, код укрштања са 

путем износи најмање висину стуба у случају општинског и некатегорисаног пута, а не мање 

од 5 m, рачунајући од спољне ивице земљишног појаса. 

Стубови СНСКС и ННСКС могу се постављати уз саму ивицу путног појаса код 

укрштања, односно на растојању од 2 m код паралелног вођења са општинским и 

некатегорисаним путем. 

 

• 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. 

Приземни објекат за смештај ТС 10/0,4 kV може бити монтажни или зидани. 

                                                  

• Трансформаторске станице 10/0,4 kV у зонама привредне 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. 

Надземни објекат за смештај ТС 10/0,4 кВ може бити монтажни или зидани. 

 

• 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 (ПГР "Центар") 

који важе за предметну зону. 

 

• На подручју овог плана није дозвољена градња стубних трафо-станица. 

 

• 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 звучно-изолационим 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. 

 

• 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. 

 

• 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. 

 

• 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. 

 

• Објекат ТС 35/10 kV може претрпети замену трансформатора, друге опреме и каблова 

другим трансформаторима, одговарајућом опремом и кабловима већег капацитета са или без 

промене габарита објекта. 

 

Објекти трафостаница ТС 35/10 kV налазе се на грађевинској парцели која се ограђује. 

Ограда је метална, минималне висине 1,8 m и обавезно се уземљује. Минимално растојање 

од објекта трафостанице до ограде износи 2 m, а растојање објекта трафостанице од 

суседних објеката који не припадају трафостаници је најмање 10 m уз међусобно одвајање 

противпожарним зидом. 

 

До ТС обезбедити пут ширине најмање 5 m. 

 Трансформаторска зграда не сме бити са равним кровом, а плато на коме се налази 

трансформаторска зграда треба да има добро одводњавање. 

• 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 у зонама привредних и комуналних 

делатности. 

 

• Објекти електрана које користе обновљиве изворе енергије за производњу електричне 

енергије могу се градити на грађевинској парцели у оквиру објекта основне намене, партерно 

или као самосталан објекат, уз обавезу прибављања услова и сагласности од надлежног 

предузећа за производњу и дистрибуцију електричне енергије. 

 

• Прикључак електрана које користе обновљиве изворе енергије за производњу 

електричне енергије, на електричну мрежу врши се уз претходно задовољење следећих 

критеријума: 

- критеријум дозвољене снаге, 

- 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 m. Ограда мора бити уземљена. 

Минимално растојање од било ког дела објекта електране до ограде износи 2,5 m. 

 

• До објекта електране која користи обновљиве изворе енергије за производњу 



електрочне енергије потребно је обезбедити приступни пут минималне ширине 3,5 m, а 

улазна капија мора имати посебан део за пролаз пешака. 

 

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, 

најчешће је потребно извршити и реконструкцију кућних прикључака, коришћењем 

подземних водова и КПК 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. 

 

8.4.4 ПРАВИЛА ЗА ИЗГРАДЊУ МРЕЖЕ И ОБЈЕКАТА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНЕ  

ИНФРАСТРУКТУРЕ 
 

     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 привредне 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. 

 Приземни објекат може бити монтажни или зидани. 

 

• Објекти за смештај телекомуникационе опреме у зонама зелених јавних површина 

граде се као подземни или изузетно као приземни објекти.  

• 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. 

• 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. 

 

• 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 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 осталом инфраструктурним објектима 

потребно је остварити следеће минималне размаке: 

- са водоводном цеви код укрштања 0,5m, а код паралелног вођења 0,6m; 

- са канализационом цеви код укрштања 0,5m, а код паралелног вођења 0,5m; 

- са електроенергетским каблом до 10kV код укрштања 0,5m, а код паралелног вођења 1,0m; 

- од упоришта електроенергетских водова до 1 kV 0,8m; 

- од темеља електроенергетског стуба 0,8m, а не мање од 0,3m ако је телекомуникациони 

вод механички заштићен; 

- са топловодом код укрштања 0,5m, а код паралелног вођења 0,6m; 

- са гасоводом код укрштања 0,5m, а код паралелног вођења 0,6m; 

 

• 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. 

 

• 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. 

 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. 



 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 радио-

станица, базних радио-станица, радио-релејних станица, радио и ТВ станица, антена, 

антенских стубова и антенских носача могу претрпети замену постојеће телекомуникационе 

опреме и каблова новом 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 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 или објекти на стубу 

(само за антене). 

 Приземни објекат може бити монтажни или зидани. 

 

• Објекти за смештај мобилних централа,  контролора базних радио-станица, базних 

радио-станица, радио-релејних станица, радио и ТВ станица, антена, антенских стубова и 

антенских носача у зонама привредне 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. 

 

• 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. 

 Слободне површине комплекса морају се озеленити. 

