Нацрт Плана детаљне регулације „Спортски центар“
ЈП „ГРАДАЦ“ јавно предузеће за урбанистичко и просторно планирање, грађевинско земљиште и
путеве - Чачак

1.0 ПРАВНИ И ПЛАНСКИ ОСНОВ ЗА ИЗРАДУ ПЛАНА
ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ

ПРАВНИ ОСНОВ ЗА ИЗРАДУ ПЛАНА

1.1





Правни основ за израду Плана детаљне регулације садржан је у:
Закону о планирању и изградњи (“Сл. гласник РС”, број 72/2009, 81/2009 исправка, 64/2010 - одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - одлука УС, 50/2013 одлука УС, 98/2013 - одлука УС, 132/2014, 145/2014 , 83/2018, 31/2019, 37/2019 –
др.закон и 52/2021);
Правилником о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и
урбанистичког планирања („Сл. гласник РС“ бр. 32/2019);
Одлуци о изради Плана детаљне регулације »СПОРТСКИ ЦЕНТАР« („Службени
лист града Чачка“, број 18/2014).

Садржај плана дефинисан је Законом о планирању и израдњи (“Сл. гласник
РС”, број 72/2009, 81/2009 - исправка, 64/2010 - одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 одлука УС, 50/2013 - одлука УС, 98/2013 - одлука УС, 132/2014, 145/2014, 83/2018,
31/2019 и 37/2019 – др.закон) и Правилником о садржини, начину и поступку израде
докумената просторног и урбанистичког планирања („Сл. гласник РС“ бр. 32/2019).

ПЛАНСКИ ОСНОВ ЗА ИЗРАДУ ПЛАНА

1.2


Плански основ за израду Плана детаљне регулације садржан је у:
Плану генералне регулације „Центар“ („Сл. лист града Чачка“, број 15/2014 и
27/2018).
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2.0

ИЗВОД ИЗ ТЕКСТУАЛНОГ ДЕЛА КОНЦЕПТА ПЛАНА

ИЗВОД ИЗ ОПШТЕГ ДЕЛА КОНЦЕПТА
ОПИС ГРАНИЦА ПЛАНА
Подручје за које се ради План детаљне регулације „Спортски центар“ припада
територији града Чачка.
Простор обухваћен планским документом је градско грађевинско земљиште и
налази се у границама грађевинског подручја града (дефинисане Генералним
урбанистичким планом града Чачка до 2015. - „Службени лист града Чачка“, број
25/2013 и Планом генералне регулације „Центар“ - „Службени лист града Чачка“, број
15/2014). Предметно подручје обухвата делове КО Чачка, КО Трбушана, КО Пријевора
и КО Бељине и а делове месних заједница Стари град, Палилула, Кошутњак, Бељина,
Љубић кеј, Трбушани и Пријевор.
Укупна површина подручја плана износи 231.05 ха.
Планом детаљне регулације „СПОРТСКИ ЦЕНТАР“ обухваћен је део градског
подручја које се простире северозападно у односу на центар града. Граница плана
одређена је улицом Видосава Колаковића на северу, затим се јужно спушта ка реци
Западна Морава и низводно прати одбрамбени бедем са леве стране реке до пешачког
моста. Наставља пешачким мостом преко реке, а затим узводно прати деснообални
одбрамбени бедем до изворишта водоснабдевања у Бељини, а потом десном обалом реке
наставља до границе КО Пријевор и КО Трбушани, поново прелази преко реке и даље
наставља у правцу севера ка улици Видосава Колаковића (са западне стране граница ПДР
се поклапа са границом ГУП Чачка).

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 17 захтева
различитим организацијама и институцијама од чега њих 4 нису доставиле тражене
услове и податке.
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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 нову изградњу
 рационалније коришћење грађевинског земљишта
 дефинисање саобраћајне мреже у односу на саобраћајно решење планирано ГУПом 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 реке и
саобраћајница вишег ранга
 дефинисање јавног интереса кроз јасно разграничење простора јавне и остале
намене са приказом регулационих, нивелационих и аналитичко-геодетских
елемената 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 „Спортског
центра“.
Концептом организације простора постиже се интегрално повезивање зелених и
рекреативних простора, односно планира се уређивање зелених коридора и повезујућих
зелених рекреативних простора којима се остварује повезивање рекреативног коришћења
и везе са природом и успоставља непрекинута мрежа рекреативних простора.
Спортско-рекреативни простори су концептом планирани за различите кориснике
и облике одвијања рекреације, као и за различите нивое и облике уређења. Концептом
плана предвиђени су различити видови рекреативних простора који би се развијали у
правцу обезбеђења што већег избора различитих садржаја и њихово квалитетно
просторно и функционално повезивање са осталим градским садржајима.
Новопланираном структуром простора у планском документу остварује се:
 обезбеђење доступности планираних садржаја свим становницима града;
 обезбеђење разноврсности структуре и понуде садржаја - планира се
увођење нових спортско-рекреативних садржаја и зелених површина;
 унапређење квалитета постојећих рекреативних простора - планирају се
активности на унапређењу уређења, опремања, коришћења и одржавања
постојећих рекреативних простора, као и могућности њиховог проширења;
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 активирање природних вредности рекреативним коришћењем - планира се
уређивање паркова и простора за различите облике рекреације, активирање
водних ресурса и приобаља;
 унапређење међусобне повезаности рекреативних и зелених простора планира се повезивање планираних садржаја различитим видовима
повезујућих мрежа.





Подручје ПДР „Спортски центар“опредељено је за за следеће намене:
градски спортски центар
градски парк
становање средње густине насељености 50-150 ст/ха
становање мале густине насељености до 50 ст/ха

ОРЈЕНТАЦИОНИ
ЈАВНЕ НАМЕНЕ

ПРЕДЛОГ

ОБЈЕКАТА

И

ПОВРШИНА

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:
1. урбанистичког пројекта за
 урбанистичку целину 1.3 - комплекс затвореног базена
 урбанистичку целину 1.4 – аква парк (waterland)
 урбанистичку целину 1.5 – дечији спортски центар
 урбанистичку целину 1.6 - тениски комплекс
 урбанистичку целину 1.8 - зоо парк
 леву обалу реке Западне Мораве
 за целу урбанистичку целину 2.1 – парк или по тематским целинама
 урбанистичку целину 2.2 – еко центар
 за садржаје у оквиру урбанистичке целине 1.9
2. урбанистичко-архитектонског конкурса за
 урбанистичку целину 1.2 - комплекс универзалне хале
У следећој фази плана – Нацрту плана, када ће поред примарне бити планирана и
секундарна саобраћајна мрежа и комунална инфраструктура, затим детаљнија намена
простора, могуће је одредити још зона и целина за даљу урбанистичку разраду.
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2.0

ВАЛОРИЗАЦИЈА ПРОСТОРА ЗА УРБАНИ РАЗВОЈ
(ГРАДЊУ) СА АСПЕКТА ПРИРОДНИХ ЧИНИЛАЦА

Рејонизација терена према условима за градњу извршена је на основу анализа
геолошких, инжењерскогеолошких, хидрогеолошких, топографских и геофизичких
одлика на три категорије погодности за урбанизацију:
I
категорија - оптимално повољни терени (појас уз Улицу Видосава
Колаковића и на делу постојећег спортског центра „Младост“)
III категорија - условно повољни терени (простор на левој обали реке између
Западне Мораве и потока Моравац и простор у јужном делу плана)
IV категорија - нeповољни терени (простор уз реку Западну Мораву, између
одбрамбених бедема).


Оптимално повољни терени - I категорија
У ову категорију сврстани су терени са следећим карактеристикама: нагиб терена
0°-2° и 2°-5°; стабилан у природним условима и при делатности човека. Тло је повољно
за ма какву планску изградњу: проширење садашњег града и за индивидуалну изградњу,
за све врсте индустријских објеката. Практично не постоје никаква ограничења за било
какву градњу.
 Условно повољни терени - III категорија
У ову категорију су увршћени терени највећег дела алувијалне равни и делови
падина за које се са великом вероватноћом узима да би код тежих објеката и већих
засецања тло било нестабилно, али које се може техничким мерама побољшати.
Ови терени се могу користити за индивидуалну градњу са дужом дубином фундирања од
1.5м, као и за углавном лакше индустријске и рекреационе објекте, паркове и зелене
појасеве, где максимални Н.П.В. не износи мање од 1.5-2м од површине терена.
 Неповољни терени - IV категорија
У ову категорију су увршћени терени највећег дела алувијалне равни неповољни
због периодичног плављења код вишег водостаја реке Западне Мораве.
(Подаци су преузети из графичког прилога документационе основе ГП-а Чачка 2015.год.
“Карта валоризације терена за урбани развој”).

3.0

ПРЕГЛЕД
ДОБИЈЕНИХ
ИНСТИТУЦИЈА
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Табела 1. Табеларни приказ добијених услова

ЈП-а, ЈКП-а и друге институције

Датум
прослеђивања
захтева за услове

Датум добијања
услова

Број заведених
услова

3846

Датум обнове
захтева за услове и
сагласности
20.08.2021.год.

Датум добијања
обновљених услова
и сагласности

Број заведених
обновљених услова
и сагласности

20.08.2021.год.

15.09.2021.год.

130-00-UTD-0031318/2021

20.08.2021.год.

21.09.2021.год.

375676/2-2021



ЕПС – ЈП „Електросрбија“ , Краљево "Електродистрибуција"
Чачак

29.04.2015.год.

06.07. 2015.г.



ЈП „Електромрежа Србије“, Београд

29.04.2015.год.

11.06. 2015.г.

 Предузеће за телекомуникације а.д., " Телеком Србија",
Регија Крагујевац, ИЈ Чачак

29.04.2015.год.

22.05.2015.г..

 Рател

29.04.2015.год.

10.08.2015.г.

1-01-3491501/15-3

20.08.2021.год.

01.09.2021.год.

1-01-3491-265/21-1



ЈП "СРБИЈАГАС", Чачак

29.04.2015.год.

16.06.2015.г.

06-03/9601

20.08.2021.год.

15.11.2021.год.

06-07/23436



ЈКП "Чачак"
Јавно предузеће за грејање и одржавање зграда

29.04.2015.год.

18.05.2015.г.

2681/1

20.08.2021.год.

02.09.2021.год.

5005



ЈКП "ВОДОВОД", Чачак

29.04.2015.год.

19.05.2015.г.

3286-12/26

20.08.2021.год.

15.09.2021.год.

350-5/14-IV-2-01

29.04.2015.год.

06.07.2015.г.

2758/2

08.12.2015.год.

10.02.2016.г.

07-7162/2

20.08.2021.год.

01.09.2021.год.

8057/1

22.03.2018.г.

1767/1
501-63/2015-IV2-01

20.08.2021.год.

25.08.2021.год.

501-63/2015-IV-2-01

13.09.2021.год.

14229-2

07.09.2021.год.

976/2

29.09.2021.год.

021-2767/2



ЈВП "Србијаводе"

0-1-2-62/1
168764/2-2015



Служба за заштиту животне средине
Градска управа за урбанизам града Чачка

29.04.2015.год.



Град Чачак, Управа за локални економски развој, Чачак

29.04.2015.год.

20.08.2021.год.



Министарство одбране, Београд

29.04.2015.год.

20.08.2021.год.



Завод за заштиту споменика културе, Краљево

29.04.2015.год.



Завод за заштиту природе Србије, Београд

29.04.2015.год.



ЈП „Путеви Србије“, Београд



РС МУП, Сектор за ванредне ситуације
Одељење за ванредне ситуације, Чачак



12.05.2015.г.

09.06. 2015.г.
20.07. 2015.г.
01.06.2015.г..

798/2
1017/1
020-951/2

20.08.2021.год.
20.08.2021.год.
20.08.2021.год.

29.07.2019.год.

953-18392/19-1

20.08.2021.год.

21.09.2021.год.

953-19904/21-1

29.04.2015.год.

22.05.2015.г.

217-5481/15

20.08.2021.год.

20.09.2021.год.

217-12968/21

РС Министарство здравља
Одељење за санитарну инспекцију
Одсек за санитарни надзор, Чачак

29.04.2015.год.

22.05.2015.г.

530-53538/2015-10

20.08.2021.год.



ЈП ПТТ саобраћаја "Србија", Чачак

29.04.2015.год.

/

/



ЈКП "Комуналац", Чачак

29.04.2015.год.

/

/
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Нацрт Плана детаљне регулације „Спортски центар“
ЈП „ГРАДАЦ“ јавно предузеће за урбанистичко и просторно планирање, грађевинско земљиште и
путеве - Чачак

4.0

ГРАНИЦА ПОДРУЧЈА ОБУХВАЋЕНОГ ПЛАНОМ ДЕТАЉНЕ
РЕГУЛАЦИЈЕ

Предметно подручје обухвата делове КО Чачка, КО Трбушана, КО Пријевора и КО
Бељине и а делове месних заједница Стари град, Палилула, Кошутњак, Бељина, Љубић кеј,
Трбушани и Пријевор.
Укупна површина подручја плана износи 231.33 ха.
Опис ПДР "Спортски центар" почећемо од најсевернијег дела плана, који уједно
обухвата постојећу улицу Видосава Колаковића, а налази се у КО Трбушани. Граница ка
југоистоку има благи лучни, а затим континуирани правац приликом кога у КО Трбушани сече
и обухвата делове следећих катастарских парцела: 1572/1, 1573, 1574/1,2; 1575/2,3; 1576/2,3,5;
1578, 1579/1,2; 1580, 1581/3, 1582/1,4,7; 1583/1,2; 1584/1,2; 1587/1,2; 1588/1,2; 1589/1,4;
1591/3,4,7,16; 1592/1,6,7; 1593/1,2; 1600/14,23; 1602/2,3,4,10,11; 1603, 1609/13,14,28,29;
1611/1,2,3; 1612/4,5; 1613, 1614, 1618/7,8,9,10; 1619/5,8,17; 1620/21.
Долазећи до источне стране кп. бр. 1620/21 па на даље, граница се ломи ка југу
прелазећи постојећу улицу Видосава Колаковића и даље се налазећи у КО Трбушани. Правцем
ка југу сече и обухвата делове следећих катастарских парцела: 1631/1, 1640/3 (поток
"Моравац"), 1804/1,2. Настављајући истим правцем граница прелази у КО Чачак и то преко
средине кп. број 3300, 3301, затим преко канала за наводњавање кп. број 5230, сече и обувхвата
кп. 3302, 3307, 3308, при чему све поменуте парцеле припадају КО Чачак. Граница се малом
дужином (око 6,5м) поклапа са западном међом кп. 3308 при чему долази да међне белеге КО
Чачак и КО Трбушани, наставља истом путањом (дужине око 1,8м), скреће ка југоистоку
дужином 7,8м до линије катастарске парцеле бр. 5153 (КО Чаачк), па ка југу до граничне линије
кп. број 5408/4. Одатле се лучно креће, наставља ка североистоку одвајајући делове парцела бр.
5408/1, 5409/1, 5153(пут), 3313/1,2; 3312/2, 3314/2, 3316 (пут), 3318/2, 3319/2, 3324/2, 3326/2,
3328/2, 3329, 3330, 3331, 5229, 3224, мали део кп. 3221/1, 3214/1, 3208/10,11,1; 3206/2, при чему
својом путањом прати заштитни бедем.
На кп. бр. 3206/2 линија границе плана ломи се ка југозападу пратећи и обухватајући
пешачки мост, а прелазећи преко кп. бр. 3224, 3223, 5241 (парцела реке Западне Мораве). На
овом правцу граница ПДР-е "Спортски центар" обухвата делове катастарских парцела: 3423,
3424, 5154, 3427, ломи се ка истоку дужином од око 16м, настављајући границом "Градског
бедема", па затим прелази на доњу страну бедема.
Од места преласка ка југозападу граница плана прати међну линију "Градског бедема"
који носи број парцеле 5156, обухватајући део те парцеле све до фудбалског игралишта ФК
"Борац". Затим њеном почетном, а истовремено и линијом границе размере за КО Чачак и
границе парцеле 5418, прелази бедем и даље наставља лучно ка југозападу. Обухвата парцеле
са њихових јужних страна и то кп. бр. 5417/1, 5421/2 и кп. 5427/3. Наставља пресецајући
следеће кп: 5422, 5425/2, 5435/2, 5788/2, 5787/1, па њеном доњом страном долази до доње међе
кп. број 6927. У једном делу пресеца наведену парцелу, затим узима део парцеле 5885/3, 5885/2,
враћа се на северну међу кп. 5885/2, прати је дужином од око 8,5м, ломи се ка западу дужином
од 19м, па се спушта на доњу међу кп. 5898/4. Наставља западно доњим међама катастарских
парцела 5898/4, 5900/2, 5901/2, 5903/2, пресеца кп. 6932, затим лучно јужном границом кп.
5273/9, источном границом 5273/14, где се ломи ка западу доњом међом поменуте парцеле,
границом 5273/6 и делом међе кп. 5273/15.
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Ка југозападу линија границе ломи се и обухвата део кп. 5275/4, настављајући
северозападно преко катастарских парцела 5275/5, 5275/1, 5276, 5266, 5262 и на овој парцели
мења лучни облик и прелази преко кп. 5950. Одсеца мали део кп. 5949 и 5952/1, па затим
обухвата комплетну парцелу број 6934 (бедем), при чему долази до краја-изласка из КО Чачак.
Одавде линија обухвата плана укључује се у суседну катастарску општину, а то је КО
Бељина. Наставља истим правцем обухватајући парцелу бедема која носи број 511. Ломи се ка
североистоку пратећи десну линију границе кп. број 118. Изостављајући поменуту парцелу ка
северозападу прати доњу међу кп. број 90, благо се ломи ка југозападу (у дужини од око 28м), а
све у припадности КО Бељина. Затим се граница лучно ка североистоку креће прелазећи у КО
Пријевор доњом страном (обалом) садашњег тока реке Западне Мораве, при чему обухвата
делове следећих катарстаских парцела: 2487/3, 2498/1,3; 2499, 2500, 2505/1, 2506/1,2, мали део
кп. 2509/2, 2507, 2508/2, 2514/1,2; 2516, 2518.
Из источне међне тачке кп. 2518 креће ка северу, прелазећи реку Западну Мораву и
пратећи леву (западну) страну реке Западне Мораве која носи број 2811 (по некадашњем току
реке-рукавац), а налази се у КО Пријевор. Том страном долази до тромеђе КО Пријевор, КО
Трбушани и КО Чачак. Од заједничке белеге улази у КО Трбушани и прати западну страну пута
кп. 1938/1, обухвата мали део кп. 1728 и долази до раскрснице са путем 1937/2. Одатле ка
северозападу наставља левом међом поменутог пута број 1937/2. Обилазећи парцелу кп. 1545/2
и остављајући је ван плана, прелази канал за наводњавање после кога се парцела пута са
поменутим бројем (1937/2) затвара, а прелази у следећу кп. број 1937/1. Прати овај пут такође
са његове леве стране, на кп. 1499/3 граница се ломи, прелази улицу Видосава Колаковића
сустичући се у почетну тачку описа плана детаљне регулације "Спортски центар".

5.0

ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА

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 и
27/2018) утицали су на формирање планског решења за подручје „Спортског центра“.
Организацијом простора постиже се интегрално повезивање зелених и рекреативних
простора, кроз планирано уређивање зелених коридора и рекреативних простора чиме се
остварује повезивање рекреативног коришћења и везе са природом и успоставља непрекинута
мрежа рекреативних простора.
Спортско-рекреативни простори планирани су за различите кориснике и облике
одвијања рекреације, као и за различите нивое и облике уређења. Предвиђени су различити
видови рекреативних простора у циљу обезбеђења што већег избора различитих садржаја и
њихово квалитетно просторно и функционално повезивање са осталим градским садржајима.
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Новопланираном структуром простора у планском документу остварује се:
 обезбеђење доступности планираних садржаја свим становницима града;
 обезбеђење разноврсности структуре и понуде садржаја - кроз увођење нових
спортско-рекреативних садржаја и зелених површина;
 унапређење квалитета постојећих рекреативних простора – кроз активности на
унапређењу кроз уређење, опремање, коришћење и одржавање постојећих
рекреативних простора, као и могућности њиховог проширења;
 активирање природних вредности рекреативним коришћењем - кроз уређење
паркова и простора за различите облике рекреације, активирање водних ресурса и
приобаља;
 унапређење међусобне повезаности рекреативних и зелених простора повезивањем планираних садржаја различитим видовима повезујућих мрежа.

5.1

ПОДЕЛА ПРОСТОРА УНУТАР ГРАНИЦА ПЛАНА НА
ПРОСТОРНЕ ЗОНЕ, ЦЕЛИНЕ И ПОДЦЕЛИНЕ

Простор у обухвату ПДР може се генерално раздвојити на две просторне целине и то:
целину брањено подручје – урбани простор града заштићен од изливања реке Западне Мораве
(северно од лево одбрамбеног бедема до улице Видосава Колаковића) и целину плавно
подручје – плављени простор (између лево и десно обалног одбрамбеног бедема) који је у
функцији зеленила, спорта и рекреације.
Анализом затечене слике насеља и урбане матрице, као и просторним
карактеристикама, а у складу са смерницама развоја дефинисаних планском документацијом
ширег подручја ПГР „Центар“ и уважавањем постојећег тренда изградње дефинисане су зоне
према функционалним, обликовним и морфолошким специфичностима.
Подручје ПДР „Спортски центар“опредељено је за за следеће намене:

градски спортски центар

градски парк

становање средње густине насељености 50-150 ст/ха

становање мале густине насељености до 50 ст/ха.
Према планираној намени и начину коришћења простор у оквиру обухвата овог Плана
подељено је на следеће урбанистичке зоне:
 Зона 1 – Градски спортски центар обухвата простор између пешачког моста преко реке,
десно обалног одбрамбеног бедема, десне обале реке Западне Мораве узводно, западне
границе плана, ново планиране улице Спортски центар 1, хидромелирационог канала,
планираног продужетка Книћанинове улице, источне границе плана и лево обалног
одбрамбеног бедема до пешачког моста. Зону градског спортског центра чини постојећи
спортски центар „Младост“, са планираним проширењем на левој обали реке (између реке
и хидромелиорационог канала) и увођењем потпуно нових садржаја у функцији спорта,
рекреације, зеленила, туризма и др. Ова два дела (постојећи и нови) спајаће река
мостовима.
 Зона 2 – Градски парк планиран је на новој локацији и обухвата простор на десној обали
реке Западне Мораве, између корита саме реке и десно обалног одбрамбеног бедема.
Формирање зелених коридора са рекреативним садржајима на овом простору допринео би
повећању његове амбијенталне вредности. Десна обала реке Западне Мораве, од границе
плана на западу до постојећег спортског центра, планирана је за 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.
 Зона 3 – Становање средњих густина обухвата простор између улица Видосава
Колаковића, ново планиране Спортски центар 6, Книћанинове, хидромелиорационог
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канала, Спортски центар 2, Спортски центар 1 и западне границе плана. На овом простору
доминантна намена је породично становање.

ЗОНА
2

1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
1.10
1.11
1.12
1.13
2.1

ЗОНА 3

ЗОНА 1

Табела 2. Табеларни приказ поделе на зоне, целине и подцелине

3.1
3.2

2.2

3.3

Постојећи спортски центар
Комплекс универзалне хале
Спорт, рекреација и туризам
Аква парк (waterland)
Дечији спортски центар
Тениски комплекс
Централне функције
Зоо врт
Зеленило и рекреација - ада
Централне функције
Зелени пункт /одмориште/
Еко центар
Лева обала реке Западне Мораве
Градски парк
Паркинг
Становање средње густине од 50-150 ст/ха
Становање мале густине до 50 ст/ха
Комуналне функције /трафо станице ТС
110/10 кВ, МРС/

ЗОНА 1 – ГРАДСКИ СПОРТСКИ ЦЕНТАР
Градски спортски центар планиран је на простору уз реку Западну Мораву као
надградња постојећег спортског центра „Младост“, са проширењем на левој обали реке (између
реке и хидромелиорационог канала) и увођењем потпуно нових садржаја примерених граду ове
величине.
Постојећи део спортског центра (на десној обали реке Западне Мораве) и ново
планирани (на левој обали реке Западне Мораве) биће међусобно повезани планираним
мостовима.
Градски спортски центар опслуживаће подручје не само града, већ и шире, свим
потребним активностима спорта и рекреације. Планским решењем се подстиче развој нових
недостајућих простора и садржаја, који треба да омогуће реализацију рекреативног,
такмичарског и школског спорта и рекреације. Планирани су садржаји неопходни граду у циљу
одржавања спортско-рекреативних активности, спортских такмичења и подизања свести
популацији о спорту и здравом животу.
Са новим спортским центром град не добија само савремене спортске капацитете за
професионалне спортске догађаје, већ такође и нову урбану зону која нуди многобројне
могућности за слободно време и повезује центар града са до сада делимично одсеченим и
запостављеним делом града на левој обали Западне Мораве (у Трбушанима).
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Урбанистичка зона 1 обухвата следеће урбанистичке целине:
урбанистичка целина 1.1 – постојећи спортски центар
урбанистичка целина 1.2 - комплекс универзалне хале
урбанистичка целина 1.3 – спорт, рекреација и туризам
урбанистичка целина 1.4 – аква парк (waterland)
урбанистичка целина 1.5 – дечији спортски центар
урбанистичка целина 1.6 - тениски комплекс
урбанистичка целина 1.7 – централне функције
урбанистичка целина 1.8 - зоо парк
урбанистичка целина 1.9 – зеленило и рекреација (ада)
урбанистичка целина 1.10 – централне функције
урбанистичка целина 1.11 – зелени пункт – одмориште
урбанистичка целина 1.12 – еко центар
урбанистичка целина 1.13 – лева обала реке Западне Мораве

Урбанистичка целина 1.1 – постојећи спортски центар
Постојећи центар налази се на десној обали реке Западне Мораве, на простору између
минор корита и деснообалног одбрамбеног бедема.
Главни колски и пешачки приступ постојећем центру предвиђен је из Улице Илије
Гарашанина (реконструкција ове улице планирана је ПДР „Кошутњак 1 – Младост“ – „Сл. лист
града Чачка“, број 05/2016). Колски приступ био би остварен до организованог паркинг
простора, планираног на простору уз отворене фудбалске терене, после преласка Улице Илије
Гарашанина преко деснообалног одбрамбеног бедема.
Планским решењем међусобна повезаност спортско-рекреативних и зелених простора је
унапређена различитим видовима повезујућих мрежа (пешачке стазе, платои, зоне,
бициклистичке траке и др.). У самом комплексу спортског центра планиране су пешачке
комуникације са уређеним платоима. Предвиђене су и бициклистичке траке, које прате коридор
реке, а које би уједно служиле и за приступ интервентним, комуналним и доставним возилима.
Бициклистичке траке су део бициклистичког коридора планираног са десне стране реке на
територији града.
Осим поменутог главног колско-пешачког приступа, планирани су и пешачки улази у
спортски центар код градског стадиона и код управне зграде спортског центра „Младост“.
Концептуалним решењем на тим местима формиране су атрактивне пешачке зоне намењене
комуникацији људи на отвореном простору.
Успостављајући везу са планским решењем из ПДР „Кошутњак 1 – Младост“
(„Службени лист града Чачка“, број 05/2016) на простору код градског стадиона, Градског
бедема и споменика предвиђена је пешачка зона, односно платои који у архитектонском смислу
треба да представљају јединствену целину, и могу између осталог да служе за одржавање
разних манифестација. Ову зону уредити атрактивним поплочањем, урбаним мобилијаром,
зеленилом. Постојећи споменик и квалитетно зеленило уклопити у будућу концепцију пешачке
зоне.
Други пешачки приступ предвиђен је код управне зграде спортског центра. На том
месту се налази и постојећи, али је планирана његова потпуна реконструкција са предвиђеним
јаким пашачким коридором до градске плаже и језера.
Пешачке зоне међусобно су повезане пешачким комуникацијама планираним око
Градског стадиона, дуж реке и Градским-одбрамбеним бедемом. Оне су повезане у јединствени
систем на овом подручју и представљају сегмент планираних пешаких коридора дуж реке
Западне Мораве.
Систем пешачких и бициклистичких коридора међусобно повезују садржаје у оквиру
центра. Развој садржаја је тако планиран да афирмише атрактивност постојећих спортскорекреативних простора.
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Планом се задржавају постојећи спортско-рекреативни објекти и терени уз могућност
њихове обнове и повећања техничке и просторне опремљености у складу са правилима и
прописима за поједине категорије спортских објеката.
Повећање атрактивности и комфора постојећих простора за рекреативно коришћење у
плану постигнуто је:
а) увођењем нових садржаја - увећање разноврсности садржаја у постојећим
просторима. Потребно је искористити просторне капацитете постојећих рекреативних простора
и обогатити понуду различитих рекреативних садржаја у њима;
б) уређењем, опремањем и озелењавањем простора за рекреацију и изградња потребних
помоћних и пратећих објеката. Бројни простори за рекреацију захтевају реконструкцију и
уређење.
Урбанистичка целина 1.1 обухвата:
 урбанистичку подцелину 1.1.1 – постојећи спортски центар
 урбанистичку подцелину 1.1.2 – централне функције
Простор спортског центра представља зону са посебним режимом уређења и градње. С
обзиром да се налази у инундационом подручју уређује се у складу са Законом о водама.
Уређење и изградња унутар њега морају бити у складу са важећим законима и правилницима
који регулишу конкретну област, условима имаоца јавних овлашћења, односно условима
надлежног јавног водопривредног предузећа, као и нормативима за пројектовање ове врсте
објеката и прописа за стабилност објеката.

Урбанистичка подцелина 1.1.1 – постојећи спортски центар
Постојећи део спортског центра, смештен на десној обали реке Западне Мораве на
простору између водотока и десно обалног одбрамбеног насипа, неопходно је уредити и
унапредити, кроз перманентну реконструкцију. Планирано је:
 уређење и проширење градске плаже на потезу око рекреативне бране, од Аде низводно
до пешачког моста. Уз уређени водоток (корито) реке планирано је уређење плаже
поплочавањем површине намењене њеним корисницима. Овај простор оплеменити
зеленилом. Постојеће квалитетно зеленило уклопити у будућу концепцију плаже.
 реализација комплекса градског фудбалског стадиона према пројекту – Пројектом
реконструкције комплекса, урађеним од стране Саобраћајног института ЦИП, предвиђен је
стадион капацитета 8 000 места за седење и фазна реализација.
Постигнута је добра саобраћајна веза комплекса преко улице Илије Гарашанина, која је
планирана да се заврши са окретницом код фудбалског стадиона.
У претходном периоду урађена је доградња и покривање источне трибине и изградња
пословно-угоститељског објекта на северном делу стадиона. Према пројекту у другој фази биће
у потпуности реконструисана западна трибина.
С обзиром на планирану пешачку зону (комуникацију) око стадиона просторе испод
трибина активирати за пословно-комерцијалне садржаје.
Уз комплекс стадиона предвиђена су три травната помоћна фудбалска терена.
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Спортски центар даље ће се развијати кроз:
 уређење комплекса тениских терена – постојеће комплекс реконструисати и уредити
са пратећим садржајима. Могућа је и промена врсте спорта.
 уређење спортског центра „Младост“ – у будућем периоду неопходно је извршити
реконструкцију и санацију свих спортско-рекреативних терена у спортском центру, као
и управне зграде, уз допуну пратећим садржајима. Комплекс базена проширити уз
изградњу нових базена, са пратећим елементима. На слободним просторима
реализовати спортске терене у партеру, као што су терени за одбојку на песку, вештачка
стена и др.
 слободна пешачка зона – планирана је између постојећег спортског центра и градског
стадиона. Обликована је у слободној и модерној форми са декоративним поплочањем.
Задржати постојеће квалитетно зеленило и уклопити га у будућу концепцију простора.
Увести водене елементе и површине које би оплемениле простор, као и атрактиван
урбани мобилијар.
 уређење површинских паркинг простора - групације површинских паркинг простора
организоване су са десне стране Улице Илије Гарашанина, после преласка улице преко
бедема. Паркинзи су намењени путничким аутомобилима и аутобусима. Такође су на
овим површинама планирани и бициклистички пунктови.
За урбанистичку подцелину 1.1.1 обавезна је израда Урбанистичког пројекта.