  

• Објекат за смештај мобилних централа, контролора базних радио-станица, базних 

радио-станица, радио-релејних станица, радио и ТВ станица, антена, антенских стубова и 

антенских носача треба да има положај такав да не угрожава прегледност, безбедност и 

сигурност кретања свих учесника у саобраћају. 

 Боје антенских стубова и друга обелажавања треба да буду у складу са прописима који 

се односе на боје високих објеката (антена, димњака и сл.), у складу са прописима који се 

односе на ваздушни саобраћај. Због дневне видљивости стуб треба да буде обојен тако да 

постоје поља од по 3 m, црвене и беле, или црвене и наранџасте боје наизменично ( последње 

поље на врху стуба треба да буде црвено). 

 Ноћна видљивост антенског стуба остварује се прописним постављањем 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. 

 

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 телекомуникационе услуге. 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. 

 Код реконструкције Телекомуникационе мреже, односно "превођења" надземне у 

подземну мрежу, најчешће је потребно извршити и реконструкцију кућних прикључака, 

коришћењем подземних водова и концентрационих ормана. Као уличне разводне ормане са 

изводима за прикључење 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.                                                                                                                                                           

           

8.4.5 ПРАВИЛА ЗА ИЗГРАДЊУ МРЕЖЕ И ОБЈЕКАТА ТЕРМОТЕХНИЧКЕ 

ИНФРАСТРУКТУРЕ 
 

Правила грађења гасоводне инфраструктуре 

 

 Oва правила односе се на: 

 

 изградњу  гасовода од полиетиленских цеви за радни притисак до 4 бара, 

 изградњу гасовода од челичних цеви за радни притисак до 13 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. 

 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 зеленом појасу у оквиру регулативе 

саобраћајнице, или у тротоарима. 

 

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 градски гасовод 
 
Полагање гасовода 

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

На територији индустријских предузећа гасоводи се по правилу воде надземно. 

1. Код гасовода укопаних, минимална дубина укопавања мора бити 0.8 м. 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. 

У посебним случајевима гасоводи се могу укопавати и на мањим дубинама, а могу бити 

постављени и надземно. 

 На неравним теренима (ван саобраћајница), на којима постоје канали за отицање, јаркови 

и слично, потребно је одржати константан нагиб гасовода. 

 Када се гасовод поставља на каменитим теренима може се дозволити мања дубина 

укопавања од предвиђене, али не плиће од 0.5 м. 

 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 изузетним случајевима вођење гасовода испод доводног канала, дубина укопавања не 

сме бити мања од 0.8 м. У таквим случајевима мора бити предвиђено повећање дебљине 

зида гасовода за 25 % од прорачунске дебљине, или уместо тога, постављање гасовода у 

заштитну цев. 

 

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. 

 Минимална дозвољена растојања гасовода (од ближе ивице цеви гасовода до ближе ивице 

темеља) у зависности од притиска дата су у табели бр 5. 

 

Табела бр.7 



Притисак гаса у гасоводу (бар) Минимално дозвољено растојање (м) 

до 1.05 

1.05 - 7 

7 - 13 

1.0 

2.0 

3.0 

 

Дата растојања могу бити и мања уз предузимање повећаних заштитних мера (већа 

дебљина зида гасовода, квалитетнији материјал, постављање гасовода у заштитну цев, 

итд.) 

 Минимално дозвољено растојање при укрштању и паралелном вођењу гасовода са 

другим гасоводом, техничким инфраструктурама и др. дато је у табели 6. 

 

Табела бр.8: Минимално дозвољено растојање (м) 

 Укрштање Паралелно вођење 

Гасоводи међусобно 

Од гасовода до даљинских 

топлодалековода, водовода 

и канализације 

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 

 

0.2 

 

 

0.5 

 

0.3 

 

 

0.3 

 

2.0 

 

- 

0.2 

- 

0.6 

 

0.3 

 

 

1.0 

 

0.6 

 

 

0.5 

 

0.6 

 

5.0 

0.3 

1.5 

 

1.4. Минимална дозвољена растојања при укрштању и приближавању гасовода са 

високонапонским водовима дата су у табели 7. 

 

Табела бр.9:  Минимална дозвољена раздаљина од осе гасовода (м) 

Називни напон (кВ) Од осе стуба 

Паралелно вођење 

До темеља стуба 

Укрштање 

до 1 

1 - 10 

10 - 35 

> 35 

1.0 

5.0 

8.0 

10.0 

1.0 

5.0 

10.0 

10.0 

 

Хоризонтална минимална дозвољена растојања уграђене арматуре у гасоводу до 

високонапонских електричних водова дата су у табели 8. 

 

Табела бр.10:  

Називни напон (кВ) Минимална дозвољена раздаљина 

уградње арматуре (м) 

 - 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 9. 