Урбанистичка подцелина 1.1.2 – централне функције
Урбанистичка подцелина обухвата постојећи објекат централних функција
(угоститељство). У будућем периоду планирано је уређење комплекса кроз реконструкцију,
санација и адаптација постојећег објекта, као и доградњу у постојећим габаритима основе
уколико то дозволе услови надлежног јавног водопривредног предузећа.

Урбанистичка целина 1.2 – комплекс универзалне хале
Комплекс универзалне хале планиран је у близини веома важног саобраћајног раскршћа
у Трбушанима. Налази се на простору између ново планираних улица Стевана Првовенчаног,
Книћанинове, Белог Дамјановића и хидромелиорационог канала.
Универзална (мултифункционална) хала била би организована тако да нуди могућност
организовања спортских такмичења, рекреацију професионалаца као и рекреацију и забаву
становника града Чачка али и околних градова и насеља. Хала би била намењена различитим
видовима спортских активности и то за:
- игре са лоптом (кошарка, рукомет, одбојка, тенис и др.)
- лаку атлетику
- тешку атлетику и гимнастику (бокс, рвање, мачевање, гимнастика на партеру,
борилачки спортови и др.)
- спортови на котураљкама
- спортови на леду (хокеј на леду, клизалиште и др.)
- затворени базен
- куглана, стони тенис и сл.
- уметничке и фолклорне игре
- и др.
У оквиру комплекса планирани су и терени на отвореном простору за неке од наведених
спортова.
Комплекс са објектом универзалне хале би осим спортских био намењен и културним,
едукативним и забавним садржајима. Могућа је и реализација музеја спорта, али и претаћих и
пословно-комерцијалних садржаја (биоскоп на отвореном, ресторани, кафићи и сл.), као и
медицинског „института“ за спорт, ватрогасне и полицијске службе, простора за медије и др.
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Отворене површине уредити атрактивним поплочањем, зеленилом, паркинг просторима
и др.

Урбанистичка целина 1.3 – спорт, рекреација и туризам
Урбанистичка целина 1.3 предвиђена је на простору између ново планираних улица
Белог Дамјановића, Спортског центра 5, хидромелирационог канала и урбанистичке целине 1.2
намењене изградњи универзалне хале.
С обзиром на карактеристике (положај у простору, приступачност, итд.), простор је
намењен спорту, рекреацији и туризму, али и другим садржајима комплементарним основној
намени. Разноврсни садржаји,
међусобно комплементарни, утицали би на повећање
атрактивности самог подручја. Целина обухвата комплексе у којима су дозвољене спортске,
рекреативне, туристичке, комерцијалне, пословне и културне намене. Циљ је да се
комбиновањем различитих функција активира предметни простор.
У зависности од концепције уређења комплекса могућа је реализација садржаја у
затвореном, на отвореном простору или као комбинација оба.

Урбанистичка целина 1.4 – аква парк (waterland)
Комплекс аква парка предвиђен је на простору између ново планираних улица Стевана
Првовенчаног, Белог Дамјановића и лево обалног одбрамбеног бедема.
Зона аква парка садржи основне садржаје савременог, уређеног и опремљеног
туристичког и спортско-рекреационог комплекса. У оквиру њега предвидети улазни блок,
хотел са апартманским смештајем и wellness-ом, базене за спортске и разне врсте рекреативних
активности са воденим атракцијама и системом тобогана (базени за релаксацију, пиратско
острво, дивља река, дечији рај, базен са таласима, пећински базени и сл.). Око базена
предвидети разне типове плажа, а између њих зеленило. Комплекс употпунити угоститељским
садржајима, дисперзивно постављем у целом простору, као и пратећим као што су управа,
кабине за пресвлачење, прва помоћ и др.
Објекте и садржаје аква парка повезати одговарајућим комуникацијама, које осим
функције повезивања појединих садржаја, треба да омогуће кретање возила за снабдевање,
сервисирање и техничке интервенције, као и несметано кретање специјалних возила
(ватрогасне јединице, јединице за пружање хитне помоћи и др.).
У склопу комплекса формирати уређене зелене површине, у виду форми пејзажних
групација декоративног дрвећа и шибља, и травњака око планираних објеката, платоа и
комуникација.
За урбанистичку целину 1.4 обавезна је израда Урбанистичког пројекта. Простор аква
парка је неопходно реализовати у целости.

Урбанистичка целина 1.5 – дечији спортски центар
Дечији спортски центар је планиран на простору између ново планиране Улице Белог
Дамјановића и лево обалног одбрамбеног бедема, уз комплекс аква парка.
Својим садржајима овај облик центра био би прилагођен у погледу игара и активности
потребама деце. Садржаји би били у функцији активности кроз која деца стичу знања из
области спорта а да притом што боље развију своје моторичке способности. Спортски терени,
вежбалишта, справе треба да буду прилагођени деци по узрастима.
Дечији спортски центар обухвата терене и објекте, димензиониране за децу, а
намењене:
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спортској и корективној гимнастици
атлетици
вежбању на справама
основним спортовима са лоптом и спортова са рекетом (кошарка, рукомет, одбојка,
фудбал, тенис, бадминтон, стони тенис и сл.)
 вежбама спретности, правилног падања, координацији и мотористици
 вежбама са реквизитима и др.
У оквиру комплекса предвидети и пратеће комерцијалне садржаје.

Урбанистичка целина 1.6 – тениски комплекс
Тениски комплекс предвиђен је на простору између ново планиране Улице Белог
Дамјановића и хидромелирационог канала, уз комплекс затвореног базена и дечијег спортског
центра.
Реализацијом комплекса створили би се услови за већу афирмацију тениског спорта у
граду, који би професионалцима и рекреативцима пружио услове за тренирање по највишим
светским стандардима. Уређењем комплекса овај простор би био намењен рекреацији грађана и
професионалцима, школи тениса, као и одржавању званичних тениских турнира. Обухватио би
терене на отвореном са могућношћу њиховог наткривања у зимском циклусу како би комплекс
био активан током целе године или комбинација отворених и затворених терена (поливалентна
дворана са пратећим садржајима). Централни терен урадити са гледалиштем.
Поред терена у склопу комплекса предвиђен је и објекат са просторијама за управу, за
рекреацију (теретана, фитнес и сл.), за релаксацију (сауна, ђакузи, масажа, арома терапија и
сл.), клупске просторије за чланове тенис клуба, продавница за тениску опрему, просторија за
шпановање, ресторан, кафе и др.
Слободне површине уредити комбинацијом зеленила, поплочањем стаза, паркинг
простора и др.

Урбанистичка целина 1.7 – централне функције
Зона централних функција формирана је на простору између улице Спортски центар 6,
хидромелиорационог канала и улица Книћанинове и Спортски центар 2.
Како би се спортско-рекреативни садржаји употпунили и простор уз канал постао
атрактивнији планирана је ревитализација и реконструкција канала који би стално био испуњен
водом. Уз канал су потенцирани и формирани јаки пешачки коридори са зеленилом. Уз
пешачке комуникације предвиђени су објекти централних функција како би овај простор
доживео своју пуну афирмацију.
Ову целину чине разноврсне намене које повећавају атрактивност подручја, а које су
међусобно комплементарне и комплементарне са наменама у окружењу. На овом простору
градили би се објекти или комплекси у којима су дозвољене туристичке, комерцијалне,
културне, пословне, угоститељске, централне, спортске и рекреативне намене и сл. Циљ је да се
комбиновањем различитих функција активира простор на левој обали Западне Мораве, како би
се постигла економска одрживост плана.

Урбанистичка целина 1.8 – ЗОО врт
На слободном простору између ново планираних улица Стевана Првовенчаног, Белог
Дамјановића, Спортски центар 1 (Булевар Танаска Рајића) и западне границе плана предвиђен
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је нови комплекс зоо врта, који би се уредио као јединствена просторна и функционална
целина.
Реализацијом зоолошког врта обогатила би се туристичка понуда града и врт би
представљао атракцију у ширем окружењу. Овакву врсту садржаја треба ставити и у функцију
едукације. У непосредној близини је еко центар тако да би се садржаји међусобно допуњавали.
Простор ЗОО врта уредити као јединствену просторну и функционалну целину са
тематски уређеним и међусобно повезаним целинама. Зоолошки врт предвидети са мноштвом
атрактивних животињских врста уређен са елементима ботаничке баште. У оквиру комплекса
планирана је изградња нових објеката (у складу са његовом функцијом) и волијера за држање
животиња, као и специфичних амбијената на отвореном простору сходно одређеној врсти
животиња. У склопу зоолошког врта изградити објекте за управу, едукацију, услужне
просторије, радионице, простор за семинаре и друге пратеће садржаје. Образовни програм
реализовати изградњом мултимедијалног едукационог центра (едукација из области екологије,
зоологије, биологије и сл.) у складу са савременим педагошким и дидактичким стандардима.
Испред центра предвидети мултифункционални трг.
Простор зоо врта пројектовати са пуно зеленила међусобно испресецаног стазама за
шетање, које би уједно служиле и за возила за доставу, интервентна возила и евентуално за воз
за разгледање.
Са јужне стране комплекса предвиђен је јавни паркинг простор са помоћним објектом
(инфо-пулт, продавница, санитарне просторије и др.).
За урбанистичку целину 1.8 обавезна је израда Урбанистичког пројекта.

Урбанистичка целина 1.9 – Зеленило и рекреација (ада)
Планираном регулацијом корита реке Западне Мораве (према Главном пројекту
регулације - стабилизације корита реке) на подручју „Суве Мораве“ о(п)стаје највеће острво –
Ада, уз измењену регулацију самог острва. Ада се налази у инундационом подручју,
небрањеној, плавној зони Западне Мораве, и њено уређивање ће се вршити у потпуности у
складу са Законом о водама и условима надлежног јавног водопривредног предузећа.
Острво представља јединствено подручје на територији града Чачка, јер се одликује
изразитим природним вредностима и биолошким диверзитетом. Ово подручје је препознато као
природни резерват многих биљних и животињских врста које носе изузетне орнитолошке
вредности. Будуће мере и активности на овом простору не смеју имати негативан утицај на
постојећу флору и фауну – биодиверзитет.
Простор аде у будућем периоду биће у функцији зеленила и рекреације, уз максимално
очување природе и квалитетног зеленила.
Простор аде уредити на следећи начин:
- део под шумом – задржати постојећу шумску вегетацију са карактером природног
резервата. Овај део обухвата централни и западни део острва који су под шумом.
- део намењен рекреацији, у источном делу острва;
- плажу по ободу острва где се може организовати рекреативна понуда и нови
садржаји.
На острву је неопходно предвидети систем стаза који би опслуживао цео простор
(пешачке, бициклистичке, трим и др. стазе) и повезао све садржаје. Стазе треба да обезбеде
равномерно распоређивање посетилаца по целој површини острва. Стазе унутар острва урадити
од природних пропусних до полу-пропусних материјала попут камена, шљунка, крупније
дрвене пиљевине, ризле и сл.
Стазе се могу користити за потребе едукативних програма - стазе сазнања. На овај
начин се посетиоцима пружају различите информације и могућност стицања знања
панорамским разгледањем са видиковаца, представљањем значајних биотопа (станишта),
реликтних, заштићених врста флоре, посматрањем орнитофауне итд. С обзиром да је ада
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препознатљива по станишту ретких птичјих врста има одличне предуслове и за развој
„birdwatching - a“ као дела екотуризма. У будућем периоду реализовати садржаје у смислу
њиховог проучавања и организовања изложби (а не фарма птица). Дозвољено је постављање
посматралишта птица у виду сојенице видиковаца, платформи и сл.
У централном и западном простору острва планирано је очување и одржавање шумских
површина у функцији зеленила, одмора и рекреације. При томе је потребно сачувати и
одржавати постојеће вредно зеленило и постојећу конфигурацију терена. Кроз шуму уредити
пешачке, бициклистичке стазе, просторе за миран одмор, видиковце, платформе, дрвене кућице
на дрвећу од природних материјала и рекреативне садржаје намењене за боравак на отвореном.
Кућице могу бити међусобно повезане висећим конструкцијама. Простор опремити додатном
опремом и урбаним мобилијаром.
Источни део острва уредити као рекреационе ливаде у комбинацији са високом
вегетацијом. Могуће је увођење водених површина (рукавац реке или независна водена
површина). Ова зона представља простор који пружа услове за одмор посетилаца (седење,
лежање на трави, шетњу, игру деце... ) али и различите форме рекреације у природи. Простор
уредити шетним, трим стазама од меканих застора, теренима за рекреацију (терен за
стреличарство и сл.), клупама, столовима, видиковцима, надстрешницама, расветом, корпама за
отпатке и другим урбаним мобилијаром. Као додатна опрема може се предвидети учионица у
природи за одржавање наставе.
По ободу острва предвиђена је стаза са плажом. Стаза је намењена првенствено
пешацима и бициклистима, али би служила и за интервентна, доставна и комунална возила. Уз
стазу је могуће поставити монтажне услужне објекте. Стазу урадити од природног камена, а
део намењен плажи може да буде и од шљунка. Све стазе за рекреацију у унутрашњости острва
радити од природног материјала – камена, малча или сл.
На источној страни острва мостовском конструкцијом планирано је повезивање
постојећег спортског центра са адом и преко ње са зелено-рекреативном зоном на левој обали.
Ова веза намењена је пешацима и бициклистима.
На западној страни планирано је повезивање острва са десном инундацијом. Планирана
комуникација (провизоријум или сл. конструкција према условима надлежног јавног
водопривредног предузећа) поред реке Лупњаче наставља преко реке, и повезује десну обалу и
аду. Планирана комуникација намењена је пешацима, бициклистима, доставним, интервентним
и комуналним возилима.
За функционисање планираних садржаја на острву применити обновљиве изворе
енергије, као и судове за отпадне материје према водопривредним условима и условима
надлежних предузећа за снабдевање водом и одлагање комуналног отпада.
Све садржаје реализовати у складу са Законом о водама, као и условима надлежне
водопривредне организације уз обавезу израде анализе утицаја на режим течења реке, на
животну средину, на угроженост здравља и живота људи, имовине и др. Прописане мере
заштите из студија, односно анализа уградити у техничку документацију.

Урбанистичка целина 1.10 – централне функције
Централне функције планиране су на простору између одбрамбеног бедема и Улице
Белог Дамјановића.
Имајући у виду планирану намену у непосредном и ширем окружењу (површине јавне
намене и вишепородично становање) на овом простору су предвиђене централне функције,
разноврсне намене, које су међусобно комплементарне и комплементарне са наменама у
окружењу.
На овом простору градили би се објекти или комплекси у којима су дозвољене
туристичке, комерцијалне, културне, пословне, угоститељске, спортске и рекреативне намене и
сл., са могућношћу становања.
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Урбанистичка целина 1.11 – зелени пункт (одмориште)
Урбанистичка целина налази се уз ново планирану бициклистичку стазу и лево обални
одбрамбени бедем. Планирана је као уређена зелена површина са одмориштем за пешаке и
бициклисте. У оквиру овог простора реализовати одмориште са надстрешницама,
бицилистички пунт, пешачке стазе, мањи угоститељски објекат, јавни тоалет, урбани мобилијар
и обиље зеленила (комбинација ниског и високог растиња) и др. Додатну опрему могу чинити
и wi-fi уређаји, соларни пуњачи преносивих уређаја, дигиталне инфо-табле и др.

Урбанистичка целина 1.12 –еко центар
Еко-центар планиран је за остварење рекреативно-едукативних програма чији је циљ
афирмација природе и природних вредности, упознавање са посебностима екосистема и
културом конкретне средине (вредностима речних, мочварних и језерских екосистем) и
афирмација рекреативног спорта. Центар је намењен свим старосним групама, посебно млађим
популацијама у смислу едукације.
Центар је планиран уз левоодбрамбени бедем реке у брањеном подручју, у северозападном делу плана. Формиран је тако да се развија уз рукавац реке Западне Мораве, уз улице
Стевана Првовенчаног и Белог Дамјановића.
Простор би био уређен да буде у функцији еколошко истраживачког рада и едукације,
како млађе тако и старије популације.
Циљ реализације еко центра је очување природних ресурса и традиције западног
поморавља који би се остваривали кроз овај центар и то кроз:
 школу у природи
 промоцију природних вредности
 мониторинг биолошке разноликости
 едукативне посете
 умрежавање на локалном и међународном нивоу
 практична примена одрживо развојних решења
 тематске радионице, округле столове и др.
Све ове активности би се одвијала у комплексу еко центра у затвореном објекту и на
отвореном простору. Објекат (фасаду) урадити од транспарентних материјала како би се
успоставила веза са околном природом.
У склопу комплекса поред објекта биле би и парковске површине формиране од
постојећег високог растиња, игралишта, полигона за радионице, стазе и др.
За урбанистичку целину 1.12 обавезна је израда Урбанистичког пројекта.

Урбанистичка целина 1.13 – лева обала реке Западне Мораве
Лева обала реке Западне Мораве, од пешачког моста узводно до границе плана у
правцу запада, представља леву инундациону обалу. Овај простор је знатно ужи него десна
инундација и на њему су планирани зеленило и спортско рекреативни садржаји.
Уз леву обалу планиран је широк коридор намењен пешацима, бициклистима,
туристичком возићу, комуналним и интервентним возилима и др.
На простору од бране до аде планирана је градска плажа купалишта на левој обали.
Зона игара и забаве може да се реши слободније. Реализовати систем мањих пољана за игру,
равномерно распоређених, покривених травњаком отпорним на гажење, као и површина за
игру деце, платоа за миран одмор и др.
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Простор узводно од градске плаже, у правцу запада, уредити комбинацијом зелених и
спортско рекреативних површина у партеру. У оквиру овог простора реализовати стазе,
излетиште, терене на отвореном (бадминтон, боћање, адреналин парк и сл.), одморишта са
справама за вежбање (карике, вратило, греда, коса клупа разбој, цик-цак балвани и слично),
терене за спортове на води (кајак, кану, једрење на дасци поло и др.) и др.
Простор леве обале Западне Мораве опремити урбаним мобилијаром. На одмориштима
и у оквиру излетишта предвидети надстрешнице са клупама. Сву опрему радити од природних
материјала. У оквиру зеленила реализовати стазе, које би уједно биле и трим стазе, намењене
пешацима и рекреативцима.
На овом простору може се организовати и летња башта услужног објекта у окружењу.
Постојеће објекте на овом простору ставити у функцију предметне целине.
За урбанистичку целину 1.13 обавезна је израда Урбанистичког пројекта.

Уређена зелена површина на левој обали реке Западне Мораве
У склопу урбанистичке зоне 1 на простору од пешачког моста до спортске бране у
спортском центру планирано је уређење леве обале реке Западне Мораве.
Након регулације корита реке појас између минор корита и одбрамбеног бедема
уредити комбинацијом зелених и поплочаних површина са неопходним опремањем урбаним
мобилијаром. Применити савременију и слободнију форму уређења овог простора.

Паркинг простори
У оквиру урбанистичке целине 1 планирани су организовани паркинг простори, уз ново
планиране улице Белог Дамјановића, Спортски центар 6 и Спортски центар 11.
Паркинг простори намењени су паркирању аутобуса, аутомобила и бициклиста.
Паркинг просторе опремити неопходним урбаним мобилијаром, пратећим објектом (инфо
центар, туристички пункт, јавни тоалет и др.), зеленилом и сл. Пратећи објекат је спратности
Пр. Максимално 5% парцеле може бити под објектом.

Река Западна Морава
На простору од бране у ПДР „Спортски центар“, код градског купалишта, до изворишта
у Бељини планирана је регулација реке са уређењем њеног корита, према „Главном пројекту
регулације - стабилизације корита реке Западне Мораве у Чачку, на деоници од пешачког моста
до бране у Парменцу“ („ИК консалтинг и пројектовање“ доо – Београд, 2009.год.). Графички су
дефинисане круне регулисаног основног корита (ширине 0,7 m) и линија регулације обале, као
и сервисна стаза ширине 3 m. Основно корито је профилисано, са облагањем косина каменом у
цементном малтеру и необложеним дном. Меродавна је средња велика вода Q50%.
Уређење минор корита ће се спровести регулационим мерама и објектима, који неће
нарушити него сачувати природни изглед и карактеристике реке. Мере ће се састојати у
концентрисању тока и стварању бољих услова за купање, спорт и рекреацију.
На отвореном току реке планиране су активности на води у сврху спорта и рекреације,
укључујући и боравак на сплавовима као посебан вид рекреације, као и постављање
угоститељских објеката на води. Ниједан објекат у овом простору не може постати објекат
трајног карактера. Активности на води планирају се за купање пливање, веслање, бициклизам
на води и др.
Ресторани на води (сплав, брод-ресторан) су пловећи објекти (пловећа постројења) на
води, који нису предвиђени за честа премештања, а чија је основна намена пружање

19

Нацрт Плана детаљне регулације „Спортски центар“
ЈП „ГРАДАЦ“ јавно предузеће за урбанистичко и просторно планирање, грађевинско земљиште и
путеве - Чачак

угоститељских услуга. Дозвољено је и проширење намене на културне, туристичке спортске и
комбиноване намене. Рекреативни сплавови су пловни објекти са малим газом, која нису
предвиђена за честа премештања, а садрже платформе за сунчање и кабину за смештај опреме и
рекреациони боравак људи
Плутајући објекти на реци Западној Морави биће постављени у складу са будућим
Програмом за постављање плутајућих објеката на водном земљишту. Програмом ће бити
дефинисане зоне и места унутар зона на којима се може поставити пловило, њихов број, изглед,
врста и намена, као и општа и посебна правила за постављање плутајућих објеката, а све у
складу са условима надлежних институција.
У оквиру овог простора је планирана изградња мостова, прелаза и сл. Од постојећих
објеката на реци задржавају се пешачки мост, уз планирану реконструкцију и проширење, и
брана на купалишту, уз неопходну реконструкцију и санацију. Планским документом
предвиђено је повезивање аде са обалама реке новим мостовским конструкцијама. На источној
страни острва мостовском конструкцијом планирано је повезивање постојећег спортског центра
са адом и преко ње са зелено-рекреативном зоном на левој обали. Ова веза намењена је
пешацима и бициклистима. На западној страни аде планирано је њено повезивање са десном
инундацијом (провизоријум или нешто сл. у зависности од услова надлежног водопривредног
предузећа). Планирана комуникација поред реке Лупњаче наставља преко реке, и повезује
десну обалу и аду. Планирана комуникација намењена је пешацима, бициклистима, доставним,
интервентним и комуналним возилима.
Градска брана са акумулацијом (км:145+624 по Генералном пројекту уређења Западне
Мораве), налази се у кориту реке Западне Мораве и намењена је за купање, спорт и рекреацију,
у зони постојећег спортског центра. Удаљена је од пешачког моста 564м. Има 5 устава, висине
3м, са аутоматизованим управљањем. Обале акумулације су уређене (камене обалоутврде и
плато за сунчање на десној обали) и прилагођене грађанима за коришћење. Брана је намењена
за коришћење у летњем периоду и нема друге намене. Преко објекта бране, по круни, могућ је
прелаз са једне на другу обалу. У будућем периоду извести неопходне реконструкције,
адаптације и санације.

Табела бр. 3: Биланс површина планиране намене у урбанистичкој зони 1
ПЛАНИРАНО СТАЊЕ
УРБАНИСТИЧКА
ЦЕЛИНА

НАМЕНА ПОВРШИНА

ПОВРШИНА
/ha/

ПРОЦЕНТУАЛНО
УЧЕШЋЕ
%

1.1

ПОСТОЈЕЋИ СПОРТСКИ ЦЕНТАР

16.53

12.16

1.2

УНИВЕРЗАЛНА ХАЛА

10.73

7.90

1.3

СПОРТ, РЕКРЕАЦИЈА И ТУРИЗАМ

3.12

2.30

1.4

АКВА ПАРК

7.11

5.23

1.5

ДЕЧИЈИ СПОРТСКИ ЦЕНТАР

1.44

1.06

1.6

ТЕНИСКИ КОМПЛЕКС

2.64

1.96

1.7

ЦЕНТРАЛНЕ ФУНКЦИЈЕ

4.89

3.60

1.8

ЗОО ВРТ

4.98

3.66
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1.9

ЗЕЛЕНИЛО И РЕКРЕАЦИЈА (АДА)

10.83

7.96

1.10

ЦЕНТРАЛНЕ ФУНКЦИЈЕ

0.55

0.40

1.11

ЗЕЛЕНИ ПУНКТ /ОДМОРИШТЕ/

0.40

0.30

1.12

ЕКО ЦЕНТАР

5.36

3.94

1.13

ЛЕВА ОБАЛА РЕКЕ ЗАПАДНЕ
МОРАВЕ

16.71

12.30

ОДБРАМБЕНИ БЕДЕМ

5.32

3.91

РЕКА ЗАПАДНА МОРАВА

27.70

20.38

РУКАВАЦ

4.52

3.32

САОБРАЋАЈНЕ ПОВРШИНЕ

12.96

9.53

135.89

100.00%

УКУПНА ПОВРШИНА ЗОНЕ 1

ЗОНА 2 – ГРАДСКИ ПАРК
Концепт развоја града, између осталог, предвиђа да град „сиђе“ на реку. Коридор реке
постаће пешачка артерија града, зона зеленила, спорта и рекреације. Планираним садржајима уз
реку, град ће бити повезан са зеленилом ван насеља и отворити коридор према Овчар Бањи.
Зеленило и организација зелених површина на територији градског насеља Чачак
планирани су као специфичан целовит систем од изузетног значаја за функционисање града и
обезбеђење здравије животне средине. Један од сегмената тог система је и ново планирани
градски парк на обали Западне Мораве. Гравитационо подручје овог парка, према његовим
могућностима опремања, превазилази оквире подручја ПДР-е, што је још један његов квалитет.
Урбанистичка зона 2 обухвата простор на десној обали реке Западне Мораве, између
корита реке, десно обалног одбрамбеног бедема и Булевара младости.
Урбанистичка зона 2 подељена је на следеће урбанистичке целине:
 урбанистичка целина 2.1 – градски парк
 урбанистичка целина 2.2 – паркинг.

Урбанистичка целина 2.1 – градски парк /површина јавне намене/
Градски парк предвиђен је на простору између реке Западне Мораве, постојећег
спортског центра „Младост“ и десно обалног одбрамбеног бедема. Приобаље реке Западне
Мораве представља изузетан потенцијал града за интегрално планирање развоја зеленила и
рекреативних простора. Природне карактеристике терена уз реку утицале су на планирање
садржаја као што су зеленило, спорт и рекреација. Имајући у виду да се овде ради о плавном
подручју само такви садржаји су могли и да се предвиде. Препознавши изузетан природни
потенцијал простора уз реку, узводно од постојећег спортског центра до изворишта
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водоснабдевања у Бељини, претходни плански документи предвидели су на том месту градски
парк.
Парк представља специфичност града Чачка због димензија, положаја, еколошких
вредности, постојеће флоре и фауне као и посебних услова и режима, под којима се мора
уређивати (уз услове и сагласности надлежне водопривредне организације). Регулација корита
Западне Мораве и пошумљени делови овог простора пружају изузетне могућности за
уређивање, чак и уз потребна ограничења. Простор градског парка представља зону са
посебним режимом уређења и градње с обзиром да се налази у инундационом подручју и
уређује се у складу са Законом о водама.
Надовезујући се на постојећи спортски центар, у правцу запада развија се градски парк
планиран са богатим зеленилом и садржајима забавно-рекреативног карактера, који ће
допринети атрактивности овог простора.
Приступ парку предвиђен је из Улице војводе Степе преко ново планиране саобраћајне
комуникације уз реку Лупњачу. Поред њега остварена је још једна веза са парком преко
денивелисане раскрснице у ново планираној Улици Стевана Првовенчаног, након њеног
преласка преко десно обалног одбрамбеног бедема. Ова саобраћајна веза била би у функцији
опслуживања парка комуналним и интервентним возилима, као и за бициклистички и пешачки
саобраћај.
Имајући у виду покренутост и валовитост терена, са природно кривудавим током реке,
у обликовном смислу планирана је савремена просторна композиција. Градски парк чини
парковско уређење карактеристично за паркове у урбаним срединама. У уређењу парка
применити слободне форме свих елемената парковске концепције кроз уређење зелених
површина (комбинација ниског и високог растиња) са површинама за комуникацију (пешачке,
бициклистичке, трим стазе и сл.) и простора за рекреацију, креативних целина и игралишта за
дечију игру, водене површине, пијацете, простори за манифестације и изложбе, тематски парк,
забавни део парка (земља авантуре, земља открића и сл.), отворени спортски терени у партеру,
привремени туристичко-угоститељски објекти, летње баште и др. Делови парка могу се
уредити као тематске целине са специфичним или егзотичним врстама растиња. Простор парка
употпунити урбаним мобилијаром, чесмама, фонтанама и др.
Основна функција парка је унапређење услова живота у граду и еколошких фактора
кроз побољшање микроклиматских услова. Друга веома важна функција парка је рекреативна
функција, тако да буде намењен пасивној рекреацији корисника простора, свих старосних
група. Парк представља простор који пружа услове за одмор посетилаца (шетња, седење, игра
деце и разних друштвених игара и др.) и различите форме спонтане рекреације у природи.
Регулацијом минор корита реке Западне Мораве створен је услов за уређење обалног
појаса у виду планиране променаде. Променада представља комбинацију пешачкобициклистичке комуникације, зеленила, групације плажа и других рекреативних садржаја.
Кроз парковски простор у континуитету се простиру парковске „авеније“ и повезују
планиране садржаје у њему (у графичком прилогу су илустративно приказане. Даљом
урбанистичко-архитектонском разрадом овог простора кроз урбанистички пројекат биће у
потпуности дефинисане у ситуационом смислу.). Садржајно су конципиране тако да имају
средишну саобраћајну површину и са обе стране зелене коридоре. Служиле би за екстензивне
спортско-рекреативне активности као пешачке, трим, бициклистичке стазе и стазе здравља.
Такође би служиле и за комунална и интервентна возила, као и за туристички возић. Стазе за
шетњу, трчање или вожњу бицикла могу бити тако пројектоване да се у зимском периоду
користе и за скијашко трчање („ланглауф“). Све стазе морају бити од природних пропусних до
полу-пропусних материјала (камен, шљунак, крупније дрвне пиљевине, ризле и сл.).
Пратеће садржаје сконцетрисати у склопу линеарних зелених коридора („авенија“). У
оквиру њих предвидети просторе за игру, миран одмор, мања одморишта са мобилијаром од
природних материјала, дечија игралишта, игралишта за старија лица, спортске терена у
партеру, постављање различитих справа и полигона спретности, едукативни пунктови,
дигиталне инфо табле и др.). Такође овај простор је предвиђен и као простор за организовање
забава, разних врста изложби и сл.
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Пешачке стазе и зеленило се могу користити за потребе реализације едукативних
програма, тако што ће се посетиоцима пружити разноврсне информације путем дигиталних
инфо табли, едукативних пунктова и на друге начине. У склопу авенија предвидети сав
неопходан урбани мобилијар.
Због разноврсности садржаја, поред парковских „авенија“, градски парк је могуће
поделити у просторно-функционалне целине, просторно мање или више независне, али
функционално уклопљене у целокупан контекст планираног парка. Свака целина треба да
представља једну од циљних тачака, која ће својим садржајима да обогати свеукупну понуду
парка, а међусобно ће бити повезане „авенијама“. У њиховом уређењу применити слободне
форме свих елемената парковске концепције кроз уређење зелених површина (комбинација
ниског и високог растиња) са површинама за комуникацију (пешачке, бициклистичке, трим
стазе и сл.) и простора за рекреацију, креативних целина и игралишта за дечију игру, водене
површине (мини језера), пијацете, простори за манифестације и изложбе, тематски парк
(цветни, забавни, бајковити-земља авантуре, земља открића и др.), привремени туристичкоугоститељски објекти, летње баште и др. Делови парка могу се уредити као тематски и цветни
вртови са специфичним или егзотичним врстама растиња (јапански врт, тоскански врт и сл.). Уз
тематске вртове могућа је изградња пратећих објеката и малих изложбених павиљона, као
привремених објеката.
У циљу обогаћивања укупног садржаја предвидети постављање клизалишта у зимском
периоду. Могуће је и мини језера претворити у клизалишта. Уз клизалиште је дозвољено
постављање привременог пратећег објекта.
У парку није дозвољена изградња трајних пратећих објеката, али је дозвољено
постављање привремених, мобилних објеката, лаких за измештање и лаких за искључење са
инфраструктурне мреже. Није дозвољено наткривање спортских терена. Диспозиција објеката
би била у правцу пропагације таласа, тако да се истом супростављају ужом страном габарита у
чело пропагације таласа, као и вишом котом приземља.
Простор парка је подељен на два дела реком Лупњачом, која се интегрише у планирани
концепт уређења овог простора. Лаким мостовским конструкцијама предвиђено је међусобно
повезивање два дела парка, леве и десне обале реке Лупњаче.
У зони парка није дозвољена сеча високо квалитетних групација дрвећа и шибља на рачун
реализације партерних садржаја, већ је планиране садржаје потребно прилагодити у односу на
постојећу вредну вегетацију, што ће бити детаљно дефинисано кроз израду урбанистичког
пројекта. Овај простор мора да се одликује покровношћу високе вегетација минимум 40%.
Травнате површине морају бити органског порекла и не могу бити замењене вештачком
травом или неком другом непропусном подлогом која је неорганског порекла.
Парковску површину опремити урбаним мобилијаром, чесмама, фонтанама. Дозвољено
је постављање тзв „паметног“ мобилијара („паметне клупе“ и светиљке са фотонапонским
колекторима и др.).
Сви садржаји, опрема, уређаји у зони градског парка (мобилијар, опрема игралишта и
др.) морају бити или лако уклоњиви или стабилни тако да их велика воде не може однети.
Део градског парка, у западном делу, налази се у зонама уже и шире зоне санитарне
заштите изворишта „Бељина“. Зоне санитарне заштите у графичком прилозима ПДР су
приказане у складу са „Eлaбoрaтом o зонама санитарне заштите изворишта „Пријевор Парменац“ и „Бељина“ (“BeoGeoAqua“, Beograd 2015.год.). На основу елабората урађеног у
складу са чланом 26. Правилника о начину одређивања зона санитарне заштите изворишта
водоснабдевања (“Сл. гласник РС” број 92/2008) и на основу предлога известиоца министра
Министарство здравља Републике Србије донело је Решење о одређивању зона санитарне
заштите изворишта „Пријевор-Парменац“ и „Бељина“ (број 530-01-543/2015-10, дана
25.2.2016.године).
Ново планирани градски парк, са предвиђеном инфраструктуром, је намена која је у
складу са наменама и мерама заштите прописаним законским и подзаконским актима. Зоне
санитарне заштите изворишта водоснабдевања, сагласно члану 77 Закона о водама („Службени
гласник РС", бр. 30/2010, 93/2012 и 101/2016), припадају категорији заштићених подручја. Из
тог разлога сваки постојећи власник-корисник као и будући инвеститор је у обавези да се за
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потребе прибављања грађевинске дозволе, обрати надлежном органу за заштиту животне
средине, који ће одлучити о потреби израде студије о процени утицаја пројекта на животну
средину, у складу са одредбама Закона о процени утицаја на животну средину (''Службени
гласник РС'', бр. 135/2004 и 36/2009).
Обавезна је урбанистичко-архитектонска разрада простора градског парка,
урбанистичке целине 2.1, урбанистичким пројектом.

Урбанистичке целине 2.2 – паркинг
На простору између ново планиране саобраћајнице- Булевар младости и десно обалног
одбрамбеног бедема, код реке Лупњаче предвиђена је урбанистичка целина 2.2 у функцији
решавања неопходног паркинг простора за потребе градског парка.
На овом простору је могуће реализовати површински паркинг простор или паркинг
гаражу. Паркинге предвидети за аутомобиле, моторцикле, бицикле и сл. У оквиру ове целине
предвидети и јавни тоалет.

Табела бр. 4: Биланс површина планиране намене у урбанистичкој зони 2
ПЛАНИРАНО СТАЊЕ
УРБАНИСТИЧКА
ЦЕЛИНА
И
ПОДЦЕЛИНА

НАМЕНА ПОВРШИНА

ПОВРШИНА
/ha/

ПРОЦЕНТУАЛНО
УЧЕШЋЕ
%

2.1

ГРАДСКИ ПАРК – површина јавне
намене

54.49

94.27

2.2

ПАРКИНГ

0.40

0.70

РЕКА ЛУПЊАЧА

0.87

1.50

ОДБРАМБЕНИ БЕДЕМ

1.03

1.78

САОБРАЋАЈНЕ ПОВРШИНЕ

1.01

1.75

57.80

100.00%

УКУПНА ПОВРШИНА ЗОНЕ 2

ЗОНА 3 – СТАНОВАЊЕ СРЕДЊИХ ГУСТИНА
Зона 3 је зона намењена породичном становању на простору између улица Видосава
Колаковића, Книћанинове, хидромелиорационог канала и западне границе плана.
На овом простору постојећи објекти су сконцетрисани уз Улицу Видосава Колаковића.
У будућем периоду извршити њихове реконструкције, доградње, адаптације и санације. На
слободном простору градити нове објекте. Поред стамбених објеката могућа је изградња и
објеката централних функција или њихова комбинација.
Зона 3 је подељена на следеће целине:
 урбанистичка целина 3.1 – становање средње густине од 50-150 ст/ха
 урбанистичка целина 3.2 – становање мале густине до 50 ст/ха
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урбанистичка целина 3.3 – комуналне функције /трафо станица ТС 110/10 кВ, МРС/

Урбанистичка целина 3.1 – становање средње густине од 50-150 ст/ха
У северном делу планског подручја, на простору између улица Видосава Колаковића,
планиране улице Книћанинове и хидромелиорационог канала предвиђена је целина намењена
становању средње густине насељености од 50-150ст/ха, као основне преовладавајуће намене.
На овом подручју 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.

Урбанистичка целина 3.2 – становање мале густине до 50 ст/ха
Уз западну границу плана, на простору између планираних улица Спортски центар 1,
Спортски центар 2 и границе плана предвиђена је целина намењена становању мале густине
насељености до 50ст/ха, као основне преовладавајуће намене.
Овај простор треба да доживи трансформацију у смислу прерастања руралног начина
становања у породично становање градског типа и да се у потпуности искључи држање стоке
или бављење сточарском производњом на предметном простору.
Међутим пошто се ова целина налази на крајњем рубном подручју грађевинског подручја,
са традицијом повртарске производње, и непосредно се наслања на веће пољопривредне
површине оставља се могућност бављења пољопривредном производњом у оквиру парцеле.
Планирана густина нсељености омогућава формирање већих парцела са домаћинствима која
могу да се баве пољопривредном производњом и имати воћњаке и баште.

Урбанистичка целина 3.3 – комуналне функције (трафо станица ТС 110/10 кВ,
МРС)
Урбанистичка целина 3.3 планирана је за комуналне функције – ново планирани објекат
трафо станице 110/10кВ напонског нивоа и МРС.
Налази се непосредно уз планирану денивелисану раскрсницу саобраћајница – градске
магистрале Спортски центар 1, односно северног општинског пута, са улицама Стевана
Првовенчаног, Книћанинове и пута за Пријевор.
Формирање комплекса нове трафостанице ТС 110/10кV је у складу са смерницама
планских докумената вишег реда, а у циљу постизања трајног решења електроенергетске
ситуације не само на овом подручју, већ и у ширем смислу.

Табела бр. 5: Биланс површина планиране намене у урбанистичкој зони 3
ПЛАНИРАНО СТАЊЕ
УРБАНИСТИЧКА
ЦЕЛИНА

НАМЕНА ПОВРШИНА

ПОВРШИНА
/ha/

ПРОЦЕНТУАЛНО
УЧЕШЋЕ
%

3.1

СТАНОВАЊЕ СРЕДЊЕ ГУСТИНЕ ОД
50-150 ст/ха

17.28

61.36

3.2

СТАНОВАЊЕ МАЛЕ ГУСТИНЕ ДО 50
ст/ха

3.08

10.96
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3.3

КОМУНАЛНЕ ФУНКЦИЈЕ /ТС 110/10 кВ,
МРС)

0.67

2.39

ВОДОТОКОВИ II РЕДА

1.85

6.58

ХИДРОМЕЛИРАЦИОНИ КАНАЛ

0.27

0.96

УРЕЂЕНЕ ЗЕЛЕНЕ ПОВРШИНЕ

0.12

0.47

САОБРАЋАЈНЕ ПОВРШИНЕ

4.86

17.28

28.17

100.00%

УКУПНА ПОВРШИНА ЗОНЕ 3

5.2

ОПИС ДЕТАЉНЕ НАМЕНЕ ПОВРШИНА И ОБЈЕКАТА И МОГУЋИХ
КОМПАТИБИЛНИХ НАМЕНА, СА БИЛАНСОМ ПОВРШИНА

Земљиште у оквиру границе плана подељено је на површине јавне намене и површине
остале намене.
Земљиште јавних намена обухвата површине за уређење или изградњу објеката јавне
намене или јавних површина за које је предвиђено утврђивање јавног интереса, у складу са
посебним законом.


Површине јавне намене намењене за:
Зеленило, спорт и рекреација
-

постојећи спортски центар
универзална хала
еко-центар
зоо-врт
лева обала реке Западне Мораве
ада - зеленило и рекреација
градски парк
уређено зеленило у кориту реке
зелени пункт /одмориште/
уређене зелене површине



Саобраћајна инфраструктура



Водопривредна инфраструктура
-

река Западна Морава
река Лупњача
поток Моравац
поток Мијатовац
хидромелиорациони канал са обостраним шеталиштем
одбрамбени бедеми
рукавац
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Електроенергетска и комунална инфраструктура
-

трафо станица 110/10кВ
МРС

Површине остале намене намењене за:
 становање средње густине од 50-150 ст/ха
 становање мале густине до 50 ст/ха
 централне функције
 спорт, рекреација и туризам
 аква парк
 дечији спортски центар
 тениски комплекс
Табела бр. 6: Биланс планираних површина остале и јавне намене

НАМЕНА

ПОВРШИНА
/ха/

ПРОЦЕНТУАЛНО
УЧЕШЋЕ
%

ПОВРШИНЕ ОСТАЛЕ НАМЕНЕ
СТАНОВАЊЕ

20.37

8.80

ПОРОДИЧНО СТАНОВАЊЕ густине до 50 ст/ха

3.08

1.33

ПОРОДИЧНО СТАНОВАЊЕ густине од 50 до 150 ст/ха

17.28

7.47

5.56
14.35

2.40
6.21

СПОРТ, РЕКРЕАЦИЈА И ТУРИЗАМ

3.13

1.35

АКВА ПАРК И СПА ЦЕНТАР

7.13

3.08

ДЕЧИЈИ СПОРТСКИ ЦЕНТАР

1.45

0.63

ТЕНИСКИ КОМПЛЕКС

2.64

1.15

40.28

17.41

ЦЕНТРАЛНЕ ФУНКЦИЈЕ
СПОРТ И РЕКРЕАЦИЈА

УКУПНА ПОВРШИНА ОСТАЛЕ НАМЕНЕ:

ПОВРШИНЕ ЈАВНЕ НАМЕНЕ
СПОРТ И РЕКРЕАЦИЈА

27.15

11.74

ПОСТОЈЕЋИ СПОРТСКИ ЦЕНТАР

16.42

7.10

УНИВЕРЗАЛНА ХАЛА

10.73

4.64

ЗЕЛЕНЕ ПОВРШИНЕ

92.92

40.16

ПАРКОВСКА ПОВРШИНА

54.49

23.56

ЕКО ЦЕНТАР

5.37

2.32

ЗОО ВРТ

4.98

2.15

ЗЕЛЕНИЛО И РЕКРЕАЦИЈА (АДА)

10.84

4.68

ЗЕЛЕНИ ПУНКТ /одмориште/

0.40

0.17

УРЕЂЕНО ЗЕЛЕНИЛО У КОРИТУ РЕКЕ

0.74

0.32

ЗЕЛЕНИЛО И РЕКРЕАЦИЈА У КОРИТУ РЕКЕ

15.97

6.90

УРЕЂЕНЕ ЗЕЛЕНЕ ПОВРШИНЕ

0.13

0.06

0.67

0.29

0.67

0.29

КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ
ТРАФО СТАНИЦА 110/10кВ, МРС
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САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА

20.86

9.02

САОБРАЋАЈНИЦЕ

19.11

8.27

ПОВРШИНСКИ ПАРКИНГ ПРОСТОР

1.75

0.75

49.45

21.38

РЕКА ЗАПАДНА МОРАВА

34.40

14.87

РЕКА ЛУПЊАЧА

0.86

0.38

ПОТОК МОРАВАЦ

1.92

0.84

ПОТОК МИЈАТОВАЦ

0.11

0.04

ХИДРОМЕЛИОРАЦИОНИ КАНАЛ

1.40

0.60

ОДБРАМБЕНИ БЕДЕМ

6.23

2.70

РУКАВАЦ

4.53

1.95

191.05

82.59

231.33

100.00

ВОДОПРИВРЕДНА ИНФРАСТРУКТУРА

УКУПНА ПОВРШИНА ЈАВНЕ НАМЕНЕ:

УКУПНА ПОВРШИНА ПДР-е

Табела бр. 7: Биланс површина планиране намене

НАМЕНА

ПОВРШИНА
/ха/

ПРОЦЕНТУАЛНО
УЧЕШЋЕ
%

СТАНОВАЊЕ

20.37
5.56
41.50

8.80
2.40
17.95

92.92
0.67

40.16
0.29

20.86
49.45

9.02
21.38

231.33

100.00

ЦЕНТРАЛНЕ ФУНКЦИЈЕ
СПОРТ И РЕКРЕАЦИЈА
ЗЕЛЕНЕ ПОВРШИНЕ
КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ
САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА

ВОДОПРИВРЕДНА ИНФРАСТРУКТУРА

УКУПНА ПОВРШИНА ПДР-е

5.3

ПРОСТОРИ ЗА КОЈЕ СЕ РАДЕ УРБАНИСТИЧКИ
ПРОЈЕКТИ И УРБАНИСТИЧКО-АРХИТЕКТОНСКИ
КОНКУРСИ

5.3.1 УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ
Израда Урбанистичког пројекта за потребе спровођења планских решења и поставки
ПДР-е је предвиђена за следеће просторе:
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1. урбанистичку подцелину 1.1.1 – постојећи спортски центар
2. урбанистичку подцелину 1.4 – аква парк
3. урбанистичку целину 1.8 – комплекс ЗОО парка
4. урбанистичку целину 1.12 – еко центар
5. урбанистичку целину 1.13 - леву обалу реке Западне Мораве
6. урбанистичку целину 2.1 – градски парк.
На графичким прилозима бр.3 - „Карта планиране намене“ и бр.11 – „Карта
спровођења плана“ дат је приказ подручја одређених за обавезну разраду Урбанистичким
пројектом. Урбанистички пројекти се израђују у складу са обавезама датим кроз правила
уређења и грађења за одређене зоне и намене.

5.4 УРЕЂЕЊЕ ПОВРШИНА И ОБЈЕКАТА ЈАВНЕ НАМЕНЕ
Површине јавне намене чине саобраћајне површине, водопривредна инфраструктура,
јавне зелене површине – парк, површине у функцији спорта и рекреације (постојећи спортски
центар, универзална хала, лево обална инундација), зоо врт, еко центар, површине за
електроенергетске и комуналне функције.
Највећи део простора обухваћеним планом остаје у статусу грађевинског земљишта за
остале намене (становање, мешовита намена, спорт и рекреација).
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. 4. 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:
јавне функције и објекте
јавне саобраћајне површине
јавно зеленило
енергетску и комуналну инфраструктуру
водопривредну инфраструктуру.
Земљиште јавних намена обухвата површине за уређење или изградњу објеката јавне
намене или јавних површина за које је предвиђено утврђивање јавног интереса, у складу са
посебним законом.
а)
б)
ц)
д)
е)

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
Постојећи спортски центар – урбанистичка целина 1.1

А.1


Делови катастарских парцела:
3334; 3342; 3415/1; 3415/2; 3415/3; 3416/2; 3416/3; 3424; 3427; 5416;
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5417/1; 5421/2; 5423; 5154 све у КО Чачак
Универзална хала – урбанистичка целина 1.2

А.2




Целе катастарске парцеле:
1696/3; 1696/1; 1696/4; 1697/1; 1697/2; 1698; 1699/1; 1699/2; 1699/3;
1699/4; 1700/1; 1700/4; 1736/1; 1736/2; 1738; 1751/2; 1751/3; 1752; 1754/3
све у КО Трбушани
Делови катастарских парцела:
1694/3; 1695; 1696/2; 1700/2; 1700/3; 1701; 1702; 1705; 1706/1; 1706/2;
1706/3; 1733; 1734; 1735; 1737; 1739/1; 1739/2; 1739/3; 1739/4; 1739/5;
1748/1; 1749; 1750; 1751/1; 1751/4; 1751/5; 1751/6; 1753; 1754/4; 1754/5 све
у КО Трбушани
ЗОО врт – урбанистичка целина 1.8

А.3



Целе катастарске парцеле:
1708/1; 1708/2; 1710; 1730/2 све у КО Трбушани
Делови катастарских парцела:
1700/2; 1700/3; 1703; 1704; 1705; 1706/1; 1707; 1709; 1711; 1712; 1713;
1729/1; 1729/2; 1730/1; 1731/1; 1731/2; 1732; 1733; 1734; 1737 све у КО
Трбушани
Еко центар – урбанистичка целина 1.12

А.4



Целе катастарске парцеле:
- 1741/1; 1741/2; 1873/2; 1951/4 све у КО Трбушани
- 5249; 5250; 5251; 5258/1 све у КО Чачак
Делови катастарских парцела:
- 1740; 1742/1; 1742/2; 1743; 1744; 1745/1; 1872/3; 1873/1; 1875/2; 1876;
1938/1; 1951/1 све у КО Трбушани
- 5242; 5243/3; 5246/2; 5248/2; 5252/2; 5253/2; 5254/2; 5255/2; 5257/1;
5257/2; 5257/4; 5258/4; 6926 све у КО Чачак
- 2811 у КО Пријевор

Б. ПЛАНИРАНО
ПОВРШИНЕ
Б.1

ГРАЂЕВИНСКО

ЗЕМЉИШТЕ

ЗА

САОБРАЋАЈНЕ

Улица- Улица Спортски центар 1


Б.2

Делови катастарских парцела:
- 1651/1; 1651/2; 1941; 1665; 1666; 1679/3; 1679/2; 1673/3; 1957; 1953;
1673/2; 1679/1; 1674/1; 1675/1; 1678; 1677; 1694/1; 1690/1; 1689; 1687;
1691; 1706/1; 1713; 1712; 1937/2 све у КО Трбушани
Улица- Книћанинова



Делови катастарских парцела:
- 1804/1; 1790/1; 1790/2; 1787/1; 1786/1; 1784; 1792/1; 1783/1; 1782/1;
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1792/2; 1793/1; 1781/1; 1780/2; 1780/6; 1779; 1778/2; 1780/1; 1778/1;
1794/1; 1775; 1768/2; 1755/1; 1762; 1761; 1754/1; 1755/2; 1756; 1754/6;
1754/2; 1961; 1953; 1694/3; 1695; 1692; 1691; 1706/3; 1706/2 све у КО
Трбушани
Б.3

Улица- Стевана Првовенчаног



Б.4

Целе катастарске парцеле:
1688 КО Трбушани
Делови катастарских парцела:
-1679/4; 1678; 1677; 1694/1; 1686/1; 1687; 1689; 1690/1; 1691; 1712; 1706/1;
1706/2; 1707; 1705; 1702; 1703; 1696/2; 1701; 1704; 1700/3; 1700/2; 1732;
1733; 1734; 1735; 1737; 1739/2; 1745/1; 1744; 1743; 1742/1; 1742/2; 1938/1;
1872/3; 1876; 1875; 1874; 1889 све у КО Трбушани
-5288; 5289; 5290; 5291; 5292; 5293; 5294; 5303/3; 5302; 5304/1; 5306/4;
5306/3; 5307; 5308/2; 5309/2; 5308/3; 5309/3; 5310/4; 5309/1; 5310/1;
5313/1; 5316; 5317; 5314; 6927; 5898/4 све у КО Чачак
Улица- Видосава Колаковића (Државни пут IIб 355)



Б.5

Делови катастарских парцела:
- 1572/1; 1573; 1574/2; 1574/1; 1575/2; 1575/3; 1576/2; 1576/3; 1576/5;
1578; 1579/2; 1580; 1579/1; 1581/3; 1582/1; 1582/4; 1582/7; 1583/1; 1583/2;
1584/2; 1584/1; 1587/1; 1587/2; 1588/1; 1588/2; 1589/1; 1589/4, 1591/3;
1591/7; 1591/4; 1591/16; 1592/1; 1592/7; 1592/6; 1593/1; 1593/2; 1600/14;
1600/23; 1602/3; 1602/4; 1602/10; 1602/2; 1602/11, 1603; 1609/13; 1609/28;
1609/14; 1609/29; 1611/1; 1611/2; 1611/3; 1612/4; 1612/5; 1613; 1614;
1618/7; 1618/8; 1618/9; 1618/10; 1619/17; 1619/8; 1619/5; 1620/21; 1620/23;
1631/1; 1632/2; 1632/1; 1633/1; 1633/2; 1634/4; 1634/1; 1634/3; 1634/2;
1635/1; 1636/3; 1636/1; 1637; 1638; 1639/13; 1639/12; 1639/11; 1639/10;
1639/9; 1639/8; 1639/7; 1639/6; 1639/5; 1639/19; 1639/4; 1639/16; 1639/3;
1641/3; 1641/1; 1643/4; 1643/1; 1643/17; 1643/15; 1643/9; 1643/8; 1643/7;
1643/6; 1643/12; 1643/5; 1645/3; 1645/2; 1645/1; 1645/7; 1647/3; 1647/4;
1647/1; 1647/7; 1648/7; 1648/6; 1648/5; 1648/8; 1648/4; 1648/3; 1648/2;
1651/3; 1651/8; 1651/7; 1651/6; 1651/1; 1652; 1653; 1654; 1655/3; 1655/2;
1655/1; 1656; 1937/1; 1499/3; 1935 све у КО Трбушани
Улица- Белог Дамјановића



Б.6

Делови катастарских парцела:
-1739/2; 1745/1; 1745/2; 1739/4; 1739/5; 1748/2; 1739/1; 1739/3; 1748/1;
1749; 1750; 1751/1; 1751/4; 1751/5; 1751/6; 1938/1; 1862; 1766/2; 1770/1;
1771/1; 1772/1; 1773/1; 1861; 1849; 1848; 1847; 1846; 1774/5; 1794/2; 1795;
1796; 1797; 1798; 1799/1; 1800/1; 1800/5; 1801/1 све у КО Трбушани
-5394/2; 5394/6; 5394/5; 5402; 5403/1; 5404; 5405; 5406/1 све у КО Чачак
Улица- Улица Спортски центар 2



Целе катастарске парцеле:
- 1688- у КО Трбушани
Делови катастарских парцела:
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Б.7

- 1656; 1655/1; 1937/1; 1657; 1655/2; 1658/1; 1941; 1661/1; 1662/1; 1957;
1953; 1662/2; 1680/1; 1681; 1679/4; 1678; 1677; 1686/1; 1687; 1689; 1690/1;
1691; 1706/1; 1712 све у КО Трбушани
Улица- Улица Спортски центар 3


Б.8

Делови катастарских парцела:
- 1953; 1659/2; 1660/1; 1683; 1937/2; 1694/1; 1682; 1684; 1685/1; 1686/1;
1687; 1689; 1690/1; 1691; 1706/2 све у КО Трбушани
Улица- Улица Спортски центар 4


Б.9

Делови катастарских парцела:
- 1643/9; 1643/2; 1644; 1643/3; 1641/2; 1642/1; 1643/15; 1642/2; 1761; 1762;
1941 све у КО Трбушани
Улица- Улица Спортски центар 4 - крак


Б.10


Б.11


Б.12


Б.13

Б.14

Б.15

Делови катастарских парцела:
- 1643/2; 1644; 1645/6; 1645/7; 1646/2; 1647/3 све у КО Трбушани
Улица- Улица Спортски центар 5
Делови катастарских парцела:
- 1638; 1637; 1636/1; 1941; 1777/1, 1777/3; 1780/7; 1780/5; 1778/2; 1778/1;
1779; 1793/1; 1754/2; 1794/1; 1774/3; 1794/2; 1774/1; 1774/4; 1774/5; 1795;
1938/1; 1953 све у КО Трбушани
Улица- Улица Спортски центар 6
Делови катастарских парцела:
-1631/1; 1632/2; 1941; 1788/2; 1804/2; 1788/1; 1804/1; 1801/1; 1789; 1790/1
све у КО Трбушани
-3300; 3301; 3302; 3307; 3308; 5230 све у КО Чачак
Улица- Улица Спортски центар 7 и крак исте улице
Делови катастарских парцела:
- 1648/6; 1648/7; 1647/7; 1647/5; 1646/1; 1941; 1650/1; 1650/8; 1650/7;
1650/6; 1650/5; 1648/3; 1648/4; 1648/8; 1648/5; 1759; 1758/1; 1758/2; 1757;
1676/1; 1756; 1694/2; 1693/2 све у КО Трбушани
Улица- Улица Спортски центар 8
Делови катастарских парцела:
- 1670; 1671; 1672; 1675/2; 1676/1; 1674/2 све у КО Трбушани
Улица- Улица Спортски центар 9
Делови катастарских парцела:
- 1668; 1667; 1669; 1679/2; 1673/3; 1673/1; 1674/2 све у КО Трбушани
Улица- Улица Спортски центар 10
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Б.16

Б.17


Б.18


Б.19




Б.20



Делови катастарских парцела:
- 1937/2; 1545/1; 1682; 1545/5; 1685/2; 1545/7; 1686/1; 1686/2; 1714/1;
1937/1; 1656; 1657; 1499/4; 1500/1; 1658/1; 1658/2; 1502/1; 1502/2 све у КО
Трбушани
Улица- Улица Спортски центар 11
Делови катастарских парцела:
- 1937/2; 1711; 1709; 1729/2; 1729/1; 1740; 1730/1; 1731/2; 1731/1; 1739/2;
1745/1 све у КО Трбушани
Улица- Улица Спортски центар 12
Делови катастарских парцела:
-5242; 5243/3; 5243/1; 6926; 5246/2; 5248/2; 5254/2; 5253/2; 5252/2; 5255/2;
5257/2; 5257/4; 5258/4; 5386/2; 5387/2; 5388/6; 5388/4; 5390/2; 5391/2;
5392/2; 5394/2; 5393/2; 5394/6; 5394/5; 5400/2; 5403/1; 5404; 5396/1;
5407/1; 5408/1; 5409/1; 5409/2; 3313/1; 3313/2; 3312/2; 3314/2; 3316;
3318/2; 3319/2; 3324/2; 3326/2; 3328/2; 3329; 3330; 3331; 5229; 3224;
3214/1; 3208/11; 3208/10; 3208/1; 3206/2 све у КО Чачак
-1951; 1873/1; 1875; 1877/2; 1878; 1880; 1871; 1870 све у КО Трбушани
Улица- Ул. Трбушанска
Делови катастарских парцела:
- 1941; 1663; 1664; 1665; 1668; 1670; 1759; 1646/3; 1646/2; 1644; 1646/1;
1642/1; 1640/2; 1640/1; 1640/5; 1640/4; 1640/3; 1775; 1776/2; 1776/1;
1794/1; 1777/1; 1780/7; 1780/5; 1780/1; 1780/6; 1780/2; 1781/1; 1782/1;
1783/1; 1784; 1785/1; 1786/1; 1787/1; 1661/1 све у КО Трбушани
Улица- Ул. Суви брег
Целе катастарске парцеле:
- 1774/4 -у КО Трбушани
Делови катастарских парцела:
- 1777/2;1780/4;1780/1; 1780/6; 1780/2; 1780/7; 1780/3; 1777/3; 1781/1;
1782/1; 1783/1; 1785/2; 1781/2; 1786/1; 1787/1; 1790/2; 1788/1; 1782/2;
1804/1; 1785/3; 1783/2 све у КО Трбушани
Улица-Ул. Трбушанских вртова
Целе катастарске парцеле:
- 1754/2; 1764/2-у КО Трбушани
Делови катастарских парцела:
-1957; 1661/1; 1662/1; 1680/2; 1679/3; 1673/3; 1673/1; 1674/2;
1676/1; 1694/2; 1693/2; 1755/1; 1755/2; 1754/6; 1754/1; 1763;
1768/2; 1769/2; 1770/2; 1771/2; 1772/2; 1773/2; 1774/2; 1774/3;
1793/1; 1799/2; 1800/2; 1800/3; 1801/2; 1791; 1953; 1659/2; 1660/1;
1662/2; 1680/1; 1679/1; 1673/2; 1674/1; 1675/1; 1676/2; 1694/1;
1961; 1694/3; 1753; 1754/5; 1754/4; 1765/2; 1765/1; 1766/2; 1766/1;
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1768/1; 1769/1; 1770/1; 1771/1; 1772/1; 1773/1; 1774/1; 1794/2; 1795; 1796;
1797; 1793/2; 1798; 1799/1; 1800/1; 1800/4; 1801/1 све у КО Трбушани
-3300; 3301; 3302; 5230 све у КО Чачак
Б.21


Б.22

Б.23

Б.24

Б.25


Б.26


Б.27


Б.28



Улица- Ул. Илије Гарашанина- са паркинг просторима
Целе катастарске парцеле:
- 5428/1 у КО Чачак
Делови катастарских парцела:
- 5423; 5422; 5421/1; 5420/1; 5430; 5429; 5422; 5425/2; 5426/2; 5421/2;
5417/1; 5416; 5427/3 све у КО Чачак
Улица-Стаза 1
Делови катастарских парцела:
- 1659/1; 1937/1; 1937/2 све у КО Трбушани
Улица-Пешачко-бициклистичка стаза 1
Делови катастарских парцела:
- 5406/1; 5407/1 у КО Чачак
Улица -Пешачко-бициклистичка стаза 2
Делови катастарских парцела:
- 1847; 1846; 5391/2 у КО Чачак
Паркинг простор (између Ул. Белог Дамјановића и Трбушанских
вртова)
Делови катастарских парцела:
-1801/1 КО Трбушани
-3302; 3307; 3308 у КО Чачак
Паркинг простор (између Ул. Белог Дамјановића и Ул. Спортски
центар 12)
Делови катастарских парцела:
- 5406/1; 5407/1 у КО Чачак
Паркинг простор (између Ул. Белог
Првовенчаног и Ул. Спортски центар 11)

Дамјановића,

Стевана

Делови катастарских парцела:
- 1729/1; 1730/1; 1731/2; 1731/1; 1737; 1739/2 све у КО Трбушани
Паркинг простор (између Булевара младости и десно обалног
одбрамбеног бедема)
Делови катастарских парцела:
- 5262; 5266; 5273/2; 5273/3; 5276; 5275/1 све у КО Чачак
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Б.29


Б.30


Кружни ток укрштања улица (Книћанинове, Спортски центар 1,
Спортски центар 2, Спортски центар 3, Стевана Првовенчаног)
Делови катастарских парцела:
- 1694/1; 1679/4; 1679/1; 1678; 1677; 1690/1; 1691; 1706/1; 1712; 1713;
1689; 1687; 1686/1; 1706/2 све у КО Трбушани
Кружни ток укрштања улица (Книћанинове, Спортски центар 5)
Делови катастарских парцела:
- 1778/1; 1779;1794/1; 1775 све у КО Трбушани