 

Табела бр. 11: Растојање од гасовода до моста 

 

Карактеристика прелаза и мостова Узводно од моста Низводно од моста 

Преко непловних река и канала. 

Све врсте мостова 
 

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 полажу на мостовима морају бити изведени од челичних бешавних цеви 

за пречнике мање од НВ 300, а од шавних цеви за пречнике веће од НВ 300, с тим да се 

обезбеди одговарајућа компензација. 

 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 објекте са којима се гасовод укршта, као и друге објекте у њиховој 

непосредној близини. 

 За укрштање гасовода са железничком пругом или јавним путем потребна је 

сагласност одговарајуће организације. 

 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). 

 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. Уколико 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 1.5 

м рачунајући од горње ивице заштитне цеви до горње ивице прага. 

 Није дозвољено укрштање гасовода са железничком пругом испод скретнице и 



раскрснице. 

Минимална раздаљина укрштања од наведених места износи 10 м. 

 Минимална дубина укопавања гасовода при укрштању са јавним путевима или 

изузетно при вођењу испод коловозне површине, мора се одредити према дебљини 

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). 

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. 

- 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. 

Табела бр. 12: Најмање хоризонтално растојање у (м) 

 

Улазни притисак у 

МРС 

(бар) 

До зграда и 

других објеката 

До железничких пруга 

(ближа шина) 

До надземних 

електроводова 

до 7 

7 - 13 

10 

15 

10 

15 

1.5 пута висина стуба 

 

 МРС са улазним притиском до 7 бара могу се инсталирати у кругу индустријског 

потрошача у дозиданим просторијама до зграде у којима се налазе незапаљиви 

материјали. 

МРС са улазним притиском од 7 до 13 бара могу се поставити у дозиданим просторијама 

зграда, у којима се због технологије производње захтева коришћење гаса са притиском 

изнад 7 бара. 

 Код топлана и енергана смештених у посебним зградама, дозвољава се постављање МРС 

са улазним притисцима до 7 бара у просторијама које су сазидане до ових зграда. 

1. Простор на коме се подиже МРС мора бити ограђен металном мрежом или неком 

другом врстом ограде. 

Ограда мора испуњавати следеће услове: 

 између ограде и спољних зидова МРС мора постојати заштитна зона од најмање 2 м; 

ограда не сме бити нижа од 2.5 м; 

 улаз у МРС као и у ограђен простор мора бити обезбеђен вратима која се отварају на 

спољну страну, чије су димензије најмање 0.8 x 2.0 м, са бравом која се не закључава 

аутоматски, 

 уколико је опрема МРС постављена на отвореном простору најмање растојање између 

опреме и ограде мора бити 10 м. 

9.0 СПРОВОЂЕЊЕ ПЛАНА 



     
Спровођење Плана детаљне регулације вршиће се : 

 

 Директно из плана 

 

Овај план представља основ за издавање Информације о локацији, Локацијских услова и 

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, 54/13 решење УС, 98/13 – одлука УС), а 

у вези члана 130. став 2 Закона о изменама и допунама Закона о планирању и изградњи 

(„Службени гласник РС“, број 132/14 и 145/14 - исправка),  осим за подручја која су 

предвиђена за обавезну  даљу разраду Урбанистичким пројектом и за Урбанистичко-

архитектонски конкурс.  

 

 Израдом Урбанистичког пројекта 
 

Израда Урбанистичког пројекта за потребе спровођења планских решења и поставки 

ПДР-е је предвиђена за следеће просторе:  

 

 урбанистичку целину 2.1 – комплекс парка 

 урбанистичку целину 2.2 – комплекс спорта и рекреације. 

 

Урбанистички пројекти се израђују у складу са обавезама датим кроз правила уређења 

и грађења за одређене зоне и намене.  

На графичком прилогу  бр. 3   - „Карта планиране намене површина“ дат је приказ 

подручја одређених за обавезну разраду Урбанистичким пројектом.  

 

 Урбанистичко-архитектонски конкурс 
 

Обавеза расписивања урбанистичко-архитектонског конкурса, за потребе спровођења 

планских решења и поставки ПДР-е предвиђена је за следећи простор:  

 

 урбанистичку целину 1.3 – комплекс социјалног становања 

 

На графичком прилогу  бр. 3 - „Карта планиране намене површина“ дат је приказ 

подручја одређеног за даљу разраду кроз спровођење урбанистичко-архитектонског 

конкурса. 

 

10.0 Овај план ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном листу 

града Чачка". 

 

СКУПШТИНА ГРАДА ЧАЧКА 

Број: 06-39/16-I 

29. фебруар, 2. и 3. март 2016. године  
 

 

 

         ПРЕДСЕДНИК 

         Скупштине града Чачка, 

         Вељко Неговановић 