Ц. ПЛАНИРАНО ЈАВНО ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ ЗА ЈАВНЕ ЗЕЛЕНЕ
ПОВРШИНЕ
Ц.1




Ц.2


Градски парк – урбанистичка целина 2.1
Целе катастарске парцеле:
- 5263; 5264; 5265; 5267; 5273/2; 5273/8; 5273/9; 5273/14; 5274; 5278/2;
5279/2; 5280; 5281; 5282; 5286; 5287/2; 5295; 5296; 5297; 5298/1; 5298/2;
5300/1; 5300/2; 5301; 5306/2; 5308/1; 5309/1; 5310/1; 5310/2; 5310/3;
5311; 5312/1; 5313/1; 5314; 5315; 5316; 5317; 5318; 5319; 5320; 5321;
5322; 5327/1; 5327/2; 5328; 5330; 5331; 5332; 5333; 5334; 5335; 5898/4;
5899; 5900/2; 5901/2; 5903/2; 5951 све у КО Чачак
- 119/1; 119/2; 120/4; 121/3 све у КО Бељина
- 2504; 2505/2; 2506/3; 2506/4; 2508/1; 2515/1 све у КО Пријевор
Делови катастарских парцела:
- 5241; 5242; 5262; 5266; 5950; 5952/1; 5953/2; 5954/2; 5959/2; 5960/2;
5261; 5262; 5266; 5268; 5269; 5270; 5271; 5272; 5273/1; 5273/2; 5273/3;
5273/4; 5273/5; 5273/6; 5273/13; 5273/15; 5273/16; 5274; 5275/1; 5275/4;
5276; 5278/1; 5278/3; 5279/1; 5279/3; 5283; 5287/1; 5288; 5289; 5290;
5291; 5292; 5293; 5294; 5299/1; 5299/2; 5300/1; 5300/3; 5302; 5303;
5304/1; 5304/2; 5305/1; 5305/2; 5306/1; 5306/2; 5306/3; 5306/4; 5306/5;
5306/6; 5307; 5308/1; 5308/2; 5308/3; 5309/1; 5309/2; 5309/3; 5310/4;
5310/5; 5312/2; 5301/3; 5313/2; 5323; 5324; 5325; 5326; 5328; 5329/1;
5329/2; 5331; 5332; 5335; 5336; 5337; 5338; 5339; 5340; 5341; 5425/2;
5435/2; 5787/1; 5788/2; 5902/1; 5902/2; 5903/4; 6927; 6928; 6932 све у КО
Чачак
- 90; 120/1 све у КО Бељина
- 2487; 2499; 2500; 2505/1; 2506/1; 2506/2; 2507; 2508/2; 2514/1; 2514/2;
2515/2; 2516; 2518; 2811 све у КО Пријевор
Лева обала реке Западне Мораве – урбанистичка целина 1.13
Целе катастарске парцеле:
- 5246/3; 5382; 5383; 5386/3; 5389; 5391/3; 5393/3; 5399; 5407/2; 5408/2;
5410/1; 5410/2 све у КО Чачак
- 1882 у КО Трбушани
Делови катастарских парцела:
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Ц.3


Ц.4

Ц.5


Ц.6


- 3332/1; 5242; 5243/2; 5245/2; 5246/1; 5248/3; 5255/3; 5256/2; 5257/1;
5257/6; 5258/1; 5259; 5376; 5377; 5379; 5384/3; 5385; 5387/3; 5388/1;
5388/2; 5390/3; 5392/3; 5394/4; 5396/2; 5397; 5398; 5411; 5412; 5413;
6926; 6927; 6928 све у КО Чачак
- 1871; 1874; 1875; 1878; 1880; 1881; 1889; 1951; 5259 све у КО Трбушани
- 2811 у КО Пријевор
Зеленило и рекреација /ада/
Целе катастарске парцеле:
- 5347; 5348; 5349; 5350; 5353; 5354; 5355; 5357; 5358; 5359; 5360; 5361;
5363/1; 5363/2; 5364; 5365; 5366; 5367; 5368 све у КО Чачак
Делови катастарских парцела:
- 5341; 5344; 5345; 5346; 5351; 5352; 5356; 5362; 5369; 5370; 5371; 5372;
5373; 5374; 5380; 6928 све у КО Чачак
Уређено зеленило у кориту реке
Делови катастарских парцела:
- 3332/1; 3332/2; 3333; 5153; 5229; 5241 све у КО Чачак
Зелени пункт /одмориште/
Целе катастарске парцеле:
- 1871 у КО Трбушани
Делови катастарских парцела:
- 1878; 1880 све у КО Трбушани
Уређене зелене површине
Делови катастарских парцела:
- 1637; 1638; 1639/13; 1641; 1656; 1657; 1658/3; 1785/2; 1785/3; 1786/1;
1786/2; 1787/1; 1787/2; 1788/1; 1788/2 све у КО Трбушани

Д. ПЛАНИРАНО ГРАЂЕВИНСКО
ЕНЕРГЕТСКУ ИНФРАСТРУКТУРУ

ЗЕМЉИШТЕ

ЗА

КОМУНАЛНУ

И

Комуналне функције /трафо станица 110/10 кВ, МРС/ – урбанистичка
целина 3.3

Д.1



Делови катастарских парцела:
- 1686/1; 1686/2; 1687 све у КО Трбушани

Е. ПЛАНИРАНО ГРАЂЕВИНСКО
ИНФРАСТРУКТУРУ

ЗЕМЉИШТЕ
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Е.1

Река Западна Морава



Е.2

Целе катастарске парцеле:
- 5260; 5284; 5285; 5329/3; 5341; 5375; 5378; 5395; 5424 све у КО Чачак
Делови катастарских парцела:
- 3223; 3332/1; 3332/2; 3333; 3334; 3342; 5153; 5229; 5241; 5242; 5243/2;
5245/2; 5248/3; 5259; 5261; 5268; 5269; 5270; 5271; 5272; 5283; 5289;
5290; 5291; 5323; 5324; 5325; 5329/1; 5329/2; 5337; 5340; 5342; 5343;
5344; 5345; 5346; 5351; 5352; 5356; 5362; 5369; 5370; 5371; 5372; 5373;
5374; 5376; 5377; 5379; 5380; 5381; 5384/3; 5385; 5387/3; 5388/1; 5391/3;
5392/3; 5394/4; 5396/2; 5397; 5398; 5399; 5412; 5413; 5416; 5420/1;
5421/1; 5422; 5423; 5425/2; 5429; 5430; 5435/2; 5788/2; 6926; 6927; 6928
све у КО Чачак
- 1874; 1878; 1879; 1880; 1889 ; 1951 све у КО Трбушани
- 2487/3; 2498/1; 2498/3; 2499; 2500; 2505/1; 2506/1; 2506/2; 2507; 2508/2;
2514/1; 2514/2; 2515/2; 2516; 2518; 2811; 2812 све у КО Пријевор
- 90 у КО Бељина
Река Лупњача



Е.3

Делови катастарских парцела:
- 5273/6; 5273/15; 5273/16; 5275/4; 5278/3; 5279/3; 5299/1; 5299/2; 5300/3;
5304/2; 5305/2; 5306/1; 5306/5; 5306/6; 5308/1; 5308/3; 5309/3; 5310/4;
5310/5; 5312/2; 5313/2; 5902/2; 5903/4; 6927; 6928; 6932 све у КО Чачак
Поток Моравац




Е.4

Целе катастарске парцеле:
- 1640/3; 1642/2; 1777/2; 1794/3 све у КО Трбушани
Делови катастарских парцела:
- 1637; 1639/1; 1639/2; 1640/1; 1640/2; 1640/4; 1642/1; 1644;
1650/1; 1650/4; 1650/5; 1650/6; 1650/7; 1650/8; 1651/2; 1651/6;
1652; 1653; 1654; 1655/2; 1655/4; 1658/1; 1658/3; 1659/1; 1660/2;
1663; 1664; 1665; 1668; 1670; 1755; 1759; 1760; 1761; 1776/2;
1777/3; 1780/1; 1780/3; 1780/4; 1780/6; 1781/2; 1782/2; 1783/2;
1786/2; 1787/2; 1788/2; 1794/1; 1804/2; 1937/1 све у КО Трбушани

1646/1;
1651/7;
1661/1;
1777/1;
1785/3;

Поток Мијатовац



Е.5

Целе катастарске парцеле:
- 1639/14 у КО Трбушани
Делови катастарских парцела:
- 1639/3; 1639/15; 1639/16 све у КО Трбушани
Хидромелирациони канал



Делови катастарских парцела:
- 5230 све у КО Чачак
- 1793/2; 1794/2; 1795; 1797; 1798; 1799/1; 1800/1; 1953; 1957 све у КО
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Трбушани
Е.6

Одбрамбени бедеми




Е.7

Целе катастарске парцеле:
- 3426; 5245/1; 5246/1; 5248/1; 5252/1; 5253/1; 5254/1; 5255/1; 5256/1;
5257/3; 5257/5; 5258/3; 5254/2; 5254/3; 5253/3; 5255/1; 5256/1; 5257/3;
5257/5; 5258/3; 5384/1; 5386/1; 5387/1; 5388/3; 5388/5; 5390/1; 5391/1;
5392/1; 5393/1; 5394/1; 5394/3; 5396/3; 5400/1; 5403/2; 5407/3; 5408/3 све
у КО Чачак
- 511 у КО Бељина
Делови катастарских парцела:
- 3206/10; 3208/1; 3208/10; 3208/11; 3214/1; 3221/1; 3223; 3224; 3312/2;
3313/2; 3314/2; 3316; 3318/2; 3319/2; 3324/2; 3326/2; 3328/2; 3329; 3330;
3331; 3342; 3415/3; 3416/3; 3427; 5153; 5156; 5229; 5242; 5243/1; 5243/2;
5245/2; 5246/2; 5246/3; 5248/2; 5248/3; 5253/3; 5254/2; 5254/3; 5255/3;
5256/2; 5257/1; 5257/2; 5257/4; 5257/6; 5258/1; 5258/4; 5262; 5266; 5273/2;
5273/3; 5273/4; 5273/5; 5275/1; 5276; 5384/2; 5386/2; 5387/2; 5388/1;
5388/2; 5388/4; 5388/6; 5390/2; 5390/3; 5391/2; 5391/3; 5392/2; 5392/2;
5393/2; 5394/2; 5394/5; 5394/6; 5396/1; 5400/2; 5403/1; 5407/1; 5408/1;
5409/1; 5409/2; 5411; 5412; 5949; 5950; 5952/1; 5953/2; 5954/2; 5959/2;
5960/1; 5960/2; 6926; 6934 све у КО Чачак
- 1870/1; 1871/1; 1873/3; 1874/1; 1875/1; 1877/3; 1878/1; 1880/1; 1881/1;
1951/8 све у КО Трбушани
- 120/1; 120/5; 120/6; 120/7; 121/3; 121/5; 121/6; 121/14 све у КО Бељина
- 2811 у КО Пријевор
Рукавац



Делови катастарских парцела:
- 5242; 5243/3; 6926 све у КО Чачак
- 1873/1; 1873/2; 1938/1; 1951 све у КО Трбушани
- 2811 у КО Пријевор

Напомена: Парцелацију, препарцелацију и исправку граница радити у свему према графичком
прилогу бр. 4 „Карта регулације и површине јавне намене“. У случају неслагања бројева
катастарских парцела из текстуалног и графичког дела важе бројеви катастарских парцела из
графичког прилога број 1 „Катастарско-топографски план“.

5.5 УРЕЂЕЊА ЗЕЛЕНИХ ПОВРШИНА
Основу еколошки одрживог развоја урбане средине представља образовање система
зелених површина, који се развија у оквиру укупног система отворених простора. Систем
зеленила чине све зелене површине различитих намена и различитог власништва на територији
плана.
У складу са општом концепцијом организације уређења и коришћења простора у подручју
које се планом разрађује, функције зеленила третиране су према следећим условима:
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очување постојеће квалитетне вегетације
повећање површина под зеленилом у односу на постојеће стање
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
 Зеленило аде
 Зеленило у регулацији јавних саобраћајних површина
 Зеленило уз водоток I реда – лева обала реке Западне Мораве
 Уређене зелене површине
 Зеленило пункта /одморишта/
 Зеленило уз хидромелиорациони канал
 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
 Зеленило у оквиру спорта, рекреације и туризма

В. Подручје „Сува Морава“
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.
При озелењавању овог простора водити рачуна о коришћењу врста које ће одговарати
условима које пружа овај простор и окружење. Концепт зеленила треба да допринесе укупном
амбијенталном изгледу простора.
Неопходно је сачувати све постојеће квалитетно зеленило (дрвеће и шибље) у оквиру
постојећих биљних заједница. Није дозвољено уништавање и сеча квалитетних групација
дрвећа и шибља на рачун нових спортско-рекреативних садржаја. Валоризацијом постојеће
дендро флоре (дрвеће и шибље) током даље разраде овог простора процениће се вредност
постојећег фонда зеленила и у складу са резултатима проценити да ли је извођење планираних
садржаја могуће на површинама где се налази постојеће потенцијално квалитетно дрвеће и
шибље. Зеленило партерног уређења употпунити високим дендролошким врстама дрвећа.
Избор садног материјала треба да се заснива на претежно аутохтоним биљкама са
кореновим системом који добро веже земљу (у функцији заштите земљишта од спирања и
ерозије). Препоручује се отпорна висока и средње висока вегетација (липа, граб, брест, храст,
јавор, багрем, јова, руј, тамарикс, дрен, глог, бор, јела, јуниперус и слично). У комплексу парка
поред високе вегетације и разноликог шибља предвиђене су и травнате површине. Зелене
површине је неопходно употпунити цветницама или цветним шибљем од мешаног сезонског
цвећа и вишегодишњих биљака.
Услови за формирање и уређење вегетације:
 тежити формирању структурно разнородних, вишеспратних састојина;
 планирати дуже трајање опходње;
 избор преовлађујућих врста дрвећа и шибља треба да одговара природној
потенцијалној вегетацији;
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дуж стаза, травнатих површина и сл. користити разноврснији избор врста дрвећа и
шибља;
 на местима где је то могуће формирати визурне тачке и сл.
За озелењавање парковске површине забрањена је примена инвазивне (агресивне) врсте
зеленила.
Предвидети хидрантску мрежу ради заливања зелених површина.
Зеленило аде
На ади је неопходно сачувати све постојеће квалитетно зеленило (дрвеће и шибље) у оквиру
постојећих биљних заједница. Није дозвољена сеча високо квалитетних групација дрвећа и
шибља на рачун нових спортско-рекреативних садржаја. Валоризацијом постојеће дендро
флоре (дрвеће и шибље) током даље разраде овог простора процениће се вредност постојећег
фонда зеленила и у складу са резултатима проценити да ли је извођење планираних садржаја
могуће на површинама где се налази постојеће потенцијално квалитетно дрвеће и шибље.
За потребе озелењавања неопходно је детаљно истражити фитоценолошке заједнице
карактеристичне за територију града и формирати парк као неку врсту арборетума/ботаничке
баште од врста које сачињавају аутохтону флору и фауну. На плавним местима предвидети
садњу хидрофилних врста.
Зеленило уз водоток I реда – лева обала реке Западне Мораве
Очувати и унапредити зеленило дуж леве обале реке. За постојеће дрвеће и шибље,
током даље пројектне разраде, обавезна је валоризација, односно процена стања постојеће
вегетације. Непланска сеча није дозвољена, већ искључиво допуна новим садницама. Леву
обалу реке уредити у пејзажном, слободном стилу, односно максимално користити постојећи
потенцијал природних карактеристика територије. Избор врста треба да је прилагођен овом
подручју, с тим да масу зеленила чини аутохтони биљни асортиман. Поред основних биљних
врста, могу да се унесу и неке драгоцене декоративне врсте другог дрвећа и шибља, а које су
већ прилагођене овом поднебљу. Изабрати репрезентативан садни материјал који је отпоран на
негативне услове средине, загађен ваздух, нуспродукте издувних гасова и различите
микроклиматске услове. Такође,неопходно је избегавати и оне врсте биљака које су препознате
као алергене и инвазивне. На плавним местима предвидети садњу хидрофилних врста.
Зеленило уз хидромелиорациони канал
Озелењавање канала базирати на формирању зелених коридора дуж њега, обострано у
виду затравњених површина, дрвореда у комбинацији са поплочаним површинама. Одабир
биљних врста базирати на врстама из аутохтоних фитоценолошких заједница карактеристичних
за приобаље река и врстама које добро подносе повремено плавно земљиште, у циљу постизања
жељене амбијенталне целине.
Уређене зелене површине
Регулацијом потока Моравац и планираном саобраћајном мрежом створена је могућност
да се на просторима који не могу да буду грађевинске парцеле формирају уређене зелене
површине.
У склопу ових амбијената планирано је партерно уређење Основу зеленила представљаће
жбунасте и ниске форме дендрофлоре у комбинацији са травнатим површинама и са мноштвом
сезонског цвећа и вишегодишњих биљака-ниског растиња (Juniperus spp. и сл.) у комбинацији
са високим зеленилом (на местима где је то могуће) и поплочаним површинама намењеним
пешацима. Овај простор је неопходно употпунити неопходним елементима урбаног
мобилијара.
Зеленило пункта /одморишта/
Распоред високе и средње вегетације, односно дрвећа и шибља, може бити пејзажно
обликован, уз присуство нижег шибља, перена, пузавица и сезонског цвећа. Одабрани садни
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материјал мора бити високих естетских и здравствених критеријума, отпоран на негативне
утицаје средине, уз избегавање врста које су препознате као алергенти.
Зеленило у регулацији јавних саобраћајних површина
Озелењавање јавних саобраћајних површина планирано је у виду:
 дрвореда - једностраних и двостраних;
 разделне зелене траке;
 ивичне зелене траке;
 зеленила у склопу кружних токова
 зеленило паркинг простора.
Дрвореди, разделне и ивичне траке дуж саобраћајница представљају тзв. линеарно
зеленило. Приликом линеарне садње обавезно омогућити прилазе парцелама формирајући
продоре кроз зеленило ове категорије. Ова категорија зеленила представља заштитну баријеру
између колског, бициклистичког и пешачког саобраћаја, које треба одвојити због потенцијално
негативних утицаја који се могу јавити између њих.
Улично зеленило, линеарног типа у облику једностраног или двостраног дрвореда
постављених у разделном појасу између тротоара и коловоза планирани су у следећим улицама:
- једнострано постављен у улици Спортски центар 11;
- двострано постављени у улицама Стевана Првовенчаног, Книћаниновој, Видосава
Колаковића, Белог Дамјановића, Спортски центар 5, Спортски центар 6, Спортски
центар 11.
Разделну траку, у склопу улица, предвидети у комбинацији ниског и високог растиња,
уколико то услови дозвољавају, 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. У саобраћајницама где није могуће формирати линеарни зелени појас поставити
жардињере са зеленилом и цвећем дуж тротоара.
Због нивелационих услова саобраћајница било је неопходно предвидети зелене ивичне
траке (шкарпе), у ободном делу регулације. Ивичне траке предвиђене су у виду травњака и
ниског растиња. Могућа је и садња високог растиња уколико то услови дозвољавају. При
избору садница водити рачуна о томе да буду прилагођене уличним профилима и педолошком
саставу земљишта.
Кружне токове партерно уредити као травњак у комбинацији са сезонским цвећем и
вишегодишњих биљака-ниског растиња (Juniperus spp. и сл.). Ове површине је могуће
употпунити ликовним и воденим елементима.
Зеленило паркинг површина обезбеђује повољне микроклиматске услове (хлад) и
делује као санитарна зелена површина. На паркинг површинама могу се формирати дрвореди,
густи засадишибља, али и композициона решења дрвећа и жбуња, перена и сл. Зелене
површине између редова паркинг места засадити високим дрвећем са широким и густим
крошњама, а корен не треба да се развија плитко и широко како не би оштетио површину за
паркирање. Да би се остварило раздвајање, могуће је сађење жбуња, а у обликовном смислу
ниско покривно растиње. Дрвеће може по потреби да се надомести изградњом пергола.
Распоред паркинг места у оквиру паркинга мора бити такав да омогући озелењавање
паркинга дрворедима, а по могућности и другим врстама зеленила. Избором адекватних врста
садница, прилагођених локалним условима, приликом садње тежити односу 1 садница (дрво)
на 2 ПМ. Око и унутар планираних паркинга обезбедити одговарајућу засену садњом високог
зеленила. Засена се може радити и као отворена (надстрешица) лака конструкција од метала
или других прикладних материјала.
Избор дендролошког материјала прјентисати на аутохтоне врсте отпорне на теже
услове вегетирања (отпорне на прашину, гасове и др.). Неопходно је применити техничко
решење које би спречило слободно отицање отпадних вода са паркинга у простор где се саде
биљке на земљишту које је пропусно. Није дозвољено пројектовати и изводити отворе за
дрвеће у нивоу коте паркинг површина.
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Приликом озелењавања поштовати минимална прописана одстојања од места садње
биљке до ивица ровова подземних инсталација, ивица коловоза и најближих делова надземних
објеката.
Приликом одабира врсте неопходно је одабрати врсту која поред био-еколошких
карактеристика поседује адекватне естетске карактеристике (боју листа, цвет, плод, хабитус и
сл.). Препоручена биљна врста за дврворед је Liquidambar styraciflua.
Зеленило у оквиру комплекса јавних функција
Зелениле површине у оквиру комплекса јавних функција представљају пејзажно
уређене и одржаване површине, подигнуте примарно у функцији основног коришћења,
доступне јавном коришћењу становника у зависности од типа јавне намене.
Заступљене су у различитим процентима и на различите начине се третирају, с 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. Овакве површине захтевају
интезивно одржавање.
Зеленило ових површина можемо поделити у следеће групе:
 постојећи спортски центар и комплекс универзалне хале - Зелене површине 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.
 еко-центар - За потребе озелењавања еко центра неопходно је детаљно истражити
фитоценолошке заједнице карактеристичне за територију града и формирати парк као
неку врсту арборетума/ботаничке баште од врста које сачињавају аутохтону флору и
фауну.
 зоо-врт – С обзиром на специфичну намену зеленило ће бити директно условљено
врстама животиња у оквиру зоо врта. Зоолошки врт јесте посебно уређен простор, са
елементима који симулирају станишта животиња (вода, камен, дрвеће и сл.),
првенствено намењен држању и излагању животиња, у циљу образовања, релаксације
посетилаца, туризма, заштите врста и сл.
 комуналне функције – Зеленило у оквиру комуналних функција има првенствено
заштитни карактер, између основне намене и намена у окружењу..

Б. Остале зелене површине
Зеленило у оквиру становања (предбаште, дворишта, баште)
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.
Зеленило у оквиру централних функција
Зелене површине треба да буду у виду уређених партерних површина новим зеленим
формама како средњих и високих врста, тако и ниским жбунастим формама, травнатим
површинама, цветним аранжманима и сл.
Зеленило у оквиру спорта, рекреације и туризма
Зелене површине 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.
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В. Подручје „Сува Морава“
Део планираног градског парка, Ада и лева обала реке Западне Мораве узводно од
постојећег спортског центра „Младост“ припадају подручју „Сува Морава“ (подручје је
приказано на графичком прилогу добијеним од Завода за заштиту природе Србије).

У границама подручја „Сува Морава“ није дозвољено:
- неконтролисано и непланско уништавање вегетације, односно уклањање појединачних
здравих, зрелих, стојећих и оборених старих и сувих стабала, стабала с дупљама, у шумској
вегетацији, паљење високог појаса траве и трске;
- активности које би могле довести до нарушавања водног режима површинских и подземних
вода (експлоатација речног наноса, уклањање крајречне вегетације и сл.);
- замена природних аутохтоних шумских састојина;
- уношење страних (алохтоних) врста;
- формирање плантажа клонова и хибридних топола.
У границама подручја „Сува Морава“ предвидети:
- одржавање, ревитализацију и заштиту влажних станишта;
- контролу, уклањање и сузбијање алохтоних и инвазивних врста;
- кошење вегетације у оквиру редовног одржавања;
- одржавање постојеће станишне структуре и мозаичности;
- очување заједница трске која пружа адекватне гнездилишне услове за бројне врсте птица;
- садржаје везане за едукацију, промоцију заштите и значај заштите подручја, односно
учувања крајречне вегетације и врста које насељавају подручје „Сува Морава“.
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.
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Решење зеленила ускладити са трасама подземних и надземних инсталација.
Зеленило треба одржавати редовно и уредно, сузбијати и контролисати алергене и
инвазивне врсте.
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.
Врсте зеленила које се саде у комплексима намењеним рекреацији деце 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.
Изабране врсте морају да буду широколисне, брзорастуће декоративне аутохтоне врсте.
При озелењавању избегавати инвазивне (агресивне алохтоне) врсте, као и врсте које су
детерминисане као алергене (тополе и сл). Дрворедне врсте на градским улицама морају
бити прилагођене профилу улица и положају надземних и подземних инсталација.
Паркинг површине (асфалтне или бетонске) озеленети појединачним стаблима и травнатим
површинама.
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.).

5.6 УРЕЂЕЊЕ ИНФРАСТРУКТУРНИХ МРЕЖА

5.6.1 САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА
Планирано решење саобраћајне мреже ПДР-а "Спортски центар" рађено је у складу са
поставкама усвојеног концепта плана, планова вишег реда, планираном наменом простора,
топографским и хидрографским карактеристикама подручја.
Из планова вишег реда, Плана генералне регулације Центар („Службени лист града
Чачка“, број 15/2014 и 27/218) преузете су смернице за даљу разраду предметног плана - ПДР
"Спортски центар". Из наведених планова преузета је комплетна примарна саобраћајна мрежа
која је детаљније разрађена у складу са снимљеном геодетском подлогом и другим условима. У
односу на планове вишег реда и примарну уличну мрежу, овим планом извршена је промена
структуре попречног профила Улице Стевана Првовенчаног тако што је задржана ширина
коловоза, а између тротоара и коловоза додaте су бициклистичке стазе са обе стране.
У погледу приступа планирању секундарне саобраћајне мреже он се великим делом
ослањао на контролисани приступ већем делу секундарних саобраћајница и очекивану намену
простора, односно опслуживање планираних садржаја.
У целини се настојало да се оствари синхронизацијa саобраћајница вишег и нижег реда.
РАНГИРАЊЕ, РЕГУЛАЦИОНЕ ШИРИНЕ И КАРАКТЕРИСТИЧНИ ПОПРЕЧНИ ПРОФИЛИ

Примарна саобраћајна мрежа
Саобраћајнице примарне мреже у обухвату ПДР-а су :
Градске саобраћајнице I реда:
Улица Стевана Првовенчаног од преласка преко десног одбрамбеног насипа (из
подручја ПДР "Кошутњак 1 - Младост") до денивелисане раскрснице (раскрсница са
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улицама Спортски центар 1, 2, 3 и Книћаниновом), планирана је према ПГР "Центар",
са изменом у садржају попречног профила, односно додавању бициклистичких стаза
(2х1,5m). Деоница ове улице представља наставак исте улице планиране ПДР-ом
"Кошутњак 1 - Младост". Она је такође и саобраћајница која представља сегмент
планираног саобраћајног прстена око шире зоне градског центра, и ствара могућност
да возила која немају за циљ градски центар овом саобраћајницом, великог капацитета
продуже ка северним,односно јужним деловима града. То је континуитет концепта
свих досадашњих планова да се језгро града што више растерети од транзитног
саобраћаја преко саобраћајних потеза који га тангирају, или заобилазе. Улица је
највећим својим делом планирана денивелисано у односу на терен преко кога прелази
(односно постављена је на конструкцији моста којим треба да премости простор
између одбрамбених насипа леве и десне обале Мораве) у укупном распону од око
700m. Мост је заправо наставак вијадукта којим је она планирана кроз ПДР
"Кошутњак 1 - Младост". Попречни профил састоји се од 4x3m коловозних трака,
средњег разделног острва од 0.5m, две бициклистичке траке 2x1,5m и два тротоара
2x1.75m.
-

Улица Спортски центар 1 која планирана и у предходним урбанистичким
плановима, на подручју овог плана поклапа се са деоницом Северног обилазног пута
Коњевићи-Љубић-Парменац. Она преко денивелисане раскрснице прелази преко
осталих саобраћајница и тако транзитним токовима који обилазе град омогућава
континуитет у вожњи, а преко раскрснице кружног тока (у нивоу) остварује везу са
осталим саобраћајницама истог (Стевана Првовенчаног и Книћанинова) и нижег ранга
(Ул. спортски центар 2 и Ул. спортски центар 3). Попречни профил састоји се од 4x3m
коловозних трака, средњег разделног острва ширине 2m и два тротоара 2x2m.

-

Улица Книћанинова, односно продужетак те улице од изграђеног дела (раскрсница
са Улицом Белог Дамљановића до ново планиране петље) представља окосницу
саобраћајних токова на подручју које обухвата овај ПДР. Овом улицом може се
очекивати и највећи број посетилаца Спортског центра, с обзиром на њену већ
постојећу повезаност са улицама Данице Марковић, Миленка Никшића и Улицом број
10 (преко Улице Страина Лапчевића). Осим тога, преко денивелисане раскрснице она
остварује везу и са осталим улицама примарне мреже (Стевана Првовенчаног и
Спортски центар 1), а посредно и са спољном путном мрежом. Попречни профил
састоји сe од 4x3m коловозних трака, средњег разделног острва (траке) 1,5m, две
ивичне разделне траке (острва) по 1,5m, бициклистичке траке 2x2,0m, два тротоара
2x2m. Осим тога у оквиру регулације планиране улице резервисан је и простор који ће
се по потреби користити за савладавања висинских карактеристика терена, приликом
пројектовања трасе пута.

Сабирне улице I реда:
-

Улица Видосава Колаковића (која се у границама предметног плана, поклапа са
деоницом државног пута II Б реда број 355 од стационаже km 27+669,00 до km
28+958,00). Планирани елементи за ову улицу везани су за њен постојећи ситуациони
и нивелациони положај, са допуном (проширењем) попречног профила, тако да
коначни попречни профил треба да се састоји од коловоза са две саобраћајне траке
2x3m, два ивична разделна зелена острва 2x1,5m и два тротоара 2x2m. Преко Улице
спортски центар 2 улица Видосава Колаковића остварује везу, преко денивелсане
раскрснице, са улицом Спортски центар 1. Ширина заштитног појаса је дефинисана
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растојањем између регулационе и грађевинске линије, дате на графичком прилогу
(карта бр 4. – Карта регулације и површина јавне намене).
На деоници државног пута обухваћеној предметним планом планирано је више
укрштања са саобраћајницама локалне уличне мреже, од којих се већина користи на
терену у постојећем стању, а који захтевају реконструкцију. Осим тога планирано је и
неколико нових саобраћајних прикључака на државни пут II Б реда број 355.
Саобраћајни прикључци, који захтевају реконструкцију или се планирају као нови, на
графичком прилогу су означени стацонажама:
-

km 27+669,00 (НСП – нови саобраћајни прикључак) укрштање државног
пута и улице Спортски центар 2 које се планира као трокрака
површинска раскрсница са пуним програмом размене саобраћаја.

-

km 27 + 930,00 (НСП – нови саобраћајни прикључак) укрштање државног
пута и улице Спортски центар 1. Овде се не ради о прикључку на
државни пут, већ о денивелисаном укрштању две саобраћајнице без
размене саобраћајних токова (вијадукт).

-

km 28 + 066,60 (НСП – нови саобраћајни прикључак) укрштање државног
пута и улице која је даље разрађена суседним планским актом (ПГР
Трбушани- Љубић)

-

km 28 + 260,90 (РСП – реконструкција саобраћајног прикључка) укрштање
државног пута и улице Спортски центар 7 које је планирано као
трокрака раскрсница у нивоу.

-

km 28 + 352,00 (РСП – реконструкција саобраћајног прикључка) укрштање
државног пута и улице која је даље разрађена суседним планским актом
(ПГР Трбушани - Љубић) – трокрака раскрсница у нивоу.

-

km 28 + 415,00 (РСП – реконструкција саобраћајног прикључка) укрштање
државног пута и улица Спортрски центар 4 са једне (десне) и улице која је
даље разрађена суседним планским актом (ПГР Трбушани- Љубић) –
четворокрака раскрсница у нивоу.

-

km 28 + 480,80 (НСП – нови саобраћајни прикључак) укрштање државног
пута и улице која је даље разрађена суседним планским актом (ПГР
Трбушани- Љубић).

-

km 28 + 638,90 (РСП – реконструкција саобраћајног прикључка) укрштање
државног пута и улице која је даље разрађена суседним планским актом
(ПГР Трбушани - Љубић) – трокрака раскрсница у нивоу.

-

km 28 + 717,90 (НСП – нови саобраћајни прикључак) укрштање државног
пута и улица Спортски центар 5 и улице која је даље разрађена суседним
планским актом (ПГР Трбушани- Љубић) - четворокрака раскрсница у
нивоу.

-

km 28 + 807,30 (НСП – нови саобраћајни прикључак) укрштање државног
пута и улице која је даље разрађена суседним планским актом (ПГР
Трбушани- Љубић)
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-

km 28 + 857,80 (РСП – реконструкција саобраћајног прикључка) укрштање
државног пута и улице која је даље разрађена суседним планским актом
(ПГР Трбушани - Љубић) – трокрака раскрсница у нивоу.

-

km 28 + 958,00 (НСП – нови саобраћајни прикључак) укрштање државног
пута и улице Спортски центар 6, која је даље разрађена предметним
планским актом –укрштање у нивоу (трокрака „Т“ раскрсница).

-

правила грађења за све саобраћајнице обухваћене планским актом наведене су
у поглављу 8.4.1 - ПРАВИЛА ЗА ИЗГРАДЊУ МРЕЖЕ И ОБЈЕКАТА
САОБРАЋАЈНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ, док се приликом израде пројектне
документације прибављају и услови управљача пута на коме се радови изводе.

-

Улица спортски центар 2 (друмска веза денивелисане раскрснице са Улицом
Видосава Колаковића-државним путем II Б реда број 355). Ова саобраћајница се веома
малом дужином налази унутар подручја ПДР-а Садржај попречног профила је
коловоз са две саобраћајне траке 2x3,5m и два тротоара 2x3m. Осим тога у оквиру
регулације планиране улице резервисан је и простор који ће се по потреби користити
за савладавања висинских карактеристика терена, приликом пројектовања трасе пута.
Преко денивелисане раскрснице ова улица остварује везу са осталим улицама
примарне мреже.

-

Улица спортски центар 3 (Друмска веза денивелисане раскрснице са робно
транспортним терминалом у железничкој станици Пријевор). Ова саобраћајница се
веома малом дужином налази унутар подручја ПДР-а Садржај попречног профила је
коловоз са две саобраћајне траке 2x3,5m и два тротоара 2x3m. Преко денивелисане
раскрснице (петље) остварује везу са осталим улицама примарне мреже. Осим тога у
оквиру регулације планиране улице резервисан је и простор који ће се по потреби
користити за савладавања висинских карактеристика терена, приликом пројектовања
трасе пута.

Сабирне улице II реда:
-

Улица Илије Гарашанина која из подручја ПДР "Младост" непосредно после
планиране раскрснице са планираном Улицом булевар младости прелази преко
деснообалног одбрамбеног насипа (који је и граница између два ПДР-а: "Кошутњак 1 Младост" и "Спортски центар") и улази у подручје овог плана. Њена сабирна улога на
десној обали у оквиру овог плана је евидентна (нарочито за простор који је већ
покривен изграђеним садржајима). Са друге стране њен профил је у одређеној мери
модификован и прилагођен специфичном окружењу и намени коју она добија улазећи
у подручје ПДР-а Спортски центар и састоји се од коловоза са две саобраћајне траке
2x3 m, разделног острва (траке) ширине 1,0 m, једне бициклистичке (двосмерне) стазе
ширине 2,5m, једне пешачке стазе ширине 2,0 m и још једног зеленог појаса ширине
1,0 m. На страни које је оријентисано према кориту реке, остављен је простор који је
резервисан за насип и којим се представља везу између будућег уређеног корита
водотока и планиране саобраћајнице.
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Секундарна саобраћајна мрежа
Под секундарном мрежом планиран је низ саобраћајница којима се приступа
садржајима различитих намена.
Стамбене и приступне улице :
Улица Белог Дамјановића је саобраћајница која се једним делом поклапа са
постојећом улицом Љубић кеј (у подножју левообалног одбрамбеног насипа) и она је
планирана као продужетак Улице Белог Дамјановића (од укрштања са Книћаниновом
па даље ка постојећој групацији објеката породичног становања и планираним
паркиралиштима на левој обали Западне Мораве па даље до раскрснице са Улицом
Стевана Првовенчаног). Попречни профил ове улице састоји се од коловоза са две
саобраћајне траке 2х3m, два ивична разделна острва 2x1,5m и два тротоара 2x2m.У
делу улице између раскрсница са улицама Спортски центар 6 и Стевана Првовенчаног
осим наведених елемената попречни профил улице има и две бициклистичке стазе
ширине по 1,5m. Овакав избор попречног профила (који превазилази минималне
димензије и садржаје дефинисане плановима вишег реда 1,5m-5m-1,5m) извршен је на
основу наведене предности овог подручја које нема постојећа просторна ограничења у
смислу већ изграђених објеката који би ограничавали ширење попречног профила.
Такође овде се ради о подручју на коме се очекује појава великог броја рекреативних
кретања, за које су карактеристични пешачки и бициклистички токови.
-

Улица Трбушанска је саобраћајница која повезује Улицу Суви брег са Улицом
споретски центар 2. Попречни профил ове улице састоји се од коловоза са две
саобраћајне траке 2х2,75m и два тротоара 2x2m. Осим тога у оквиру регулације
планиране улице резервисан је и простор који ће се по потреби користити за
савладавања висинских карактеристика терена, приликом пројектовања трасе пута.
Ова улица се на два места пресеца са регулацијом потока Моравац, а дуж половине
планиране трасе улице, улица и поток деле регулациону линију.

-

Улица спортски центар 4 саобраћајница која је планирана као приступ подручју
плана са улица Видосава Колаковића и Книћанинове, односно и као везa ове две
улице. Садржај попречног профила ове приступне улице има проширен коловоз са две
саобраћајне траке укупне ширине 5,5 m и два тротоара ширине по 1,75m. Осим тога у
оквиру регулације планиране улице резервисан је и простор који ће се по потреби
користити за савладавања висинских карактеристика терена, приликом пројектовања
трасе пута.

-

Улица спортски центар 5, (као и Улице спортски центар 4 и 6) повезује простор
плана на левој обали З. Мораве са Улицом Видосава Колаковића. Она се укршта са
Улицом Книћаниновом у раскрсници кружног тока (спољног пречника коловоза од
40m) и продужава до Улице Белог Дамјановића. Попречни профил ове улице састоји
се од следећих елемената: коловоз од две саобраћајне траке 2x2,75m, бициклистичких
трака 2х1,5m и тротоара 2х1,75m. Осим тога у оквиру регулације планиране улице
резервисан је и простор који ће се по потреби користити за савладавања висинских
карактеристика терена, приликом пројектовања трасе пута.

-

Улица спортски центар 6 представља приступ планираним садржајима из Улице
Видосава Колаковића и Книћанинове, са оствареном везом и са Улицом Белог
Дамјановића и планираним паркиралиштима за аутобусе и за аутомобиле. Услед тога
(и расположивог простора) њен попречни профил састоји се од следећих елемената:
на делу од Улице Видосава Колаковића до Книћанинове од коловоза са две
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саобраћајне траке 2x3m, две ивичне 2x1,5m траке и два тротоара 2x2m. На делу од
Книћанинове до Улице Белог Дајановића од коловоза са две саобраћајне траке 2x3m,
две ивичне разделне траке 2х1,5m, једне бициклистичке стазе (двосмерне) 1х3m, два
тротоара ширине 2m.
-

Улица спортски центар 7 (и Ул. с. центар 7-крак) је слепа улица планирана као
приступна за простор између улица Видосава Колаковића и канала (Парменац-Катрга),
а саобраћајно повезана са Улицом Видосава Колаковића. Окретница Улице Спортски
центар 7 формирана је непосредно уз канал, а са пешачким стазама до канала
(означених у плану као Улица Трбушанских вртова) повезана је пешачком стазом. У
зони раскрснице са Улицом Видосава Колаковића улица Спортски центар 7 и
Спортски центар 7-крак , пролазе поред постојећих стамбених објеката и дворишта са
суженим попречном профилом који се састоји од коловоза ширине 5m, једног
тротоара шитрине 1,5m и другог тротоара ширине 0,5m који првенствено има
заштитну улогу (за смештај оивичења и саобраћајне сигнализације). У делу ове улице
(Ул.спортски центар 7) ван насељене зоне њен попречни профил састоји се од
коловоза ширине 5m и два тротоара ширине по 1,5m.

-

Улица спортски центар 8 је улица планирана као приступна за део простора између
планиране Улице Трбушанске и канала (Парменац-Катрга). Саобраћајно је повезана са
Улицом Трбушанском, а део ка каналу се завршава као слепо са окретницом. Од
окретнице Улице Спортски центар 8 планом је предвиђена пешачкиа стаза које улицу
повезује са пешачким стазама уз канал (означених у плану као Улица Трбушанских
вртова). Попречни профил ове улице састоји се од следећих елемената: коловоз од две
саобраћајне траке 2x2,5m, тротоара 2х1,5m и појаса који ће се по потреби користити за
савладавања висинских карактеристика терена, приликом пројектовања трасе улице.
Пешачка веза Улице спортски центар 8 и Улице Трбушанских вртова планирана је са
корисном ширином од 2m.

-

Улица спортски центар 9 је улица планирана слично као и Улица спортски центар
8, са истим ширинама попречног профила.

-

Улица спортски центар 10 је улица планирана као приступна за парцеле које
тренутно опслужује некатегорисани пут који се налази на к.п.1937/2 к.о.Трбушани.
Улица је саобраћајно повезана са Улицом спортски центар 3, а на супротном крају
пресеца је насип Улице спортски центар 1 па се планирана улица завршава
окретницом. Попречни профил ове улице састоји се од коловоза ширине 5m и
обостраних тротоара ширине по 1,5m. Планом је предвиђено повезивање пешачком
стазом ширине 4m тротоата улице са тротоаром Улице спортски центар 1.

-

Улица спортски центар 11 је улица планирана као приступна за за парцеле које
тренутно опслужује други део некатегорисаног пут који се налази на к.п.1937/2
к.о.Трбушани. Улица је саобраћајно повезана са Улицом Белог Дамјановића, а на
супротном крају пресеца је насип Улице спортски центар 1 па се планирана улица
завршава окретницом. Попречни профил ове улице састоји се од коловоза ширине 5m,
обостраних тротоара ширине 1,5 и 2m и ивичне разделне траке ширине 1m. Планом је
предвиђено повезивање пешачком стазом ширине око 4m тротоата улице са тротоаром
Улице спортски центар 1.

-

Улица Суви брег је улица планирана као приступна поред потока Моравац, од
Улице спортски центар 5 до Улице спортски центар 6. попречни профил планиран је
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са коловозом ширине 5,5m и два тротоара ширине по 1,75m (профил 10б-10б, профил
као код улице Трбушанске).
-

Прикључна улица (источни део петље) је саобраћајница којом се из раскрснице
Улица Стевана Првовенчаног и Булевара младости (на деснобалном насипу) приступа
уређеном паркиралишту аутомобила, у зони парка, испод конструкције моста којим
Улица Стевана Првовенчаног прелази на леву обалу Мораве. Попречни профил ове
улице састоји се од коловоза ширине 6,0 m, две бицилистичке траке ширине по 1,5 m и
два тротоара ширине по 1,75 m.

ПЕШАЧКИ И БИЦИКЛИСТИЧКИ САОБРАЋАЈ
Углавном подређена моторизованим видовима кретања, улична мрежа се
најчешће димензионише са минималним површинама намењеним бициклистима и пешацима.
Са друге стране ови видови кретања су у простору и времену најодрживији са аспекта очувања
животне средине, као и дужине коришћења – мала динамичка оптерећења инфраструктуре
условљавају минимално одржавање и дуг век експлоатације. Важно је напоменути и то да је за
привлачење корисника, пре свега пешака и бициклиста, неопходно обезбедити и привлачан
амбијент, који се огледа у уређивању и опремању оваквих површина и садњи зеленила, ради
стварања што природнијег и пријатнијег окружења. Наравно уз подрзумевану безбедност као и
приступачност садржајима који се ослањају на саобраћајнице. Топографске карактеристике
терена предметног подручја, као и постојеће водене површине дају идеалне услове за развој
уличне мреже у којој доминирају немоторизовани видови кретања.
Саобраћајнице су планиране за кретање бицикала и пешака и осмишљене да
управо овај вид кретања може и треба да буде доминантан код посетилаца сопртског цента,
како унутар центра, тако и у сврху доласка и одласка из центра. Оне су предвиђене у зонама
најатрактивнијих садржаја планског подручја. Њихова ширина креће се од 6m (када се могу
користити и за контролисано кретање комуналних, сервисних, доставних и других потребних
возила за опслуживање спортског центра) до 3m мин 2 m (када се искључује могућност
приступа моторним возилима стандардних димензија). Вожња бицикала деце планирана је на
површинама са доминантним кретањем пешака уз пешачку пратњу одраслих. Дуж
бициклистичких и пешачких стаза планом се препоручују употреба свог неопходног урбаног
мобилијара и опреме који су намењени овој врсти корисника (од клупа за седење и
бицикларника до одморишта са чесмама, а где просторне могућности то дозвољавају и
тоалетима и надстрешницама за краткотрајно склањање у случају временских неприлика). Све
то визуелно уклопљено у околни амбијент. Овакви садржаји могу се лоцирати и заједно или у
непосредној близини будућих аутобуских стајалишта.
Улица Трбушанских вртова је саобраћајница која је планирана као приступна и она
прати хидро-мелирациони канал Парменац-Катрга на левој обали З.Мораве. Ова
саобраћајница планирана је за пешачки и бициклистички саобраћај, али по потреби и
за возила која су у функцији одржавања простора и објеката, као и њихово евентуално
снабдевање, али уз пуну контролу приступа (резервисано и контролисано време
доставе и контролисан приступ рампама, потапајућим стубићима или другим
динамичким препрекама). Саобраћајница је планирана обострано и симетрично у
односу на канал. Њен попречни профил (са једне стране канала) чине: коловоз 4,0 m,
ширина ивичне разделне траке 2m, на коју се ослања још 2m пешачке стазе. Овај
профил одвојен је од канала зеленим појасом ширине 4m (Илустрација). Описана јавна
површина, са око 1000 метара уређеног шеталишта у континуитету, представљала би
једно од најдужих шеталишта у граду. Сличан концепт уређења, где су доминантни
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корисници пешаци и бициклисти примењен је и приликом планирања профила улице
радног назива Лупњача.

илустрациј
а

илустрациј
а

илустрациј
а

-

Улица спортски центар 12 је саобраћајница која је планирана као приступна и која
прати одбрамбени насип на левој обали Западне Мораве. Ова саобраћајница планирана
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је за пешачки и бициклистички саобраћај, са пуном контролом приступа за остале
кориснике. Изградња бициклистичке стазе планирана у ножици одбрамбеног насипа
са брањене стране, а пешачка стаза по круни насипа. Ширина ових елемената
попречног профила је за бициклистичку стазу 3,2m, а пешачка стаза 2,5m.
-

Улица Лупњача
Слично, као и улица Трбушанских вртова, ова улица планирана је симетрично у
односу на регулисани ток Лупњаче. Ово се не односи на првих стотинак метара од
укрштања са Булеваром Младости где је предметна саобраћајница планирана као
двосмерна са две коловозне траке у оквиру једне саобраћајне (2x3m), на које се са
спољашњих страна надовезује бициклистичка стаза (2x1,5m) и тротоар ширине 1,70m
ближе Лупњачи, односно 3,30m према планираном паркиралишту. На овом делу
планирано је да се не врши контрола приступа, док би се одавде (након стотинак
метара од раскрснице са Булеваром Младости) саобраћај одвијао у посебном режиму
са пуном контролом приступа (физичким динамичким препрекама – рампа, потапајући
стубићи...). На овом месту долази до поделе једне саобраћајне траке на две, где даље
свака прати ток реке симетрично у односу на њену осу. Свака саобраћајна трака
садржи једну коловозну ширине 3,5 m (за једносмеран ток возила) и бициклистичку
траку/стазу ширине 1,5 m. Са стране која је ближа Лупњачи, а у односу на коловоз
надовезују се зелена разделна трака која је намењена дрвореду, расвети, као и урбаном
мобилијару ширине 2 m. На њу се надовезује пешачка стаза уз реку чија је ширина 3,5
m, како би се у случају потребе, омогућио и приступ комуналним возилима због
одржавања речног корита или друге неопходне интервенције. На страни супротној од
водотока, а у односу на улицу резервисан је шири зелени појас који је намењен за
садњу дрвореда, постављање урбаног мобилијара, као и постављање отворених
павиљона све у складу са водопривредним условима.
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Бициклистичка стаза, као саобраћајна површина намењена искључиво кретању
бициклиста планирана је у подножју левообалног одбрамбеног насипа, по чијој круни је
пешачка стаза. Попречни профил ове стазе, који је предвиђен за кретање бициклиста у оба
смера, планиран је са површином за бицикле ширине 3,2m и разделним зеленилом ширине 1,5m
(са северне стране, супротно косини одбрамбеног насипа). Пешачке стазе као засебне
површине немењене искључиво пешацима (или пак са доминантним учешћем пешака)
предвиђене су по круни одбрамбених насипа на обе обале. Ове стазе су ширине 2-2,5m. Уз ове
стаза такође се планирају одговарајући садржаји намењени корисницима.
Веза између бициклистичких и пешачких стаза које се планирају на различитим
странама реке остварује се преко једне конструкције која прелази преко источног и једне везе
преко западног шпица аде. Обе везе са адом и обалама су првенствено намењене пешачкобициклистичким кретањима. Детаљнији опис премошћења дат је у оквиру поднаслова НИВОИ
УКРШТАЈА/Премошћавање водотока, у наставку текста. Веза са адом (на источној страни
острва) се остварује са планиране мостовске конструкције која је ближа постојећем спортском
центру. Планирано је да мост повеже две обале са адом, конструкцијом која у висинском и
сваком другом погледу задовољава услове управљача водотоковима првог реда. Потребно је
омогућити силазак пешака, степеништем, а зависно од могућности у погледу услова који важе
на овом простору размотрити и могућност спуштања рампе за приступ осталих корисника
(бициклисти, родитељи са колицима, као и особе са отежаним кретањем) до површине аде. Ова
конструкција у свом визелном смислу не сме ни једним елементом заклањати поглед на Овчар
и Каблар, посматрано са постојећег купалишног платоа. На западном шпицу аде, потребно је
остварити везу између обала реке и аде (Сува Морава) како за пешачко-бициклистичка
кретања, тако и за потребе приступа моторних возила, која би била искључиво у функцији
снабдевања и комуналног одржавања аде, са пуном контролом приступа. Техничко решење
којим би се ова веза остварила, мора да задовољи све законом предвиђене норме и прописе
којима се дефинише предметна област, као и услове надлежне водопривредне организације.
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ПАРКИРАЊЕ
За потребе паркирања возила којима се приступа простору спортског центра
(аутомобила, моторцикала и аутобуса) као и средстава којима се приступа простору и креће
кроз простор спортског центра (бицикала) предвиђени су следећи оријентациони капацитети:
- Три повезана паркиралишта која су планирана за посетиоце који у спортски центар
долазе из правца улице Илије Гарашанина односно Булевара младости. Ова паркиралишта су у
непосредној близини постојећих објеката градске плаже и фудбалског стадиона и помоћних
фудбалских терена. Њихов укупни капацитет је око 220 паркинг места. Осим поменутих,
одређена површина резервисана за паркиралиште формира се и између деснообалног
одбрамбеног насипа и улице Булевар Младости у непосредној близини реке Лупњаче.
- На левој обали планског подручја планиране су две локације за мирујући саобраћај.
Прва ослоњена на Улицу спортски центар 6 и Книћанинову. Капацитет овог паркиралишта је
око 80 паркинг места за аутомобиле, 11 паркинг места за аутобусе и 14 паркинг места за такси
возила. Друга локација ослоњена је на Улицу Стевана Првовенчаног и Белог Дамјановића. Њен
капацитет је око 120 паркинг места за аутомобиле и око 8 паркинг места за аутобусе. Сва
планирана паркинг места су стандардних димензија. У склопу наведених јавних паркиралишта
известан број места уредиће се за паркирање моторцикала. Такође, уз сва јавна паркиралишта
планираће се пунктови за бицикле. Унутар самог подручја плана такође, на више места
планираће се постављање рамова за остављање бицикала. Препорука је да се на подручју плана
омогући изнајмљивање бицикала на више пунктова, како би се подржала намера да овај вид
превоза унутар спортског центра за посетиоце буде доминантан. У склопу организованих
паркинг простора дата је могућност изградње објекта са пратећим садржајима (тоалет,
продавница, кафе, пошта и сл.).
Капацитет паркиралишта дат је оријентационо, док ће коначан зависити од
пројектантског решења. Пројектом дефинисати прецизан однос паркинг места за аутомобиле,
аутобусе, моторцикле, бицикле у зависности од потреба, односно у складу са захтевом
корисника, као и степеном реализованости осталих садржаја на предметном подручју.
ЈАВНИ ГРАДСКИ ПРЕВОЗ (ЈГП)
На предметном подручју у постојећим околностима изграђености мреже, возила јавног
путничког саобраћаја за опслугу својих корисника користе улицу Видосава Колаковића
(Државни пут IIб 355). Ширењем уличне мреже, пре свега планираном изградњом улице
Книћанинове (продужетком постојеће трасе и проширењем профила), улице Спортски центар
2, као и улице Стевана Првовенчаног, остављају могућност „отварања“ нових линија превоза
путника на територији градских и приградских насеља. Осим тога, изградња планираних
садржаја које ове улице треба да опслуже (спортске хале, отворени терени, аквапарк,
шеталиште, парк итд.) такође дају оправдање за планирање нових линија градског превоза, али
због динамике реализације истих тешко је дати процену како ће се градски превоз развијати.
Због свега наведеног планом нису предвиђена прецизна места за прихват путника (аутобуска
стајалишта), већ ће се она накнадно одредити и извести. Тамо где просторне могућности
дозвољавају (довољна ширина регулације улице, без обзира на садржај профила на том делу),
потребно је формирати стајалишта у оквиру посебних ниша, а где такве могућности не постоје
стајалишта обележавати адекватном хоризонталном и вертикалном сигнализацијом на
коловозу, а све према важећим прописима којима се уређује предметна област. Стајалишта
опремити прописаним мобилијаром (надстрешница, клупа, корпа за отпатке...).
УСЛОВИ ПРИСТУПАЧНОСТИ ОСОБАМА СА ИНВАЛИДИТЕТОМ, ДЕЦИ, И
СТАРИМ ОСОБАМА
Приликом планирања и пројектовања површина и објеката јавне намене (тротоари и
пешачке стазе, пешачки прелази, паркинзи, стајалишта јавног превоза и др.) морају се обезбедити
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услови приступачности особама са посебним захтевима (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. У случају промене правног
акта којим се уређује предметна област, примењује се важећи (новоусвојени) правни акт.
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 Лупњаче, као и
денивелисани укрштај са пуним програмом размене саобраћаја између улица Стевана
Првовенчаног и Булевара младости. Највећа денивелисана раскрсница, како по простору који
заузима, тако и по броју саобраћајница које се укрштају на једном месту је раскрсница на левој
обали Мораве. То је раскрсница са чак шест кракова (укрштање 5 улица). Четири од пет улица
се укрштају у нивоу у великој кружној раскрсници (улица Книћанинова, Ул. Стевана
Првовенчаног, улица Спортски центар2 и Спортски центар3), док улица Спортски центар 1
прелази преко ове раскрснице на денивелисаној конструкцији, али остварује везу преко рампи
које се спуштају на ниво кружне раскрснице, односно са нивоа кружне раскрснице пењу и
спајају са улицом.
Осим укрштаја саобраћајница, на предметном подручју појављује се известан број
укрштаја улица и водотокова, било да се ради о укрштању са каналом, потоком или реком.
Премошћавање водотока
Планом саобраћаја предвиђено је да се на више места, саобраћајницама
различитог ранга премошћавају водотоци који постоје на планом обухваћеном подручју. У
погледу преласка преко водотока другог реда и хидромелирационог канала Парменац-Катрга
преласци се могу остварити плочастим пропустима. Када је у питању прелазак преко Западне
Мораве (водоток првог реда) проблем је знатно сложенији. Премошћавање Улице Стевана
Првовенчаног планира се мостом од једног до другог одбрамбеног насипа у дужини од око
700m. Затим и премошћавање бициклистичко-пешачким мостом од Улице Илије Гарашанина
преко источног шпица аде и даље до левообалног насипа. Ово премошћавање може се
извршити тако да доња ивица конструкције моста буде као минимална на коти круне
одбрамбених насипа, а максимална кота која је за минимум 1m виша од коте коју постиже
протицај Q0,5%.
Када је у питању повезивање десне обале са западним делом аде није могуће постићи
описане коте доње ивице конструкције. Ово повезивање планирано је у склопу целокупне
намене простора и омогућило би комуникацију посетиоцима преко водостаја на Морави који је
нешто виши од водостаја који се постиже спуштањем бране. То је далеко испод Q0,5%. Техничко
решење којим би се ова веза остварила (провизоријум или неко друго савремено инжењерско
решење у зависности од услова надлежног водопривредног предузећа), мора да задовољи све
законом предвиђене норме и прописе којима се дефинише предметна област, као и услове
надлежне водопривредне организације. Веза између обале реке и аде (Сува Морава) планира се
за пешачко-бициклистичка кретања, као и за потребе приступа моторних возила, која би била
искључиво у функцији снабдевања и комуналног одржавања аде, уз пуну контролу приступа.
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ПОПРЕЧНИ ПРОФИЛИ
На предметном (планском) подручју највећи део мреже представља новопланирана
саобраћајна инфраструктура. Како се ради о простору који је у постојећем стању у највећем
делу неизграђен са планираним садржајима којима ће гравитирати велики број корисника и са
жељом да се у што већој мери мотивишу немоторизовани видови кретања, профили готово
свих улица су димензионисани тако да задовоље пре свега ове кориснике.
Ширина саобраћајне траке за примарну мрежу улица је рачуната по обрасцу:
ts=250+Vr /cm/, што за режимску брзину на подручју града Чачка од 50km/h износи: ts
=250+50=300 cm.
За секундарну мрежу улица, ширине саобраћајне траке су мин. дозвољене ts=275 cm,
док се код улица најнижег ранга (улице малих дужина) може планирати и ts=250 cm. 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 падови у свим улицама су планирани 2,5 % у правцу.

УСЛОВИ ЗА ПРИСТУП НА ЈАВНУ САОБРАЋАЈНУ МРЕЖУ
Грађевинска парцела мора имати приступ на јавну саобраћајну површину
односно трајно обезбеђен приступ на јавну саобраћајницу.
Веза са јавном саобраћајницом се остварује директно, када парцела једним
својим делом 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.
Табеларни приказ: 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
До 25 m и до 5 парцела
До 40 m и до 8 парцела
До 40 m и више од 8 парцела
До 100 m и до 8 парцела
До 150 m и више од 8 парцела
Више од 150 m и више од 8 парцела

ширина
ширина
ширина
ширина
ширина
ширина
ширина

2,5 m
3,5 m
5,0 m
5,0 m
5,0 m
5,5 m
5,5 m

окретање у парцели
окретање у парцели
окретање у парцели
обавезна окретница
обавезна окретница
обавезна окретница
обавезна окретница

Ближе услове за прикључење на јавну саобраћајницу (осим на државни пут) прописује
управљач предметног пута.
Ближе услове за прикључење на државни пут прописује управљач државног пута.
ПОСЕБНА ПРАВИЛА, УСЛОВИ
САОБРАЋАЈНИХ ПОВРШИНА

И

ОГРАНИЧЕЊА

УРЕЂЕЊА

ЈАВНИХ

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.
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Одвод атмосферских вода са свих саобраћајних површина решити затвореном
канализацијом путем сливника.
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 путну мрежу након њене реализације.

ОПШТА ПРАВИЛА ЗА ИЗГРАДЊУ СТАНИЦА ЗА СНАБДЕВАЊЕ ТЕЧНИМ
ГОРИВОМ
На предметном подручју обухвата плана могућа је изградња станица за снабдевање
горивом и то уз државни пут IIБ реда број 355 уз поштовање законских прописа и регулатива,
уз услове и сагласност надлежног управљача државног пута и одлуку надлежног органа за
заштиту животне средине о потреби израде студије о процени утицаја на животну средину, у
складу са одредбама Закона о процени утицаја на животну средину („Службени гласник РС”,
бр. 135/04и 36/09) и Уредбе о утврђивању Листе пројеката за које је обавезна процена утицаја и
Листе пројеката за које се може захтевати процена утицаја на животну средину („Службени
гласник РС”, бр. 114/08).

Ови

5.6.2 ВОДОПРИВРЕДНА ИНФРАСТРУКТУРА
Кроз подручје које се обрађује Планом детаљне регулације „Спортски центар“ протичу
следећи водотокови:
 река Западна Морава
 река Лупњача (десна притока реке Западне Мораве)
 поток Моравац (лева притока реке Западне Мораве)
 поток Мијатовац (лева притока реке Западне Мораве)
 хидромелиорациони канал (као вештачки водоток)
У наредном периоду предстоји модернизација, реконструкција и даља изградња
одбрамбених насипа, регулација реке Западне Мораве, како по питању отклањања недостатака
у постојећим системима, тако и по питању даљег развоја система, пратећи при том нова
достигнућа у технолошком развоју и захтеве животне средине.
Да би се незадовољавајуће постојеће стање побољшало потребно је регулисати водотокове
у циљу заштите од поплава, уређења истих и стварања услова за изградњу и то кроз:
 уређење минор корита реке
 уређење мајор корита реке
 уређење ужег приобаља
 уређење мањих водотокова
За сваки водоток дати су коридори. Коридори су планирани у складу са Водопривредном
основом Републике Србије („Сл. гласник РС“, број 11/2002) и Стратегијом управљања водама
на територији Републике Србије до 2034.године („Сл. гласник РС“, број 3/2017). Водном
основом је предвиђен степен заштите од вода на градском подручјуна велике воде ранга Q0,5%
(двестогодишњу велику воду), односно Стратегијом управљања водама на Q1% (стогодишњу
велику воду) помоћу грађевинских објеката са додатним системима заштите преко стогодишње
велике воде. Дефинисани речни коридори представљају просторе у чијим границама треба да
буду одбрамбени насипи, регулационе грађевине, корекција тока, приступни путеви
одбрамбеним насипима, и др.

Водотокови
 Водоток I реда - река Западна Морава
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Река Западна Морава, обележје града Чачка, обухваћена је у једном свом делу
предметним планским документом. За водоток реке Западне Мораве дат је коридор који
представља простор у чијим границама се налазе одбрамбени насипи, регулационе грађевине,
корекција тока, приступни путеви одбрамбеним бедемима и др. На самом водотоку могућа је
реализација разних спортско-рекреативних садржаја.
Уређење минор корита ће се спровести регулационим мерама и објектима, који неће
нарушити него сачувати природни изглед и карактеристике реке. Мере ће се састојати у
концентрисању тока и стварању бољих услова за купање, спорт и рекреацију.
На простору од бране у спортском центру, код градског купалишта, до изворишта у
Бељини планирана је регулација реке са уређењем њеног корита, према „Главном пројекту
регулације - стабилизације корита реке Западне Мораве у Чачку, на деоници од пешачког моста
до бране у Парменцу“ („ИК консалтинг и пројектовање“ доо – Београд, 2009.год.). Графички су
дефинисане круне регулисаног основног корита (ширине 0,7 m) и линија регулације обале, као
и сервисна стаза ширине 3.0m. Основно корито је профилисано, са облагањем косина каменом
у цементном малтеру и необложеним дном. Меродавна је средња велика вода Q50%.
Уређење мајор корита реке Западне Мораве представља заштиту од поплава и санирање
ерозионим процесом нападнутих обала. Заштитом од поплава треба заштитити Чачак од
великих вода вероватноће Q0,5%, у складу са Водопривредном основом Републике Србије
(„Сл. гласник РС“, број 11/2002) за насеља са више од 50 000 становника и Стратегијом
управљања водама на територији Републике Србије до 2034.године („Сл. гласник РС“, број
3/2017). Све ове мере и радови предвиђају се на начин који је у складу са унапређењем животне
средине.
Уређење приобаља је активирање простора који непосредно прати регулисано корито
реке, чиме би се остварила просторна и функционална целина (корито реке и њено непосредно
окружење). На тај начин би се створили услови да се град и становништво повежу са реком као
и услов за интензивирање спортско рекреативних активности. Планом предвиђеним уређењем
приобаља би се све деградиране површине земљишта, настале променом тока кроз време,
приближиле природним условима и привеле корисној намени.
Одбрамбени насипи (бедеми) на левој и десној обали Западне Мораве, водотока I реда У циљу заштите града од великих вода изграђени су, у ранијем периоду, водни регулациони
објекти, односно левообални и деснообални одбрамбени насипи у највећој мери.
Одбрамбени насип на левој обали Западне Мораве у подручју плана ПДР-а остаје у
функционалном смислу исти. Постоје два пролаза за одводњавање из простора иза ПДР-е,
један новопредвиђени излив атмосферске канализације Ø800мм, и један постојећи за пролаз
канала "Баре" који се излива у залеђе одбрамбеног насипа. Одбрамбени насип на десној обали
Западне Мораве код реке Лупњаче има прекид и планом је предвиђена његова доградња, како
би био у апсолутној функцији заштите од поплаве.
У будућем периоду неопходно је реконструисати и доградити одбрамбене бедеме
(надвисити круне бедема, проширити, доградити недостајући сегмент заштитног деснообалног
бедема у зони његовог укрштања са реком Лупњачом).
Техничку документацију за реконструкцију бедема и доградњу урадити у складу са
важећом Водопривредном основом (којом је предвиђено повећање степена заштите градског
подручја на велике воде ранга Q0,5%) и условима надлежног водопривредног предузећа.
Планским решењем обезбеђен је одговарајући простор за надвишење насипа.
Планираном реконструкцијом и доградњом, насипи поред основне заштитне, односно
одбрамбене функције треба да постану једни од највиталнијих пешачких токова, у приобалном
појасу реке Западне Мораве. Круне насипа које постају и пешачке комуникације је потребно
уредити (поплочати, асфалтирати и сл.) и опремити неопходним урбаним мобилијаром,
степеништем постављеним на одређеном растојању, као и рампама за бициклисте и за лица са
посебним потребама у простору.
2. Водоток II реда, река Лупњача је десна притока Западне Мораве чије се ушће
налази у границама ПДР-е и 100м узводно од ушћа није регулисана, а остали део кроз обухват
плана је регулисан у бетонској облози. Анализом геодетског снимка постојећег стања и
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хидрауличких параметара, утврђено је да је корито променљивих габарита и да у појединим
деловима не одговара за пројектовани протицај, већ да је неопходна реконструкција постојеће
регулације надограњом око 0,6м. То је вероватно урађено пошто се тај део тока налази у
небрањеном подручју за велике воде. Део регулисаног корита прилагодити првој геометрији
попречног профила, а део нерегулисаног корита, као и само ушће регулисати. Регулација
корита је рађена за Q1%=63,32м3/сец, са подужним падом Ј= 0,0053==0,53%, трапезног
протицајног профила, са бетонском облогом.
1. Прорачун карактеристика типског протицајног профила за Q1%=63,32м3/сец Лупњача
Нагиб косина
m
1.5
Подужни нагиб дна корита
i
0.005300
Манингов коефицијент храпавости
N
0.0140
бетон
Површина протицајног профила
A
11.59
Ширина у круни профила
a
9.25
Ширина дна профила
b
4.00
Дубина воде у профилу
h
1.75
Хидраулички радијус
R= 1.124546
Максимални протицај у профилу
Q= 65.20
Q1%=
63.32
Q-Q 1%=
1.88
Ширина у дну корита је 4м, нагиб косине 1:1,5 а ширина у врху 9,25м са висином
протицајног профила од 1,75м.
Висина зазора између коте воде за максимални пројектовани протицај и доње ивице
мостовске конструкције је Н=0,65м.
Сви параметри из овог дела плана, добијени предходним анализама не могу се сматрати
ддефинитивним, већ само као полазна основа за израду будуће техничке документације.
3. Водоток II реда, поток Мијатовац, је регулисани водоток и лева притока потока
Мораваца, који је лева притока реке Западне Мораве. Поток Мијатовац протиче око 200м кроз
подручје овог ПДР-е пре уливања у поток Моравац. Постојећа регулација задовољава и
задржава се, стим што се на десној обали водотока опредељује коридор, ширине 2,5м од
постојеће ивице регулације, ради приступа водотоку ради одржавања и евентуалним
интервенцијама. Неопходно је чишћење и евентуално неке санације. реконструкције од
оштећења.
4. Водоток II реда, поток Моравац, лева притока реке Западне Мораве, је делимично
регулисан, кроз подручје ПДР-е и то око 320м, од ушћа потока Мијатовац, низводно до
границе ПДР-е на источној страни. Хидрауличком анализом, а на основу геодетске подлоге и
услова добијених од ЈВП "Србијаводе" закључено је да је регулација потока рађена на велике
воде повратног периода Т=50 година, тј Q2%=12,86м3/сец. Корито је трапезно, облога
бетонска, а нагиб дна корита Ј= 0,0027==0,27%.
Обзиром на најновије хидролошке студије, сходно променама хидролошких услова и
померања (вештачким путем) граница сливова, дошло се до закључка да постојеће регулисано
корито незадовољава услове протицаја за новонастале услове. По најновијој хидролошкој
студији која је рађена за пројектовање црпне станице за препумпавање вода Моравца у реку
Западну Мораву, при екстремно високим водостајима Западне Мораве дошло се до следећих
параметара
Q1%=20,6 м3/с
Q2%=16,74 м3/с
Q5%=11,43 м3/с
Q10%=7,35 м3/с
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Q20%=3,46 м3/с
Q50%=0,04 м3/с
Анализом горе приказаних података види се су протицаји доста већи од оних раније
презентованих. Поред тога ради се о већ добрим делом урбанизованом подручју, а и будућа
намена простора је таквог типа да се водни објекти морају рачунати за протицаје повретног
периода Т=100год, тј Q1%=20,6 м3/с. Стога се планира рушење већ регулисаног дела корита
потока Моравац и изградња новог новопланираних габарита.
Регулацију делимо на две деонице и то од границе ПДР-а до ушћа потока Мијатовац и
од ушћа до границе ПДР-а узводно, до границе ПДР-а на западу. Материјал за облогу косина и
дна корита потока је планиран бетон, нагиб дна корита прве деонице до ушћа 0,25%, а узводно
од ушћа Мијатовца у Моравац 0,15%. На десној обали планира се сервисни пут шириме мин
2,5м, за одржавање канала, а на левој обали инспекциска стаза ширине око 0,6м. Усвојени
попречни профил регулације је трапез са различитим нагибом косина за ове две деонице
2. Прорачун карактеристика типског попречног профила низводно од ушћа Мијатовца
у Моравац за Q1%=20,6 m3/с
Нагиб косине
m
1
Подужни нагиб дна корита
i
0.002500
Манингов коефицијент храпавости
N
0.0140 бетон
Површина протицајног профила
A
6.30
Ширина воденог огледала
a
5.90
Ширина дна профила
b
3.10
Дубина воде у профилу
h
1.40
Оквашени обим
o
7.06
Хидраулички радијус
R
0.892377
Максимални протицај у профилу
Q=
20.86
Q 1%=
20.6
Q-Q 1%=
0.26
Усваја се трапезни попречни профил, ширине у дну 3,1м, висине воде у профилу 1,4м,
ширина у круни 6,1м, ширина воденог огледала 5,9м, а подужни пад дна канала 0,25%.
Почетна кота, нанајнизводније тачке на граници ПДР-а, задржава се постојећа кота
регулисаног корита, мења се геонетрија попречног профиле
Поток Моравац од ушћа потока Мијатовац па узводно до западне границе обухвата
ПДР-е је нерегулисан и овим планом се предвиђа његова регулација. Корито је предвиђено
трапезно, са бетонском облогом и уклапа се у регулисани део потока, као и у регулацију потока
Мијатовац. У појасу регулације смештени су корито, сервисни пут и инспекциска стаза.
3. Прорачун карактеристика типског попречног профила узводно од ушћа Мијатовца у
Моравац за Q1%=20,6 m3/с
Нагиб косине
m
1,4
Подужни нагиб дна корита
i
0.001500
Манингов коефицијент храпавости
N
0.0140 бетон
Површина протицајног профила
A
7,80
Ширина воденог огледала
a
7,30
Ширина дна профила
b
3.10
Дубина воде у профилу
h
1.50
Оквашени обим
o
8,26
0.962412
Хидраулички радијус
R
Максимални протицај у профилу
Q=
20.86
Q 1%=
20.6
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Q-Q 1%=

0.26

Анализом ових параметара, подужни пад регулисаног корита је Ј= 0,0015==0,15%.
ширина у дну је 3,1м, а критична дубина воде 1,5м.
У графичком прилогу дати су карактеристични попречни профили, са свим
неопходним елементима.

Водни објекти за заштиту од штетног дејства унутрашњих вода:
1. Хидромелирациони канал
Кроз територију предметног подручја пролази сегмент главног канала
хидромелирационог система, који полази од бране у Парменцу и иде левом страном реке
Западне Мораве. Канал се пружа у правцу исток-запад пролазећи кроз више зона и блокова
унутар њих.
У планском периоду предвиђена је његова ревитализација и реконструкција. У оквиру
ревитализације водопривредног канала предвидети и ревитализацију пратећих објеката. Канал
испунити водом и активирати простор уз њега, како би постао атрактивна зона и привукао
грађане. Поред канала планирана је пешачка комуникација – шеталиште, променада, са
зеленилом, намењена пасивној рекреацији. Шеталиште употпунити урбаним мобилијаром
(клупама, светиљкама, кантама за отпатке и сл.). Око њега планиране су централне функције
како би овај простор заживео.
2. Са западне стране обухвата ПДР-е постоји канал „Баре“, који се улива у један од
рукаваца Западне Мораве настао пре изградње одбрамбеног насипа (бедема) у простор будућег
екоцентра (језеро, бара) и као такав остаје у натуралном облику.

Други водни објекти:
Градска брана са акумулацијом (км:145+624 по Генералном пројекту уређења Западне
Мораве), налази се у кориту реке Западне Мораве и намењена је за купање, спорт и рекреацију,
у зони постојећег спортског центра. Удаљена је од пешачког моста 564м. Има 5 устава, висине
3м, са аутоматизованим управљањем. Обале акумулације су уређене (камене обалоутврде и
плато за сунчање на десној обали) и прилагођене грађанима за коришћење. Брана је намењена
за коришћење у летњем периоду и нема друге намене. Преко објекта бране, по круни, могућ је
прелаз са једне на другу обалу. У будућем периоду извести неопходне реконструкције,
адаптације и санације.
ВОДОПРИВРЕДНИ ОБЈЕКТИ










Урбано насеље Чачак штитити од поплава за ранг вода Q0.5%.
Пројекте регулације река радити у функцији заштите обала.
У инундационом подручју све интервенције радити у складу са важећим Законом о водама
и условима надлежног јавног водопривредног предузећа.
Грађевинска линија објеката од ивице регулисаног корита за велику воду је на удаљености
мин 3,0 м. Дозвољава се изградња саобраћајница, приступних путева, пешачких и
бициклистичких стаза и на мањој удаљености (у неким случајевима и по круни
одбрамбеног насипа), али уз сагласност надлежног јавног водопривредног предузећа.
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 надлежног јавног водопривредног предузећа.
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5.6.3 ХИДРОТЕХНИЧКА ИНФРАСТРУКТУРА
Водоводне инсталације
Снабдевање водом у границама Плана детаљне регулације можемо поделити на две
целине које раздваја река Западна Морава. Окосница водоснабдевања оба дела је постојећа
водоводна мрежа, која тангира подручје плана детаљне регулације. У самом обухвату плана
слабо је развијена мрежа за водснабддевање, а услови за против пожарну водоводну мрежу
готово и не постоје.
Окосницу водоснабдевања целине на левој обали чине постојећи цевоводи Ø150мм и
Ø100мм у улици Видосава Колаковића. Наиме у овој улици планирано је да се настави цевовод
Ø150мм од чвора ČV1 чвора ČV2 у дужини Л=229м и да се са цевовода из те улице развије
комплетна прстенаста мрежа левог дела обухвата плана детаљне регулације. Чворови
конекције дистрибутивне мреже на цевовод у улици Видосава Колаковича су ČV1, ČV2, ČV3,
ČV4, ČV5, ČV7.
Улицом "Спортски Центар 2" од ČV2 до ČV34а предвиђен је цевовод Ø150мм дужине
(121,8м), како би се довела што већа количина воде у центар потрошње. од чвора ČV34а па
дуж улице Трбушанске све до чвора ČV8, предвођен је цевовод Ø100мм, и улицом Спортски
Центар 6 са цевоводом Ø100мм до ČV6 у улици Видосава Колаковића, затварамо први прстен
водоснабдевања.
Други велики прстен водснабдевања почиње у улици Спортски Центар 2, у чвору
ČV42, па улицом Трбушански Вртови до чвора ČV13, затим ČV 9 у улици Спортски Центар 6 и
назад улицом Книћаниновом до чвора ČV35 у кружном току, а затим до чвора ČV42 затвара се
прстен. Сви цевоводи у овом прстену су предвиђени Ø100мм.
Трећи велики прстен водоснабдевања предвиђен је од кружног тока ČV35 улицом
Стевана Првововенчаног до чвора ČV44, затим улицом Белог Дамјановића до чвора ČV12 у
улици Спортски Центар 6 до чвора ČV9 и у Книћаниновој се веже за предходни прстен. Сви
цевоводи и овог прстена су Ø100мм.
Напред наведени прстенови су повезани попречним везама тако да формирају мрежу
мањих прстенова. Сви цевоводи у прстеновима су Ø100м, тако да је омогућено формирање
хидрантске мреже. Пречници Ø80мм, су предвиђени само у слепим улицама и то не дужим од
80м. Чворови у улици Спортдки Центар 6, ČV8, ČV9 и ČV19 су чворови у којима се планирана
водоводна мрежа спаја са планираним водоводним мрежама из других планова (ПГР и други).
Укрштања цевовода са регулисаним водотоковима предвиђени су у конструкцији
мостова или испод дна регулације. У сваком случају морају бити термички изолаовани и
постављени у заштитну цев. Минимална дубина укопавања цеви је таква да обезбеди
минималну висину од темена цеви до завршне коте терена 0,8м. Препоручује се материјали за
цевовде полиетилен (PE100), или ливено гвожђе (LG), за одговарајуће притиске.
1.Табеларни приказ цевовода, деонице, дужине, пречници, позиција,
део ПДР-а на левој обали З.Мораве-водовод
деоница
Ømm L m
улица
150
229.00 Видосава Колаковића
ČV1
ČV2
100
16.91
Видосава Колаковића
ČV5
ČV5a
100
238.56 Видосава Колаковића
ČV5
ČV6
100
71.41
ČV6
ČV7
ČV6
ČV8

ČV8
ČV9

100
100

71.49
125.68

Спортски Центар 6
Спортски Центар 6
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ČV9
ČV19
ČV13
ČV12
ČV24
ČV23
ČV22
ČV46
ČV44
ČV21
ČV21

ČV19
ČV13
ČV12
ČV24
ČV23
ČV22
ČV46
ČV44
ČV21
ČV22
ČV24

100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100

111.57
22.58
145.64
21.28
76.54
298.86
591.90
150.48
609.84
76.36
272.76

Спортски Центар 6
Спортски Центар 6
Спортски Центар 6
Белог Дамјановића
Паркинг

ČV13
ČV20
ČV20
ČV41
ČV35
ČV45

ČV20
ČV21
ČV41
ČV35
ČV45
ČV46

100
100
100
100
100
100

259.71
130.67
511.35
330.84
420.00
43.27

Трбушанских Вртова
Спортски Центар 5
Трбушанских Вртова
Книћанинова
Стевана Првовенчаног
Стевана Првовенчаног

ČV41
ČV39
ČV40
ČV17
ČV18
ČV18
ČV17

ČV39
ČV40
ČV17
ČV18
ČV20
ČV19
ČV9

100
100
100
100
100
100
100

32.30
193.95
284.44
64.64
21.35
231.46
233.48

Книћанинова
Книћанинова
Книћанинова
Спортски Центар 5
Спортски Центар 6

ČV8
ČV14
ČV15
ČV15
ČV16
ČV16
ČV16
ČV16а
ČV16а
ČV16а
ČV25
ČV38

ČV14
ČV15
ČV5a
ČV16
ČV14
ČV17
ČV16а
ČV40
ČV40
ČV25
ČV38
ČV39

100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100

60.58
191.21
42.85
66.61
254.52
84.29
309.98
102.23
128.06
204.45
110.30
77.50

Трбушанска
Трбушанска
Спортски Центар 5
Спортски Центар 5
Трбушанска
Спортски Центар 5
Трбушанска
Спортски Центар 4
Спортски Центар 4
Трбушанска

Lm
84.39
60.11
61.00
100.25
113.58

улица

ČV26
ČV27
ČV3
ČV28
ČV37

Ømm
100
80
100
100
100

деоница
ČV25
ČV26
ČV26
ČV25
ČV28

Стевана Првовенчаног
Белог Дамјановића
Спортски Центар 5
Белог Дамјановића

Книћанинова

Трбушанска
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ČV37
ČV28
ČV29
ČV36
ČV29
ČV34а
ČV34
ČV34
ČV42
ČV42

ČV38
ČV29
ČV36
ČV37
ČV34а
ČV34
ČV36
ČV42
ČV35
ČV41

100
100
100
100
100
100
100
100
100
100

110.34
125.59
132.11
84.54
351.64
43.10
265.09
11.37
78.51
485.71

ČV34а
ČV30
ČV30
ČV31
ČV31
ČV32
ČV32
ČV33
ČV33
ČV43
ČV43

ČV30
ČV2
ČV31
ČV31a
ČV32
ČV34
ČV33
ČV35
ČV43
ČV45
ČV44

150
150
100
80
100
100
100
100
100
100
100

47.20
74.60
47.84
74.85
157.80
206.97
39.76
259.84
564.81
158.61
199.60

Спортски Центар 2
Спортски Центар 2

ČV4a

ČV4b

80

111

Спортски Центар 4

Трбушанска

Трбушанска
Спортски Центар 2
Спортски Центар 2
Спортски Центар 2
Трбушанска

Спортски Центар 3
паркинг
паркинг

На десној обали реке Западне Мораве, простор плана детаљне регулације "Спортски
Центар" боље је опремљен инсталацијама водовода, тако да је лакше развити водоводну
мрежу. Постојећи цевоводи су Ø100мм и Ø150мм залазе у подручје плана и основна замисао је
да будући прстен водоснабдевања сече доводне цевоводе и повезује их у прстен. Чворови
конекције на постојећу мрежу су ČV50, ČV51, ČV56 и чвор ČV74. Овим снабдевање
предметног подручја обезбеђујемо из више праваца и самим тиме повећавамо сигурност
водоснабдевања. У чворовима ČV59, ČV68, ČV58 и ČV57 повезујемо се са водоводним
инсталацијама других планова, тако да се овај део водоводне инсталације интегрише и у
постојећи а и будући систем водоснабдевања града Чачка.
Предвиђене инсталације у потпуности омогућавају развој хидрантске мреже неопходне
на овом простору јавног окупљања и боравка људи у већем броју.
Све одређене пречнике сматрати условно и користити као полазне предпоставке за
израду пројектне документације водоводне мреже.

2.Табеларни приказ цевовода, деонице, дужине, пречници, позиција,
део ПДР-а на десној обали З.Мораве-водовод
деоница
ČV50
ČV51
ČV52
ČV53

ČV51
ČV52
ČV53
ČV54

Ømm
100
100
100
100

Lm
101.04
106.62
234.27
306.12

улица
подножје бедема
подножје бедема
пешачка зона
шеталиште поред реке
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ČV54

ČV50

100

215.45

зелена површина

ČV52
ČV55
ČV56
ČV58

ČV55
ČV56
ČV57
ČV53

100
100
100
100

112.39
95.45
74.16
569.45

подножје бедема
подножје бедема
подножје бедема
пешачка зона

ČV68
ČV63
ČV62
ČV69
ČV70
ČV71
ČV72
ČV66
ČV66
ČV65
ČV74
ČV64

ČV63
ČV62
ČV69
ČV70
ČV71
ČV72
ČV66
ČV62
ČV65
ČV74
ČV64
ČV72

100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100

55.05
718.77
281.60
22.05
436.24
140.99
139.27
22.04
331.46
173.42
108.41
486.82

пешачка зона
пешачка зона
пешачка зона
прелаз испод Лупњаче
пешачка зона
пешачка зона
пешачка зона
прелаз испод Лупњаче
поред Лупњаче
пешачка зона
пешачка зона
пешачка зона

ČV74
ČV75
ČV75

ČV75
ČV65
ČV74

100
100
100

81.93
192.70
27.41

кроз бедем

Фекална канализација
Систем каналисања и одвођења употребљених вода (фекална канализација) са подручја
плана детаљне регулације "Спортски Центар" можемо поделити на две целине и то једна на
десној обали реке Западне Мораве и друга на левој обали реке Западне Мораве. Део на десној
обали је опремљен канализационом инфраструктуром, која се у потпуности задржава јер
испуњава све захтеве будућих потреба.
На левој обали Западне Мораве планира се породично становање са свим својим
функцијама и садржајима, па постојећа канализациона мрежа не може да задовољи потребе
планираних намена, стога све, изузев постојеће канализације у улици Видосава Колаковића,
можемо занемарити.
Подручје плана је сложене морфологије и топографије, пресецају га два водотока
другог реда, потоци Моравац и Мијатовац, канал за наводњавање, присутни су мали нагиби
терена, што све заједно усложњава свеобухватно решење канализационог система. У свим
новопројектованим улицама предвиђени су канализациони цевоводи, а реципијенти су
постојећи или будући (планирани у другим плановима) цевоводи канализационог система.
На подручју плана предвиђа се сепаратни систем одвођења отпадних вода. Минимални
пречник уличног цевода је Ø200мм, а минимални падови у зависности од пречника, i=1/D.
Минималне дубине укопавања су 1м мерено од темена цеви до завршне коте терена. На
местима где се не може испоштовати ова дубина у саобраћајницама, применити заштиту цеви
конструкцијама за прихватање теменог притиска на цеви (растерећење цевовода) или
применити цевне материјале одговарајућих карактеристика. За материјале цевовода фекалне
канализације препоручују се полиетилени и полипропилени, одговарајућих класа оптерећења у
зависности од дубине и места полагања (коруговане канализационе цеви). Шахтови морају
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бити водонепропусни (армирано бетонски, полипропиленски или сл) са поклопцем
одговарајуће класе оптерећења.
Забрањено је испуштање каналског садржаја у водотоке, упојне бунаре, изливање на
тло и сл.
Због сложене конфигурације терена на подручју плана предвиђене су четири црпне
станице са висином дизања од 1,5-3м, како би се избегли ископи већи од 4м, јер сматрамо то
граничном вредности техничке и економске оправданости. Усвојене пречнике и падове треба
узети условно, и само као полазну предпоставку за израду пројеката фекалне канализације.
У улици Видосава Колаковића планирана је доградња канализационе мреже од F1 до
F2 у дужини од 232м, Ø300мм, са падом од 0,45%м и уклапањем у постојећи канализациони
шахт.
Црпна станица CS1, препумпава каналски садржај из чвора F63 у чвор F50 у улици
Спортски центар 2. Висина препумпавања је око 1,5м.
Остале црпне станице су лоциране уз источну границу обухвата плана уз улицу
Спортски Центар 6.
Црпна станица CS2 препумпава фекални садржај из чвора фекалне канализационе
мреже F12 у F13, која се налази у улици Спортски центар 6. Висина препумпавања је око 2,5м.
Црпна станица CS3 препумпава фекални садржај из чвора фекалне канализационе
мреже F61 у F61а, која се налази у улици Спортски центар 6. Висина препумпавања је око
2,5м.
Црпна станица CS4 препумпава фекални садржај из чвора фекалне канализационе
мреже F28 и F21 у F22, која се налази у улици Спортски центар 6. Висина препумпавања је око
2,5м.
Чворови канализационе мреже у улици Спортски центар 6, F22, F61а, F13, су
конекциони шахтови на мрежу фекалне канализације предвиђене у другим плановима

3.Табеларни приказ цевовода, деонице, дужине, пречници, пад позиција,
део ПДР-а на левој обали З.Мораве-фекална канализација
УЗВОДНО
НИЗВОДНО
Деоница
KT
КДЦ
H
Ø
L
I
KT
КДЦ

H

УЛИЦА
Видосава
Колаковић

F1-F2

245,80 244,30 1,50 300,00 232,13 0,0045 244,60 243,26 1,34

F3-F4
F4-F5
F5-F6
F6-F7
F7-F8
F8-F9
F9-F10
F10-F11
F11-F12
F12-CS2F13

243,70
242,60
239,70
240,63
241,35
241,85
241,58
240,00
239,36

F13a-F13

240,82 239,62 1,20 200,00 105,38 0,0050 240,50 239,09 1,41

Спортски
центар 6

F12a-F12

241,37 240,17 1,20 200,00 166,30 0,0150 239,00 237,68 1,32

Трбушанска

242,50
241,44
238,49
238,38
238,22
237,79
237,41
237,03
236,71

1,20
1,16
1,21
2,25
3,13
4,06
4,17
2,97
2,65

200,00
200,00
300,00
300,00
300,00
400,00
400,00
500,00
500,00

40,80
46,85
33,10
47,80
130,36
150,25
153,87
162,55
93,44
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0,0260
0,0630
0,0033
0,0033
0,0033
0,0025
0,0025
0,0020
0,0020

242,60
239,70
240,63
241,35
241,85
241,58
240,00
239,36
239,00

241,44
238,49
238,38
238,22
237,79
237,41
237,03
236,71
236,52

1,16
1,21
2,25
3,13
4,06
4,17
2,97
2,65
2,48

Трбушанска
Трбушанска
Трбушанска
Трбушанска
Трбушанска
Трбушанска
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F10a-F10

240,18 238,98 1,20 200,00 55,42

0,0050 240,00 238,70 1,30

F8a-F8b

242,96 241,66 1,30 200,00 40,44

0,0450 241,10 239,84 1,26

F8b-F8c

241,10 239,84 1,26 250,00 69,52

F8c-F8

241,35 238.79 2,56 250,00 69,52

F10b-F10

241,75 240,15 1,60 200,00 55,56

Спортски
центар 5

Спортски
центар 4
Спортски
0,045 241,35 238.79 2,56
центар 4
Спортски
0,0100 241,85 239,68 2,2.17
центар 4
0,0250 240,00 238,76 1,24

4.Табеларни приказ цевовода, деонице, дужине, пречници, пад позиција,
део ПДР-а на левој обали З.Мораве-фекална канализација
УЗВОДНО
НИЗВОДНО
Деоница
KT
КДЦ
H
Ø
L
I
KT
КДЦ

H

Спортски
центар 5

УЛИЦА
Стевана
Пвовенчаног
Кружни ток
Книћанинова
Трбушанских
вртова
Трбушанских
вртова
Спортски
центар 6

F15-F16

241,63 240,43 1,20 250,00 220,94 0,0040 241,20 239,55 1,65

F16-F17
F17-F18

241,20 239,55 1,65 250,00 29,72 0,0040 241,67 239,43 2,24
241,67 239,43 2,24 300,00 298,70 0,0033 241,00 238,44 2,56

F18-F19

241,00 238,44 2,56 400,00 499,00 0,0025 241,70 237,19 4,51

F19-F20

241,70 237,19 4,51 400,00 269,27 0,0025 240,90 236,52 4,38

F20-F21

240,90 236,52 4,38 400,00 120,48 0,0030 240,10 236,16 3,94

F18a-F18

241,35 240,25 1,10 250,00 435,48 0,0040 241,00 238,51 2,49

F25a-F25
F25-F26

242,70 241,50 1,20 250,00 197,46 0,0040 242,23 240,71 1,52
242,23 240,71 1,52 250,00 145,40 0,0040 242,05 240,13 1,92 паргинг
Белог
242,05 240,13 1,92 400,00 607,15 0,0025 240,50 238,61 1,89
Дамјановића
Белог
240,50 238,61 1,89 400,00 269,82 0,0035 240,12 237,67 2,45
Дамјановића

F26-F27
F27-F28

Трбушанских
вртова

F28-ЦС4
F27a-F27

241,76 240,26 1,50 200,00 81,76

0,0160 240,50 238,95 1,55

Спортски
центар 5

F27b-F27

240,38 239,18 1,20 200,00 63,31

0,0050 240,50 238,86 1,64

Спортски
центар 5

F26a-F26

241,76 240,76 1,00 250,00 142,62 0,0040 242,05 240,19 1,86
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F30-F31

241,69 240,49 1,20 200,00 134,56 0,0050 241,20 239,82 1,38

F31-F32
F32-F17

241,20 239,82 1,38 200,00 58,90
241,85 239,52 2,33 250,00 48,20

Спортски
центар 3
0,0050 241,85 239,52 2,33 кружми ток
0,0040 241,67 239,33 2,34 кружми ток

F33-F34

241,40 240,40 1,00 200,00 80,99

0,0080 240,65 239,75 0,90

F34-F32

240,65 239,75 0,90 250,00 58,00

F35-F36
F36-F37

241,75 240,59 1,16 250,00 134,83 0,0030 241,45 240,19 1,26
241,45 240,19 1,26 250,00 44,99 0,0030 241,80 240,05 1,75

F37-F-16

241,80 240,05 1,75 250,00 166,56 0,0030 241,20 239,55 1,65

Спортски
центар 2
0,0040 241,85 239,52 2,33 кружми ток

5.Табеларни приказ цевовода, деонице, дужине, пречници, пад позиција,
део ПДР-а на левој обали З.Мораве-фекална канализација
УЗВОДНО
НИЗВОДНО
Деоница
KT
КДЦ
H
Ø
L
I
KT
КДЦ
F50-F51
242,40 241,30 1,10 250,00 68,88 0,0130 241,50 240,40
F51-F52
241,50 240,40 1,10 250,00 181,53 0,0040 241,15 239,68
F52-F53
241,15 239,68 1,47 300,00 98,97 0,0033 240,75 239,35
F53-F54
240,75 239,35 1,40 300,00 125,29 0,0033 240,50 238,94
F54-F55
240,50 238,94 1,56 300,00 104,89 0,0033 241,30 238,59
F55-F56
241,30 238,59 2,71 400,00 104,15 0,0025 241,10 238,33
F56-F57
241,10 238,33 2,77 400,00 104,15 0,0025 240,30 238,07
F57-F58
240,30 238,07 2,23 500,00 210,28 0,0020 240,85 237,65
F58-F59
240,85 237,65 3,20 500,00 273,44 0,0020 240,30 237,10
F59-F60
F60-F61

H
1,10
1,47
1,40
1,56
2,71
2,77
2,23
3,20
3,20

ка кружном
току

УЛИЦА
Трбушанска
Трбушанска
Трбушанска
Трбушанска

Книћанинова
Книћанинова
Спортски
240,30 237,10 3,20 500,00 62,45 0,0020 241,80 236,98 4,82
центар 5
Трбушанских
241,80 236,98 4,82 500,00 255,27 0,0020 240,16 236,47 3,69
вртова

F61-CS3
Спортски
центар 6

F61bF61a

240,71 239,51 1,20 200,00 76,55

F60a-F60

240,90 239,70 1,20 250,00 416,91 0,0040 241,80 238,03 3,77 поред канала

F59a-F59

240,85 239,65 1,20 250,00 233,48 0,0040 240,30 238,72 1,58 Книћанинова

F56a-F56

240,90 239,65 1,25 200,00 71,42

F54a-F54a 241,00 239,80 1,20 200,00 73,09
F53bF53a
F53a-F53
F52a-F52

241,25 240,25 1,00 200,00 72,41

0,0080 240,15 238,90 1,25

0,0050 241,10 239,29 1,81
0,0070 240,50 239,29 1,21 Трбушанска
0,0050 241,10 239,89 1,21

241,10 239,89 1,21 250,00 127,40 0,0040 240,75 239,38 1,37
241,30 240,30 1,00 250,00 155,00 0,0040 241,15 239,68 1,47
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6.Табеларни приказ цевовода, деонице, дужине, пречници, пад позиција,
део ПДР-а на левој обали З.Мораве-фекална канализација
УЗВОДНО

НИЗВОДНО

Деоница

KT

КДЦ

H

Ø

L

I

KT

КДЦ

H

F60-F61

243,00

241,80

1,20

200,00

67,32

0,0130

242,10

240,92

1,18

F61-F62

242,10

240,92

1,18

250,00

66,59

0,0040

241,93

240,66

1,27

F62-F63

241,93

240,66

1,27

250,00

73,65

0,0150

242,55

239,55

3,00

F64-F62

248,35

247,00

1,35

200,00

138,60

0,0450

242,10

240,76

1,34

F65-F66

245,11

243,81

1,30

200,00

81,00

0,0150

243,95

242,60

1,35

F66-F62

243,95

242,60

1,35

200,00

80,97

0,0230

241,93

240,73

1,20

F70-F71

241.61

240.21

1,40

200,00

53.05

0,005

241,48

239.94

1,51

F70-F8c

241,48

239.94

1,51

200,00

54.03

0,005

241,35

239.68

1,67

УЛИЦА

F63-CS1








Спортски
центар 2

Спортски
центар 4
Спортски
центар 4

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.
изградња канализационе мреже планиране другим плановима, јер се део мреже овог
плана конектује на напред наведене
мали падови и сложена конфигурација терена, са великим бројем водотока, висок ниво
подземних вода, повећава инвестициону вредност објекта

Канализациона мрежа на подручју овог плана планирана је 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 ЈКП "Водовод" и ЈП "Градац", која се баве
каналисањем употребљених и атмосферских вода.
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Планирано је 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
Систем каналисања и одвођења атмосферских вода (атмосферска канализација) са
подручја плана детаљне регулације "Спортски Центар" можемо поделити на две целине и то
једна на десној обали реке Западне Мораве и друга на левој обали реке Западне Мораве.
Простор обухвата плана је готово без атмосферске канализације, осим на десној обали на
југоисточној страни, обухвата плана, где поред спортских терена постоји колектор
атмосферске канализације Ø2000мм, изграђен од армиранобетонских цеви, са изливом у реку
Западну Мораву.
Рецепијенти за одвођење атмосферских вода су природни водотоци и то на левој обали,
потоци Мијатовац, Моравац и канал Баре, као и река Западна Морава, а на десној река Западна
Морава. Укупно је предвиђено девет излива. Велики број излива је условљен врло сложеном
конфигурацијом терена, малим нагибима саобраћајница, ограничењем дубинама ископа с
обзиром на високе нивое подземних вода и густе хидрографске мреже. Сви изливи морају
имати заштиту од повратних вода у случају пораста нивоа воде у рецепијенту (жабљи
поклопац или др.)
Усвојени минимални пречник цевовода атмосферске канализације је Ø300мм у
најузводнијим деоницама, а минимални падови су i=1/D. Усвојене падове и пречнике треба
схватити условно и само као полазну предпоставку за израду техничке документације
атмосферске канализације. Минималне дубине укопавања су 1м мерено од темена цеви до
завршне коте терена. На местима где се не може испоштовати ова дубина у сапбраћајницама,
применити заштиту цеви конструкцијама за прихватање теменог притиска на цеви
(растерећење цевовода) или применити цевне материјале одговарајућих карактеристика. За
материјале цевовода атосферске канализације препоручују се полиетилени и полипропилени,
одговарајућих класа оптерећења у зависности од дубине и места полагања (коруговане
канализационе цеви). Шахтови морају бити водонепропусни (армирано бетонски,
полипропиленски или сл) са поклопцем одговарајуће класе оптерећења.
Све површине са којих се врши одводњавање, а постоји опасност од изливања нафтних
деривата и других загађивача (паркинзи, перионице, механичарске радње и сл), пре увођења у
јавну атмосферску кализацију морају проћи третман пречишћавања у зависности од типа
загађења (сепаратори нафтних деривата и др...).
7.Табеларни приказ цевовода, деонице, дужине, пречници, пад позиција,
део ПДР-а на левој обали З.Мораве-атмосферска канализација
УЗВОДНО
НИЗВОДНО
Деоница
KT
КДЦ
H
Ø
L
I
KT
КДЦ
K1-K2

245.80 243.90 1.90 500.00 260.99 0.00450

K2-K3

244.60 242.73 1.87 500.00 136.37 0.00450

K3-K4

244.30 242.11 2.19 500.00 194.50 0.00450

K4-K5
K5-K6

244.05 241.24 2.81 500.00 55.41
242.60 240.41 2.19 500.00 26.74

0.01500
0.01500

K6-K7

241.71 240.00 1.71 600.00 44.00

0.00500
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УЛИЦА
Видосава
244.60 242.73 1.87
Колаковић
Видосава
244.30 242.11 2.19
Колаковић
Видосава
244.05 241.24 2.81
Колаковић
242.60 240.41 2.19
241.71 240.00 1.71
излив 4
239.54 239.78 0.24 Моравац
H
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K5a-K5

242.90 241.20 1.70 300.00 61.38

0.01000 242.60 240.59 2.01

K8-K9

244.05 242.30 1.75 300.00 78.67

K9-K10

243.85 241.99 1.86 300.00 62.95

K10-K11

243.60 241.73 1.87 300.00 73.47

K12-K11

Видосава
243.44 241.65 1.79 300.00 137.11 0.00600 242.50 240.83 1.67 Колаковић

Видосава
0.00400 243.85 241.99 1.86 Колаковић
Видосава
0.00400 243.60 241.73 1.87 Колаковић
излив 1
0.01500 242.50 240.63 1.87 Мијатовац

8.Табеларни приказ цевовода, деонице, дужине, пречници, пад позиција,
део ПДР-а на левој обали З.Мораве-атмосферска канализација
УЗВОДНО
НИЗВОДНО
Деоница
KT
КДЦ
H
Ø
L
I
KT
КДЦ
K13-K14

242.96 241.66 1.30 300.00 41.63

K14-K14a

241.10 239.79 1.31 400.00 24.48

K14a-K15

241.35 238.69 2.66 400.00 45.92

УЛИЦА
Спортски
0.04500 241.10 239.79 1.31 центар 4
Спортски
0.04500 241.35 238.69 2.66 центар 4
Спортски
0.00400 241.85 239.51 2.34 центар 4

K14b-K14a

241.60 240.10 1.50 400.00 98.88

0.004

K15-K16
K16-IZ5

241.85 239.51 2.34 400.00 148.23 0.00250 241.58 238.51 2.45 Трбушанска
излив у
Моравац

K18-K15

241.85 240.55 1.30 300.00 38.86

K17-K15

241.32 240.12 1.20 300.00 124.62 0.00330 241.85 239.71 2.14 Трбушанска

H

Спортски
241.35 239.70 1.65 центар 4

0.00500 241.85 240.36 1.49 Трбушанска

9.Табеларни приказ цевовода, деонице, дужине, пречници, пад позиција,
део ПДР-а на левој обали З.Мораве-атмосферска канализација
УЗВОДНО
НИЗВОДНО
Деоница
KT
КДЦ
H
Ø
L
I
KT
КДЦ

H

K30-K31

243.45

241.70

1.75 400.00

78.97

0.00200

243.30

241.54

1.76

K31-K31-a

243.30

241.54

1.76 400.00

38.97

0.02000

242.30

240.76

1.54

K31a-K32

242.30

240.76

1.54 400.00

49.64

0.02000

241.60

239.77

1.83
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УЛИЦА
Видосава
Колаковић
Видосава
Колаковић
Видосава
Колаковић
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K32-K33

241.60

239.77

1.83 500.00

52.18

0.00400

241.40

239.56

1.84

K33-K34

241.40

239.56

1.84 500.00

98.78

0.00400

241.00

239.17

1.83

Видосава
Колаковић
Видосава
Колаковић

K35-K34

241.37

239.90

1.47 300.00

33.05

0.01500

241.00

239.40

1.60

Спортски
центар 6

10.Табеларни приказ цевовода, деонице, дужине, пречници, пад позиција,
део ПДР-а на левој обали З.Мораве-атмосферска канализација
УЗВОДНО
НИЗВОДНО
Деоница
KT
КДЦ
H
Ø
L
I
KT
КДЦ
H
УЛИЦА
K40-K41
241.31 240.00 1.31 300.00 116.62 0.01200 240.00 238.60 1.40 Трбушанска
Спортски
K41-K19
240.00 238.60 1.40 500.00 90.13 0.00200 240.30 238.42 1.88 центар 5
Спортски
K19-K20
240.30 238.42 1.88 600.00 61.54 0.00170 241.80 238.32 3.48 центар 5
Поред
K20-K90
241.80 238.32 3.48 600.00 256.63 0.00300 240.15 237.55 2.60 канала

k20a-K20

Поред
240.90 239.50 1.40 400.00 422.22 0.00250 241.80 238.44 3.36 канала

K90a-K90

Спортски
240.90 239.40 1.50 300.00 107.54 0.01000 240.15 238.32 1.83 центар 6

K92-K93

Трбушански
241.67 240.27 1.40 400.00 232.23 0.00300 241.00 239.57 1.43 вртови
Спортски
241.00 239.57 1.43 400.00 146.34 0.00700 240.10 238.55 1.55 центар 6

K94-K93

240.72 239.27 1.45 300.00 123.86 0.00500 240.10 238.65 1.45

K41a-K41

241.70 240.25 1.45 300.00 65.41

K19aK19b
K19b-K19

241.37 239.65 1.72 300.00 156.81 0.00330 240.90 239.13 1.77 Книћанинова
240.90 239.13 1.77 400.00 283.38 0.00250 240.30 238.42 1.88 Книћанинова

K19c-K19

240.86 239.40 1.46 400.00 156.81 0.00350 240.30 238.85 1.45 Книћанинова

K91-K92

Спортски
0.02500 240.00 238.61 1.39 центар 5

11.Табеларни приказ цевовода, деонице, дужине, пречници, пад позиција,
део ПДР-а на левој обали З.Мораве-атмосферска канализација
УЗВОДНО
НИЗВОДНО
Деоница
KT
КДЦ
H
Ø
L
I
KT
КДЦ
K43-K44

239.87 238.35 1.52 300.00 127.93 0.00400
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УЛИЦА

239.36 237.84 1.52 Трбушанска
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Излив у
239.00 237.47 1.53 Моравац

K44-K45IZ6

239.36 237.84 1.52 400.00 93.03

K47-K46
K46-K45

240.82 239.30 1.52 300.00 103.86 0.00300
240.50 238.99 1.51 300.00 60.53 0.02450

Спортски
240.50 238.99 1.51 центар 6
239.00 237.51 1.49 Трбушанска

K48-K45

241.37 239.87 1.50 300.00 167.18 0.01400

239.00 237.53 1.47 Трбушанска

0.00400

12.Табеларни приказ цевовода, деонице, дужине, пречници, пад позиција,
део ПДР-а на левој обали З.Мораве-атмосферска канализација
УЗВОДНО
НИЗВОДНО
Деоница
KT
КДЦ
H
Ø
L
I
KT
КДЦ
K50-K51
242.40 241.10 1.30 300.00 67.00 0.01100 241.50 240.36
K51-K52
241.50 240.36 1.14 400.00 182.83 0.00250 241.15 239.91
K52-K53
241.15 239.91 1.24 400.00 100.83 0.00250 240.75 239.65
K53-K54IZ3
240.75 239.65 1.10 500.00 125.44 0.00200 240.50 239.40

УЛИЦА
Трбушанска
Трбушанска
Трбушанска
излив у
1.10 Моравац
H
1.14
1.24
1.10

K53a-K53

241.10 239.96 1.14 300.00 92.48

0.00330 240.75 239.65 1.10

K54a-K54

240.65 239.65 1.00 300.00 76.96

0.00330 240.50 239.40 1.10

K55-K54

241.00 239.70 1.30 300.00 71.71

0.00400 240.50 239.41 1.09 Трбушанска

K56-K57
K57-K19b

240.90 239.90 1.00 300.00 77.00 0.00300 241.10 239.67 1.43 Книћанинова
241.10 239.67 1.43 400.00 270.08 0.00200 240.90 239.13 1.77 Книћанинова

13.Табеларни приказ цевовода, деонице, дужине, пречници, пад позиција,
део ПДР-а на левој обали З.Мораве-атмосферска канализација
УЗВОДНО
НИЗВОДНО
Деоница
KT
КДЦ
H
Ø
L
I
KT
КДЦ

УЛИЦА
Спортски
1.22 центар 2
1.21
1.58
излив у
1.23 Моравац
H

K70-K71
K71-K72
K72-K73
K73-K74IZ2

245.11 243.60 1.51 300.00 43.45
243.95 242.73 1.22 300.00 40.91
241.90 240.69 1.21 400.00 67.71

0.02000
0.05000
0.00250

243.95 242.73
241.90 240.69
242.10 240.52

242.10 240.52 1.58 500.00 24.42

0.00200

241.70 240.47

K75-K73

243.00 241.40 1.60 300.00 66.70

0.01300

242.10 240.53 1.57

K76-K72

245.20 243.60 1.60 300.00 71.20

0.04100

241.90 240.68 1.22

14.Табеларни приказ цевовода, деонице, дужине, пречници, пад позиција,
део ПДР-а на левој обали З.Мораве-атмосферска канализација
УЗВОДНО
НИЗВОДНО
Деоница
KT
КДЦ
H
Ø
L
I
KT
КДЦ
K60-K61

УЛИЦА
Спортски
241.73 240.33 1.40 400.00 145.06 0.00400 241.20 239.75 1.45 центар 3
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K24-IZ8

241.20 239.75 1.45 500.00 53.92 0.00200 241.85 239.64 2.21 кружни ток
241.85 239.64 2.21 600.00 352.06 0.00170 241.00 239.04 1.96 Книћанинова
Трбушански
241.00 239.04 1.96 600.00 504.26 0.00170 241.75 238.19 3.56 вртови
Спортски
241.75 238.19 3.56 600.00 79.81 0.00170 240.65 238.05 2.60 центар 5
Спортски
240.65 238.05 2.60 600.00 51.24 0.00170 240.50 237.96 2.54 центар 5
Спортски
240.50 237.96 2.54 800.00 74.43 0.00125 240.35 237.87 2.48 центар 5
излив у
З.Мораву

K23a-K23

Белог
240.80 239.30 1.50 400.00 144.09 0.00250 240.50 238.94 1.56 Дамјановића

K61-K62
K62-K63
K63-K21
K21-K22
K22-K23
K23-K24

K23d-K23

Белог
241.91 240.62 1.29 300.00 143.84 0.00330 241.57 240.15 1.42 Дамјановића
Белог
241.57 240.15 1.42 400.00 256.14 0.00350 240.93 239.25 1.68 Дамјановића
Белог
240.93 239.25 1.68 500.00 156.90 0.00250 240.50 238.86 1.64 Дамјановића

K62aK62b

241.40 240.16 1.24 300.00 80.89

K62b-K62

240.65 239.89 0.76 400.00 58.68

K23bK23c
K23cK23d

Спортски
0.00330 240.65 239.89 0.76 центар 2
Спортски
0.00250 241.85 239.75 2.10 центар 2

15.Табеларни приказ цевовода, деонице, дужине, пречници, пад позиција,
део ПДР-а на левој обали З.Мораве-атмосферска канализација
УЗВОДНО
НИЗВОДНО
Деоница
KT
КДЦ
H
Ø
L
I
KT
КДЦ
K80-K81
241.75 240.40 1.35 400.00 135.11 0.00250 241.45 240.06
K81-K82
241.45 240.06 1.39 400.00 46.18 0.00250 241.80 239.95
K82-K83
241.80 239.95 1.85 500.00 158.74 0.00200 241.20 239.63
k83-K62a 241.20 239.63 1.57 501.00 40.54 0.00200 241.67 239.55

H
УЛИЦА
1.39
1.85
1.57
2.12 кружни ток

K82a-K82

242.46 241.00 1.46 400.00 133.97 0.00600 241.80 240.20 1.60

K83a-K83

Стевана
241.63 240.30 1.33 400.00 214.75 0.00250 241.20 239.76 1.44 Првовенчаног

K86-K87
K87-IZ7

Стевана
241.70 240.30 1.40 400.00 165.00 0.00250 242.05 239.89 2.16 Првовенчаног
Стевана
242.05 239.89 2.16 500.00 46.18 0.01500 240.86 239.19 1.67 Првовенчаног
Излив Баре

K89-K88
K88-K86

242.70 241.30 1.40 400.00 191.79 0.00300 242.25 240.72 1.53
242.25 240.72 1.53 400.00 150.18 0.00400 242.05 240.12 1.93 паркинг

K85-K86
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Чворови атмосферске канализације у улици Спортски центар 6, К93 и К90 и чвор К34 у
улици Видосава Колаковића су чворови конекције на мреже атмосферске канализације
предвиђене у другим планским документима.
На деској обали реке Западне Мораве на главном колектору атмосферске каналузације
Ø200мм предвиђа се нови чвор К019 у коме се део новопредвиђене мреже атмосферске
канализације укључује у постојећи систем одводњавања.

16.Табеларни приказ цевовода, деонице, дужине, пречници, пад, позиција,
део ПДР-а на десној обали З.Мораве-атмосферска канализација
УЗВОДНО
НИЗВОДНО
Деоница
KT
КДЦ
H
Ø
L
I
KT
КДЦ
K04-K03
243.00 241.60 1.40 400.00 550.99 0.00550 240.02 238.57
K03-K02
240.02 238.57 1.45 500.00 204.69 0.00200 240.15 238.16

H
1.45
1.99

УЛИЦА
Парк
Парк

K00-K01
K01-K02

1.35
1.96

Парк
Парк
Излив у
З.Мораву

240.80
240.30

239.40
238.95

1.40
1.35

300.00
400.00

129.78
251.88

0.00350
0.00300

240.30
240.15

238.95
238.19

K02-IZ 9

17.Табеларни приказ цевовода, деонице, дужине, пречници, пад, позиција,
део ПДР-а на десној обали З.Мораве-атмосферска канализација
УЗВОДНО
Деоница
K010K011
K011K012
K012K013
K013K015
K015K018

KT

КДЦ

НИЗВОДНО
H

Ø

L

I

KT

КДЦ

H

241.95 240.55 1.40 400.00 105.31 0.01600 240.40 238.87 1.53
240.40 238.87 1.53 500.00 136.94 0.00250 240.00 238.52 1.48
240.00 238.52 1.48 500.00 105.63 0.00250 239.70 238.26 1.44
239.70 238.26 1.44 500.00 209.50 0.00300 239.16 237.63 1.53
239.16 237.63 1.53 500.00 145.15 0.00600 238.30 236.76 1.54

УЛИЦА
Пешачка
зона
Пешачка
зона
Пешачка
зона
Пешачка
зона
Пешачка
зона
шахт на
постојећ.атм.
канал.

K018K019

238.30 236.76 1.54 600.00 235.60 0.00450 237.43 235.70 1.73

K014K013

Пешачка
240.00 238.75 1.25 300.00 147.14 0.00330 239.70 238.26 1.44 зона

K017K016
K016K015

Пешачка
0.01500 239.70 238.35 1.35 зона
Пешачка
239.70 238.35 1.35 400.00 138.44 0.00500 239.16 237.66 1.50 зона
240.90 239.65 1.25 300.00 86.45
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K015aK015

Пешачка
239.43 238.13 1.30 400.00 186.62 0.00250 239.16 237.66 1.50 зона

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)
 изградња канализационе мреже планиране другим плановима, јер се део мреже овог
плана конектује на напред наведене
 мали падови и сложена конфигурација терена, са великим бројем водотока, висок ниво
подземних вода, повећава инвестициону вредност објекта
Сви подаци дати овим решењем су оријентациони и служиће као основа за даље
пројектовање хидротехничке инфраструктуре.

5.6.4 ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКА ИНФРАСТРУКТУРА
Електроенергетска инфраструктура, са аспекта садашњих потреба корисника, на
задовољавајућем је нивоу, без значајних резерви за евентуална проширења услед изградње
нових објеката. Стабилност мреже је на релативно високом нивоу, али степен сигурности неких
делова мреже није довољно висок због истека експлоатационог века појединих елемената
система.
Веома је мали број постојећих трафо-станица напона 10/0,4 kV унутар граница овог
плана, тачније постоје само три трафо-станице 10/0,4 kV и све три су лоциране уз саму границу
плана. То су:
 ТС 10/0,4 kV "Пријеворска 3" (БТС 630 kVA),
 ТС 10/0,4 kV "Пријеворска 1" (БТС 630 kVA) и
 ТС 10/0,4 kV "Фудбалски стадион" (ТС 400 kVA у посебној просторији испод
источне трибине стадиона).
С друге стране постоји велики број трафо-станица 10/0,4 kV разних снага (1000 kVA,
630 kVA, 2х630 kVA, 400 kVA) које су изван граница плана, али у њеној непосредној близини,
и учествују у напајању електричном енергијом објеката на подручју плана.
Електроенергетска мрежа претежно је надземна (напонски ниво 35 kV и 1 kV), што
захтева одређене заштитне коридоре. Средњенапонске нсталације 10 kV изведене су подземним
водовима.
Поузданост већег дела система на завидном је нивоу због постојања тзв. "прстенова" у
преносу. Стање на северном делу подручја, где није обезбеђено резервно напајање у
случајевима испада, није на задовољавајућем нбивоу.
Планско решење урађено је на основу Техничких услова ЈП "Електросрбија" д.о.о.
Краљево Електродистрибуција Чачак, број 3846 од 19.06.2015. године (заведен у ЈП "Градац"
06.07.2015. под бр. 1874/15-1-01).
Побољшање електроенергетског система и квалитета снабдевања потрошача
електричном енергијом може се остварити кроз:
a)
б)
в)
г)
д)

повећање степена сигурности,
побољшање стабилности,
повећање степена поузданости,
уклапање у нова саобраћајна и урбанистичка решења,
побољшање флексибилности.
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Повећање степена сигурности огледа се кроз:
- замену дотрајалих елемената система новим елементима довољног капацитета, који ће
обезбедити сигурно напајање корисника квалитетним напоном. Из разлога истека
предвиђеног експлоатационог века, потребно заменити оба трансформатора 35/10 kV
(снага 8 MVA и 4 MVA) у ТС 35/10 kV "Кошутњак", која не припада подручју овог
плана, али надлежна је за напајање потрошача унутар граница плана.
- повећање снаге постојећих трафостаница надлежних за ово подручје, додавањем још
једног трансформатора 10/0,4 kV инсталисане снаге 630 kVA поред постојећег, уз
обављање свих осталих потребних радова у ТС 10/0,4 kV "Кошутњак 2", ТС 10/0,4 kV
"Водовод 1", ТС 10/0,4 kV "Водовод 2", ТС 10/0,4 kV "Кошутњак", ТС 10/0,4 kV
"Кошутњак 3", ТС 10/0,4 kV "Богдана Теофиловића", ТС 10/0,4 kV "Пријеворска 1", ТС
10/0,4 kV "Пријеворска 2" и ТС 10/0,4 kV "Пријеворска 3"), што значи преправку
трафостанице 630 kV у 2x630 kV.
- изградња нових типских трафостаница 10/0,4 kV, инсталисаних снага 630 kV или 2x630
kV, уз могућност фазне градње. Могућа је изградња нових типских ТС 10/0,4 kV на
грађевинским парцелама (уз решене имовинско-правне односе), поред или у склопу
грађевинског објекта, за напајање електричном енергијом објеката, како на предметној
парцели, тако и на другим парцелама, уз трасирање напојних каблова према
предложеним трасама.
Побољшање стабилности остварује се оптимизацијом оптерећења, смањењем губитака
и остварењем територијалне равномерности снаге, а то се постиже такође изградњом нових
трафостаница 10/0,4 kV, плански оптимално распоређених, тако да се оствари смањење
растојања између извора и потрошача (приближавањем извора енергије кориснику) чиме се
значајно доприноси смањењу губитака у преносу.
Повећање степена поузданости система може бити реализовано обезбеђењем
резервног напајања у случајевима испада. То подразумева тзв. двоструко напајање свих
трафостаница.
До сваке новопланиране трафостанице 10/0,4 kV потребно је положити два кабла 10
kV по планираним трасама. На тај начин формира се 10 kV-ни прстен, који обезбеђује резервна
напајања у случајевима испада.
На напонском нивоу 35 kV постоји ризик од испада далековода 35 kV од ТС 35/10 kV
"Кошутњак" до ТС 35/10 kV "Сепарација". У циљу повећања степена поузданости неопходно је
дуплирање предметног далековода, или каблирање одговарајућиум двоструким подземним
водом.
Уклапање у нова саобраћајна и урбанистичка решења врши се превођењем
надземне у подземну мрежу, напона закључно до 35 kV, измештањем постојећих и трасирањем
новопланираних инсталација у зоне тротоара улица и зелених површина, уз уклањање
постојећих стубова.
Новопланиране инсталације 35 kV, 10 kV и 1 kV треба извести у виду каблова
положених у ровове према предложеним трасама, у зонама тротоара и зелених површина.
Каблови се полажу према важећим техничким прописима за полагање каблова, уз
поштовање свих услова код приближавања и укрштања са другим инсталацијама и објектима.
Флексибилност се огледа кроз константну могућност додавања нових или уклањања
постојећих елемената система, без утицаја на функционисање остатка система.
Формирањем 10 кV-них прстенова, кабловима довољног пресека, омогућава се
једноставно уклапање новоизграђених трафостаница 10/0,4 kV у систем.
Задовољење потреба нових потрошача електричне енергије ниског напона могуће је
реализовати формирањем нових прикључака кабловима (подземно) према предложеним
трасама. Предвиђено је да се електроенергетске инсталације полажу у ров у зони бар једног
тротоара дуж сваке улице на подручју овог плана.

77

Нацрт Плана детаљне регулације „Спортски центар“
ЈП „ГРАДАЦ“ јавно предузеће за урбанистичко и просторно планирање, грађевинско земљиште и
путеве - Чачак

Решењу великог броја недостатака, допринела би изградња новопланиране
трафостанице 110/10 kV "Чачак 8", која би на страни 110 kV била повезана новим надземним
водом 110 kV на постојећи надземни вод 110 kV "Чачак – Горњи Милановац", уз обезбеђење
заштитног коридора далековода.
Осим овога, могућа је производња електричне енергије из обновљивих извора
(соларна и хидро-гео-термална енергија) у оквиру парцела, за сопствене потребе, у оквиру
објекта или партерно у виду самосталног објекта.
Планирано осветљење пешачких стаза дуж одбрамбених насипа могуће је извести на
основу одговарајућих пројеката, постављањем светиљки намењених за пешачке стазе и
подземних инсталација у ров дуж насипа, на супротној страни у односу на реку. Постојеће
осветљење стаза потребно је реконструисати, због застарелости инсталација и побољшања
светло-техничких параметара осветљења (квалитетније и енергетски ефикасније светиљке са
изворима светла новијих технологија, мањи распони стубова, ...).
Осветљење колско-пешачких стаза у плавном подручју могуће је реализовати
светиљкама (на стубовима) са сопственим напајањем, или напојених подземно каблом уз
реализацију прикључака на висини изнад нивоа "стогодишње воде", уз примену свих потребних
мера заштите.
Прикључке објеката реализовати коришћењем слободностојећих мерно-разводних
ормана (МРО), за одговарајући број прикључака према пројекту, полагањем каблова од
одређеног извода до МРО и од ормана до појединих КПК ормана објеката.

5.6.5 ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНА ИНФРАСТРУКТУРА
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.
ТК мрежа овог подручја потиче из неколико ТК централа, а постојећи капацитети
задовољавају садашње потребе корисника. Све ТК централе су дигиталне и на њих су
корисници телекомуникационих услуга повезани са различитих кабловских подручја која
потичу из ових централа:
 ТК централа "Чачак" – кабл бр. 1,
 ТК централа "Љубић" – кабл бр. 7,
 ТК централа (МСАН) "Пријеворски пут" и
 ТК централа (МСАН) "Бељина" – кабл бр. 1.
МСАН "Пријеворски пут" једина је ТК централа која се налази унутар граница овог
плана, а са надређеном централом повезана је оптичким каблом (TOSM 03 (4x6) II x 0,4 x 3,5
CMAN).
Овим подручјем простире се и траса оптичког кабла – привод за фудбалски стадион
(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 TK59GM),
а другим делом надземна.
Комплетно подручје овог плана покривено је сигналима мобилних телефонија, свих
постојећих оператера на територији Републике, и поред чињенице да се ниједна базна станица

78

Нацрт Плана детаљне регулације „Спортски центар“
ЈП „ГРАДАЦ“ јавно предузеће за урбанистичко и просторно планирање, грађевинско земљиште и
путеве - Чачак

мобилне телефоније, са својим антенским системом не налази унутар граница овог плана.
Неколико радио-релејних праваца делом се простиру овим подручјем.
Предложено планско решење ТК мреже урађено је на основу Услова Предузећа за
телекомуникације „Телеком Србија“ А.Д. Р.Ц. Чачак, број 168764/2-2015 од 19.05.2015. године,
заведених у ЈП "Градац" Чачак 22.05.2015. год. под бројем 1370/15-1-01.
Потребно је извршити превођење надземне ТК мреже у подземну. Планирана је
изградња ТК канализације у свим улицама овог подручја, у зони тротоара и зелених површина,
што подразумева постојање подземних ТК каблова углавном само за прикључке
слободностојећих кабловских разводних ормана из последњег ТК окна, као и даље за
појединачне прикључке од стојећих ормана до концентрационих ормана објеката.
Телефонске говорнице и друге мање ТК објекте ("МСАН") треба постављати по
тротоарима улица и зеленим површинама, односно парцелама, на погодним местима уз
неометано одвијање пешачког саобраћаја, придржавајући се предложених траса ТК каблова.
Мрежу кабловског дистрибутивног система кабловске телевизије урадити кабловски,
односно подземно (уместо постојеће надземне мреже, постављене углавном на нстубове НН
мреже), коришћењем цеви ТК канализације, према одговарајућем уговору са ЈП "Телеком
Србија", или сопствених цеви у траси ТК канализације, при чему важе исти прописи код
постављања ових инсталација као за ТК инсталације. Овим се избегава постављање каблова и
кровних носача по крововима и фасадама објеката.
Дуж свих улица овог подручја планиране су трасе ТК инсталација у зони бар једног
тротоара или зелене површине. Предвиђене су заједничке трасе за све телекомуникационе
инсталације, односно њихово полагање у заједничке ровове.
Прикључке објеката реализовати коришћењем кабловских разводних ормана, стојећих,
за одговарајући број прикључака према пројекту, полагањем каблова од одређеног ТК окна до
ормана и од ормана до појединих концентрационих ормана на објектима.

5.6.6 ТЕРМОТЕХНИЧКА ИНФРАСТРУКТУРА
На подручју овог плана заступљена је дистрибутивна гасна мрежа која се састоји од
дистрибутивне мреже притиска 4 бара која је изграђена уз северну границу плана и
дистрибутивне мреже притиска 16 (12) бара која је изграђена уз леву обалу реке Мораве.
Објекти са овог подручја претежно су орјентисани ка коришћењу гаса за производњу топлотне
енергије. Изузетак су поједини индивидуални објекти који се греју сагоревајући чврсто гориво
(дрва и угаљ).
Концепт развоја гасних инсталација овог подручја односи се на проширење гасоводне
мреже и могућност прикључка свих објекта. Повећање капацитета гаса, решиће се изградњом
нове МРС (мерно регулационе станице) широке потрошње, као и изградњом новог
дистрибутивног гасовода (гасовод притиска 4 и 12 бара).
Концепт мреже дистрибутивног гасовода од челичних цеви притиска 16 (12) бара
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 и 27/2018), из кога су
преузете смернице за даљу разраду предметног плана - ПДР Спортски центар – Младост.
Један крак дистрибутивног гасовода (челичног гасовода) притиска 16 (12) бара,
планиран је у зеленом појасу улице Книћанинове и представља везу гасовода са будућом ГМРС
Чачак 2. Од кружног тока Книћанинове улице одваја се крак челичног гасовода дуж Улице
Стефана Првовенчаног и представља сегмент затвореног прстена гасовода притиска 16 (12)
бара. Такође од челичног гасовода у Книћаниновој улици одвојен је крак гасовода дуж улице
Спортски центар 5.
У колико се за енергетске потребе објекта појаве потрошачи гаса већег притиска од 4
бара потребно је извршити прикључак гаса на дистрибутивну мрежу притиска 16 (12) бара и то
према условима педузећа за транспорт и промет природног и течног гаса (НИС Енергогас).
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Код раскрснице улица Спортски центар 1 и Спортски центар 3 планирана је МРС
широке потрошње. Од МРС води се дистрибутивна гасоводна мрежа (гасовод притиска до 4
бара) и спаја са постојећим гасоводом.
Дистрибутивни гасовод притиска до 4 бара планиран је у складу са планираним
саобраћајним решењем плана. Цеви су планиране у тротоарима саобраћајница и то са обе
стране улице. 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.
Обновљиви и алтернативни извори топлотне енергије
Дугорочни планови гасификације не искључују примену алтеративних и обновљивих
извора енергије.
Обновљиви извори енергије (ОИЕ) су извори инергије који се налазе у природи и
обновљају се у целости или делимично, као што су: водотокови, биомаса, ветар, сунце, биогас,
депонијски гас, геотермална енергија, и др.
Коришћење ових извора енергије доприноси ефикаснијем коришћењу сопственох
потенцијала у производњи енергије, смањењу емисије гасова који изазивају ефекат стаклене
баште, смањењу увоза фосилних горива, развоју локалне индустрије и сл.
За производњу топлотне енергије за загревање објеката и потрошне санитарне воде од
ОИЕ могу се користити: биомаса, сунчева енергија, биогас, геотермална енергија,.. Поред ових
озвора енергије у ту сврху у примени су и топлотне пумпе „ваздух-вода“ и „вода-вода“.
При изградњи нових објеката или при реконструкцији и адаптацији постојећих
потребно је прво размотрити примену неких од поменутих извора топлотне енергије и у ту
сврху предузети све потребне архитектонско грађевинске мере.
Подстицај коришћења ОИЕ извршиће се реализацијом следећих активности:
 изградња нових објеката који задовољавају захтеве у погледу енергетске ефикасности и
коришћења ОИЕ,
 енергетска санација зграда и увођење ОИЕ у сектору зградарства (углавном у јавном
сектору),
 замена уља за ложење, угља и природног гаса који се користе за грејање биомасом и
другим ОИЕ,
 замена коришћења електричне енергије за производњу санитарне топле воде соларном
енергијом и другим ОИЕ ,
 коришћење и производња опреме и технологија које ће омогућити ефикасније
коришћење енергије из ОИЕ

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 (број 798/2 и 1017/1). Према резултатима истраживања на терену и увидом у
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документацију Завода, на простору обухваћеним ПДР „Спортски центар“ није утврђено
постојање непокретних културних добара, нити евидентираних добара која уживају претходну
заштиту на основу Закону о културним добрима („Службени гласник РС“ број 71/94, 52/2011др.закон и 99/2011-др.закон).
За потребе израде плана ширег подручја Плана генералне регулације „Центар“
(„Службени лист града Чачка“ број 15/2014 и 27/2018), којим је прописана израда ПДР
„Спортски центар“, надлежни Завод за заштиту споменика културе из Краљева је урадио
Елаборат заштите и ревитализације културног наслеђа у дигиталном облику. На
графичком прилогу је приказан археолошки локалитет “Сува Морава“ у МЗ Лугови.
Обновљеним условима од стране Завода за заштиту споменика културе – Краљево (број 976/2)
прописана је обавеза издавања посебних мера за простор локалитета Сува Морава у току
издавања услова за изградњу и уређење простора у оквиру Плана, за катастарске парцеле број
1847, 1848, 1849, 1861, 1862, 1751/2, 1751/3, 1751/5, 1751/6, 1765/1, 1766/1, 1766/2, 1767/1,
1770/1, 1771/1, 1772/1, 1773/1, 1774/5 и 1938/1 у К.О. Трбушани.

Мере заштите за археолошке локалитете
Опште мере:
- Забрањује се просипање и одлагање отпадних и штетних материјала, складиштење
материјала и стварање депонија на археолошким локалитетима и налазиштима и у
њиховој непосредној околини;
- Забрањује се неовлашћено ископавање на археолошким локалитетима и налазиштима,
као и прикупљање археолошког материјала;
- Ако се у току извођења грађевинских и других радова наиђе на археолошка налазишта
или археолошке предмете, извођач радова је дужан да одмах, без одлагања прекине
радове и обавести надлежни завод за заштиту споменика културе и да предузме мере да
се налаз не уништи и не оштети и да се сачува на месту и у положају у коме је откривен;
- Инвеститор/Извођач је дужан да предузме мере заштите како налазиште не би било
уништено и оштећено;
- Стручно лице Завода има права да након увида у откривени материјал пропише праћење
радова или археолошка ископавања;
- Ако постоји непосредна опасност оштећења археолошког налазишта или предмета,
надлежни завод за заштиту споменика културе привремено ће обуставити радове док се
на основу овог закона не утврди да ли је однос на непокретност или ствар културно
добро или није;
- Трошкове праћења радова, ископавања и конзервације откривеног материјала сноси
Инвеститор.

6.3 УСЛОВИ И МЕРЕ ЗАШТИТЕ И УНАПРЕЂИВАЊА ЖИВОТНЕ
СРЕДИНЕ
Мере заштите животне средине спроводити као део мониторинга за цело насеље а у
складу са Законом о заштити животне средине („Службени гласник РС”, бр. 135/04, 36/09,
36/09 – др. закон и 72/09 – др. закон ).
Дефинисање мера заштите има за циљ да се негативни утицаји на животну средину
сведу у границе прихватљивости, односно допринесу спречавању, смањењу или отклањању
сваког штетног утицаја на животну средину.
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Основни развојни циљ – заштита и унапређење животне средине постићи ће се кроз
побољшање њеног квалитета укупно, као и појединих њених елемената: ваздуха, воде,
земљишта и живог света. Овај развојни циљ оствариће се спровођењем низа мера различитог
карактера:
 Правних – нормативних мера: доношење општих нормативно-правних аката Градске
управе о заштити и унапређењу животне средине, као и програма заштите и поступака и
активности, критеријума понашања, а у вези са тим и санкционих поступака у случају
непоштовања Закона; израда катастра загађивача и стално ажурирање од стране надлежних
органа, при чему је нарочито важно успостављање мерних пунктова загађивања и услова
праћења загађивања; забрана и ограничавање градње објеката који су потенцијални
загађивачи у зонама становања, друштвених, рекреативних, здравствених, школских и
других центара активности.
 Tехничко-технолошких мера: прилагођавање технолошких процеса захтевима и условима
заштите од загађивања животне средине; уградња, контрола, употреба и одржавање
инсталација и уређаја за пречишћавање загађених отпадних гасова и вода.
 Eкономских мера: прибављање материјалних средстава потребних за остваривање циљева
заштите и унапређења животне средине кроз мере фискалне политике, издвајање доприноса
из цене производа и услуга, накнаде за коришћење грађевинског земљишта, као и
финансирање из новчаних накнада и казни за емитовање штетних продуката преко МДК у
животну средину.
Спровођење ових и других мера утицаће на смањење ризика од загађивања и
деградације животне средине, као и на подизање постојећег квалитета животне средине, што ће
се одразити и на подизање квалитета живљења уопште.

6.3.1

МЕРЕ ЗАШТИТЕ ВАЗДУХА

Закон о заштити ваздуха (“Сл. гласник РС” број 36/2009; 10/2013) дефинише основне
одредбе, права, обавезе и интересе 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.
Заштита ваздуха обухвата примену следећих мера:
 повећан проценат заступљености еколошких система грејања, алтернативних и
обновљивих извора енергије,
 стварање техничких могућности за прелазак на еколошки прихватљив енергент - развој
система гасификације на предметном подручју,чиме би се елиминисала могућност
отварања локалних котларница на чврсто гориво, мазут и остале енергенте неповољне
са аспекта квалитета ваздуха.
 обезбеђење мониторинга и контроле излазних гасова из енергетских постројења
система грејања и издувних гасова из моторних возила на предметном подручју,
 унапређењем саобраћајне мреже (модернизација локалних саобраћајница и
обезбеђивање потребних профила - проширивање и асфалтирање улица) и
успостављањем одговарајућег режима и услова одвијања саобраћаја 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.),

82

Нацрт Плана детаљне регулације „Спортски центар“
ЈП „ГРАДАЦ“ јавно предузеће за урбанистичко и просторно планирање, грађевинско земљиште и
путеве - Чачак












6.3.2

задржати постојећу квалитетну вегетацију и 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,
максимално озеленити паркинг просторе,
вршити редовно праћење, односно контролисати загађење ваздуха.
промоцију и едукацију садржаја везаних за рационалну потрошњу енергије,
У поступку спровођења мониторинга и мера неопходно је поштовати:
Закон о заштити ваздуха („Службени гласник РС”, број 36/2009; 10/2013)
Правилник о садржају планова квалитета ваздуха («Сл. гл. 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. гл. РС» бр. 11
/10)

МЕРЕ ЗАШТИТЕ ОД БУКЕ

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. гл. 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.
Ниво буке мора бити у складу са Уредбом о индикаторима буке, граничним
вредностима, методама за оцењивање индикатора буке, узнемиравања и штетних ефеката буке
у животној средини („Службени гласник РС“, број 75/10).
Заштита од буке се спроводи мерама које се односе на интервенције на самом извору
буке. Неопходно је следеће:
 на саобраћајницама које пролазе кроз спортско-рекреативну зону обезбедити уградњу
тзв «тихог» асфалта
 делатности код којих је повећана емисија буке не могу се обављати у зонама становања,
као и у граничном појасу на удаљености мањој од 30м од првих објеката за становање
 на простору између регулационих и грађевинских линија формирати изолационе
појасеве у комбинацији високог и ниског растиња који утичу на умањење буке,
редукују прашину и отпадне гасове
 при изради техничке документације и изградње нових или доградње или
реконструкције постојећих објеката применити техничке мере за смањење буке
Саобраћај као један од већих извора буке, регулисан је на начин да планиране примарне
градске саобраћајнице преузму увећану фреквенцију саобраћаја

6.3.3 МЕРЕ ЗА ЗАШТИТУ ВОДА
У складу са Законом о водама (“Сл. гласник РС”, бр. 30/2010, 93/2012 и 101/2016), а у
циљу заштите вода неопходно је спровести превентивне и санационе мере ради очувања
квалитета површинских и подземних вода, како на предметном подручју, тако и у ближем
окружењу. У том смислу спроводиће се следеће мере:
 правилан избор локације и врсте објеката, потенцијалних загађивача површинских и
подземних вода уз одабир технолошких процеса у којима се максимално могуће примењује
рециркулација и пречишћавање отпадних вода и повезивање на систем градске
канализације;

83

Нацрт Плана детаљне регулације „Спортски центар“
ЈП „ГРАДАЦ“ јавно предузеће за урбанистичко и просторно планирање, грађевинско земљиште и
путеве - Чачак
















комплетирање изградње канализационих система на целокупном планском подручју, уз
обавезни предтретман отпадних вода из свих привредних објеката пре упуштања у градски
систем канализације;
спровођење свих отпадних вода фекалним колекторима усмерити ка локацији будућег
централног постројења за пречишћавање отпадних вода;
у циљу заштите насеља од великих вода потребно је урадити недостајући сегмент
заштитног водопривредног објекта;
извођење регулационих радова на мањим водотоковима, са степеном заштите од велике
воде вероватноће Q1%;
одржавању и обезбеђењу оптималног еколошког протока вода у функцији очувања и
заштите водених заједница и квалитета воде, као и несметано коришћење воде за различите
намене;
заштити и очување водног земљишта и приобалних екосистема;
строго се забрањује одлагање свих врста чврстог комуналног, као и осталог неопасног и
опасног отпада у речне токове на планском подручју;
спровођење потпуне контроле испуштања, пречишћавања и упуштања отпадних вода у
канализациони систем и водоток, односно праћење нивоа њиховог загађења, односно
пречишћености (од стране Јавног комуналног предузећа и Водопривредне инспекције);
евидентирати све загађиваче водотокова на подручју града и спровести редовну контролу
воде.
Заштита вода од значаја за ово подручје обухвата:
заштиту водотока I реда - реке Западне Мораве
заштиту водотокова II реда - заштиту реке Лупњаче и потока Моравац
заштиту хидромелиорационог канала
заштиту подземних вода од загађивања.

Водоток I реда - река Западна Морава
Заштиту Западне Мораве спровести:
 забраном испуштања загађених вода у Западну Мораву;
 при реализацији нових зона спорта и рекреације и парковских површина у зони Западне
Мораве, применити планиране мере заштите;
 уређивање корита у складу са законском регулативом.
Водотокови II реда - река Лупњача и поток Моравац
Заштиту реке Лупњаче, и потока Моравац спровести кроз следеће мере:
 забранити упуштање отпадних вода без постројења за предтретман у ове водотокове;
 корита уређивати у складу са законском регулативом.
Хидромелирациони канал
Неопходна је ревитализација и заштита хидромелирационог канала (с обзиром да се систем
не одржава и у веома је лошем стању), кроз следеће мере:
 спречавање затрпавања канала и изградња објеката у непосредној близини канала;
 спречавање прикључивања канализационих цевовода;
 одржавање и чишћење канала да би се обезбедила пропусна моћ.
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, уколико постоје;
 обавезан је предтретман отпадних вода које су потенцијални извор загађивања;
 заштиту земљишта и рекултивацију деградираних и девастираних површина земљишта.
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6.3.4 МЕРЕ ЗАШТИТЕ ЗЕМЉИШТА
Подручје у оквиру ПДР „Спортски центар“ припада групи квартарних творевина
основног генетског типа – савремени алувијални нанос, а у веома малом делу постоје
седименти речних тераса (на подручју уз Улицу Видосава Колаковића). У погледу стабилности
терена према Инжењерско-геолошкој карти предметни простор спада у следеће категорије:
 терени нестабилни због бочне ерозије реке – приобални појас или простор уз реку
Западну Мораву
 стабилних терена у природним условима и при делатности човека – простор између
лево обалног одбрамбеног бедема до Улице Видосава Колаковића и простор уз реку
Лупњачу.
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 и шљунак
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 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
коомуналног предузећа
Заштита од чврстих отпадака постиже се евакуисањем комуналног отпада на на
регионалну депонију „Дубоко“. 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

МЕРЕ ЗАШТИТЕ ОД АКЦИДЕНТНИХ ЗАГАЂЕЊА

Мере заштите од техничко-технолошких несрећа остварују се проценом ризика,
планирањем, организовањем и предузимањем мера управљања опасним материјама. На основу
анализе опасности од удеса за све активности,технолошке поступке и објекте где могу бити
присутне опасне материје обавезна је израда Анализе опасности од удеса.
Мере заштите од техничко-технолошких несрећа регулисане су:
 Националном Стратегијом заштите и спасавања у ванредним ситуацијама-(„Сл.гласник РС“,
број 86/2011)
 Законом о ванредним ситуацијама („Сл.гласник РС“,број 111/2009, 92/2011, 93/2012)
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 Уредбом о садржају и начину израде планова заштите и спасавања у ванредним
ситуацијама(„Сл.гласник РС“, бр.8/2011) и другим подзаконским прописима.
По питању заштите од акцидентних загађења, основне мере заштите се заснивају на
управљању ризиком од удеса, и то кроз: идентификацију опасности; анализу последица;
процену ризика; планирање мера за превенцију удеса или смањење ризика; организовање мера
приправности и одговора на удес; као и планирање мера санације од последица удеса. Мере
заштите треба спроводити: за објекте кроз превентивне мере и мере сталног надзора.
Основна превентивна мера заштите од потенцијалних удесних и хаваријских загађења
за нове и при доградњи и реконструкцији постојећих објеката, спроводиће се кроз поступак
процене утицаја на животну средину, за објекте који су на листи за процену утицаја на животну
средину, чиме ће се на целовит начин сагледати процена опасности објеката и околног
простора од могућих удеса и прописати неопходне мере заштите, ради заштите људи и
материјалних добара..
Да би систем заштите био што ефикаснији, одређене мере се примењују у свим фазама
и то у фази планирања, пројектовања и градње уз примену и у току експлоатације објеката и
пратећих инфраструктурних садржаја.

6.4 УПРАВЉАЊЕ ОТПАДОМ
Управљање отпадом како на територији града Чачка тако и на подручју који се обрађује
ПДР "Спортски центар" реализовати у складу са Законом о управљању отпадом ("Службени
гласник РС", број 36/2009, 88/2010 и 14/2016).
Јединица локалне самоуправе доноси локални план управљања отпадом, обезбеђује
услове и стара се о његовом спровођењу и
уређује, обезбеђује, организује и спроводи
управљање комуналним, односно инертним и неопасним отпадом на својој територији, у
складу са законом.
Комунални отпад
Надлежно јавно комунално предузеће града Чачка на планском подручју организује и
уређује начин на који се одлаже комунални отпад, у складу са планираном наменом, и обавља
послове евакуације истог до трансфер станице у Прелићима.
Одлагање комуналног отпада базирати на примарној селекцији (на рециклабилну и
нерециклабилну компоненту) на месту настанка у оквиру сваког комплекса на предметном
подручју, а завршну селекцију у Центру за завршну селекцију отпада. Рециклабилни отпад се у
Центру за завршну селекцију селектује даље по природи материјала и технологији рециклаже,
балира и комерцијализује. Припремљени нерециклабилни комунални отпад се из трансфер
станице у Прелићима транспортује до регионалне депоније "Дубоко" на територији града
Ужица.
Одлагање отпада са примарном селекцијом врши ће се у одговарајуће судове или
контејнере постављене на сопственој парцели, у складу са важећим стандардима за одређену
намену. Забрањено је мешати опасан отпад са комуналним отпадом.
У зонама породичног становања отпад одлагати у судове или на друге начине у случају
да јединица локалне самоуправе другачије пропише, а опасан отпад из домаћинства (батерије,
акумулаторе, отпад од електричних и електронских производа и др.) предаје се у центру или
овлашћеном правном лицу за сакупљање опасног отпада.
На парцелама на којима је планирана изградња или су изграђени спортско-рекреативни,
пословни и производни објекти потребно је предвидети и уредити место за одлагање
комуналног отпада. За смештај судова-контејнера потребно је осигурати посебан простор
ограђен зеленилом или оградом или они могу бити смештени унутар објекта у складу са
прописима.
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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
Поступак са гређевинским отпадом је дефинисан Одлуком о одређивању локацијa за
одлагање грађевинског отпада и отпада од рушења објеката на територији Града Чачка и
поступати у складу са њом. Поступак са отпадом од рушења одређен је Законом о управљању
оотпадом ("Службени гласник РС", број 36/2009, 88/2010 и 14/2016).
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.

6.5

УСЛОВИ ЗАШТИТЕ ОД ЕЛЕМЕНТАРНИХ НЕПОГОДА,
ПОЖАРА, ТЕХНИЧКО-ТЕХНОЛОШКИХ НЕСРЕЋА И
РАТНИХ РАЗАРАЊА

Потребно је да се при изградњи на предметном простору, скупом урбанистичких и
грађевинских карактеристика задовоље потребе заштите, и то пре свега тако да се смање
дејства евентуалног разарања објеката. Због тога је, при планирању на овом простору обавезно
обезбедити могућност примене и реализације мера заштите од елементарних и других већих
непогода. У том смислу, са аспекта заштите на предметном простору разрађене су мере и дати
параметри повредивости.
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 116/2007, 88/2009, 88/2009-др. закон,
104/2009-др.закон и 10/2015)
 Законом о заштити од пожара („Сл. гласник РС“ број 111/2009, 20/2015, 87/2018 и
87/2018-др.закони)
 Правилник о техничким нормативима за заштиту високих објеката од пожара ("Сл.
гласник РС", бр. 80/2015, 67/2017 и 103/2018)
 Правилник о техничким захтевима безбедности од пожара спољних зидова зграда ("Сл.
гласник РС", бр. 59/2016, 36/2017 и 6/2019)
 Правилник о техничким нормативима за заштиту од пожара стамбених и пословних
објеката и објеката јавне намене ("Сл. гласник РС", бр. 22/2019)

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 инсталације хидрантске мреже за гашење
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пожара („Сл. гласник РС“ број 3/2018)
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)

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

Ризик од повредљивости при сеизмичким разарањима може се смањити примењујући
одређене принципе планирања, организације и уређења простора. Према регионалним
истраживањима Републичког сеизмолошког завода Србије (добијени услови Републичког
сеизмолошког завода РС број 02-470/16 за потребе израде Измене и допуна ПГР «Центар» у
Чачку и http://www.seismo.gov.rs) одређени су параметри сеизмичности за територију
Републике Србије. Према карти сеизмичког хазарда за очекивано максимално хоризонтално
убрзање на основној стени – Acc(g) и очекивани максимални интезитет земљотреса – Imax у
јединицама Европске макросеизмичке скале (ЕМС – 98), у оквиру повратног периода од 475
година могу се очекивати земљотреси максималног интезитета и убрзања приказани у табели.
Сеизмички параметри
Acc(g) max
Imax (ЕМС-98)

Повратни период од 475 година
0.14 – 0.16
VIII - IX

Основна мера зaштите од земљотреса je применa принципа сеизмичког пројектовања
објеката, односно примену сигурносних стандарда и техничких прописа заштите при
реконструкцији и доградњи постојећих и изградњи нових објеката у сеизмичким подручјима.
У циљу заштите од земљотреса објекте пројектовати у складу са:
 Правилником о техничким нормативима за изградњу објеката високоградње у
сеизмичким подручјима („Службени лист СФРЈ“, број 31/81, 49/82, 29/83, 21/88 и
52/90). Све прорачуне сеизмичке стабилности заснивати на посебно израђеним
подацима микросеизмичке реонизације;
 Правилником о привременом техничким нормативима за изградњу објеката који не
спадају у високоградњу у сеизмичким подручјима („Службени лист СФРЈ“, број 39/64).
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, игралишта и др.) могу да се користе у случају земљотреса као безбедне
зоне за евакуацију, склањање и збрињавање становништва.
Опште мере заштите су зонирање, децентрализација и дисперзија.
Превентивне мере:примена прописа о градњи на сеизмичком подручју.
Оперативне мере: обухватају организацију раскрчавања, спасавања, збрињавања и
асанацију.
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Поред тога, на свим теренима са смањеном стабилношћу обавезно се спроводе посебна
инжењерско - геолошка, сеизмичка и геофизичка испитивања терена на којима ће се градити
поједини објекти.

6.5.2 ПОПЛАВЕ
Заштита од поплава, на територији обухваћеној планским документом, као део
територије који припада ГУП-у Чачка остварује се путем пасивне одбране.
Водотоци на подручју плана су водоток I реда - река Западна Морава и водотокови II
реда - река Лупњача, поток Моравац и Мијатовац.
Уређење водотокова и заштита од штетног дејства вода је једна од основних водних
делатности. Уређење водотокова обухвата изградњу и одржавање водних (регулационих)
објеката и извођење радова на одржавању стабилности обала и корита водотока и одржавању
његове пропусне моћи за воду, лед и нанос. Заштита од штетног дејства воде обухвата мере и
радове за заштиту од поплава од спољних и унутрашњих вода, од леда, као и за заштиту од
ерозије и радове на отклањању штетних последица поплава на водним објектима и кориту за
велику воду.
Заштита од поплава, реке Западне Мораве на територији обухваћеној планским
документом је путем пасивне одбране, односно изграђеним линијским заштитним објектом –
левообалним и деснообалним одбрамбеним бедемима. Неопходно је изградити недостајући
сегмент деснообалног одбрамбеног бедема у зони реке Лупњаче са њене леве стране.
Заштита од поплава потока Моравац спровести регулисањем његовог тока.
Изграђене бране на Западној Морави знатно утичу на смањење ризика од поплава, јер
врше трансформацију поплавног таласа, тј. смањују његов врх.
Мере заштите од површинских вода насталих од атмосферских падавина спроводе се
преко изграђеног система атмосферске канализације, са заменом дотрајалих старих деоница и
реконструкцијом исте, као и њеним проширењем.
Мере и радове за одбрану од поплава, сагласно Закону о водама, прописује Скупштина
Града Чачка.

6.5.3 ПОЖАРИ
Ради заштите од пожара објекти морају бити реализовани према одговарајућим
техничким противпожарним прописима, стандардима и нормативима, Законом о заштити од
пожара („Сл. гласник СРС“ бр. 111/09, 20/2015) и свим другим подзаконским а ктима којима се
регулише област заштите од пожара.
Мере заштите од пожара прописују се у складу са Уредбом о разврставању објеката,
делатности и земљишта у категорије угрожености од пожара („Сл.гласник РС“ бр.76/2010) .
Мере заштите од пожара прописане су у складу са условима добијеним од МУП –а
Сектор за ванредне ситуације, Одељење за ванредне ситуације Чачак, број 217-5481/15.
Основну меру заштите од пожара на подручју Плана детаљне регулације представља
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.
Правилним размештајем објеката на прописаним одстојањима од суседних објеката
смањити опасност преношења пожара. Међупростори између њих представљају противпожарне
преграде и од њих директно зависи противпожарна повредивост на посматраној урбанистичкој
површини.
Привредне објекте треба одвајати слободним површинама које ће спречити ширење
пожара и омогућити правовремен и несметан приступ ватрогасним возилима
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Комплекс треба да има више приступних праваца које ће ватрогасним јединицама
омогућити улазак на парцелу и долазак до објекта.
У структури насеља зелене површине и водотокови имају врло значајну улогу
задржавања појавних пожара. 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.
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 је
надземна и покрива целокупну површину подручја обрађеног планом.
Инсталације морају бити изведене као сигурне од пожара.
Лако запаљиве и експлозивне материје морају се складиштити и чувати под законом
прописаним условима уз одговарајућу сагласност надлежних органа на планиране мере
заштите 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 1679-2 добијеног од Министарства одбране Републике Србије –
Управа за инфраструктуру за потребе израде Плана детаљне регулације „Спортски центар“
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
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(“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.
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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 и 13/2016), 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
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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:
o изградња нових и реконструкција постојећих грађевинских објеката уз поштовање
принципа енергетске ефикасности
o развој инфраструктурне и комуналне опремљености насеља у складу са мерама заштите
животне средине и унапређења стања
o детаљно сагледавање стања потрошње енергената (према структури и врсти
енергетских услуга) у секторима грађевинарства, индустрије, саобраћаја и комуналних
услуга
o увођење одговарајућих регулаторних и подстицајних мера за стимулисање привредних
субјеката и становништва да примењују мере енергетске ефикасности
o развој даљинског грејања, развој гасоводне мреже, која ће омогућити супституцију
коришћења електричне енергије и класичних фосилних енергената
o утврђивање ефеката мера које се спроводе у погледу рационалне потрошње енергије
o унапређење и развој статистичких података и енергетских индикатора за праћење
енергетске ефикасности
o коришћење обновљивих извора енергије са акцентом на соларној енергији
и
коришћењу топлотних пумпи у циљу прозводње топлотне енергије за загревање
простора и воде у домаћинствима (примена топлотних пријемника сунчеве енергије)
o унапређење знања и способности и повећање свести крајњег корисника у стамбеном и
терцијарном сектору
o подршка локалне управе.
Да би се реализовало енергетски и еколошки одрживо грађење неопходно је тежити
смањењу губитака топлоте из објеката и то 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 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
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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 испред објекта у правцу ветра 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. Сађењем листопадног и четинарског дрвећа могуће је
скренути правац ветра и тиме постићи жељене ефекте у току лета и зиме.
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.
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

1.

2.

3.

Мере које се примењују за побољшање енергетске ефикасности у зградама су:
Мере побољшања карактеристика саме зграде кроз смањење потреба за грејањем у
зимском и хлађења у летњем периоду (термичка изолованост и заптивеност, заштита од
Сунчевог зрачења лети);
Мере унапређења термотехничких инсталација кроз примену опреме и уређаја са
високим степеном корисности, коришћење отпадне топлоте и обновљивих извора
енергије (боље искоришћење примарне енергије);
Мере оптимизације експлоатације техничких система кроз увођење аутоматског
управљања рада инсталација грејања, хлађења, вентилације и вештачког осветљења
(термички параметри средине се одржавају на жељеном нивоу само у периоду
коришћења просторија у згради).

Мере за енергетску ефикасност код постојеће изградње дефинисати на основу утврђене
разлике између стварног стања објеката и реалних потреба за енергијом и треба да се односе на
следеће интервенције:
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побољшање топлотних карактеристика објекта применом топлотне изолације и заменом
прозора, врата;
 замену или побољшање термотехничких система (припрема топле воде за грејање и
употребу у домаћинству и пословним просторима);
 побољшање ефикасности система електричне енергије (расвета, кућни апарати);
 употребу обновљивих извора енергије у оквиру потрошње.
Избор поменутих мера вршити на основу енергетског прегледа, који има за циљ
потпуни увид у стање изграђених објеката, а потом и одређивање стварних енергетских потреба
објекта на основу прикупљених података и обрађених параметара.
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
енергије, био маса, енергија ветра) 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 пројекта предвидети све
што је неопходно да се добије квалитетан и оптималан енергетски ефикасан објекат:
 анализирати локацију, оријентацију и облик објекта
 применити висок ниво топлотне заштите комплетног спољашњег омотача објекта
 искористити топлотне добитке од сунца и заштитити објекат од претераног осунчања
 користити енергетски ефикасне системе грејања, хлађења и вентилације и комбиновати
их са обновљивим изворима енергије.
Уштеда енергије (енергетска ефикасност) у пословним објектима и станбеној изградњи
постиже се применом одговарајућих пасивних и активних мера:
- примена енергетског пројектовања за уштеде током целог животног циклуса у новим
или реконструисаним зградама;
- коришћење природних потенцијала микролокације објеката;
- побољшањем термоизолације зидова, кровова, прозора, врата, топловода и цевоводи и
др.;
- побољшањем заптивености зграде;
- побољшањем квалитета и заптивености прозора и врата и то:
 енергетски ефикасни прозори и врата (са двоструким стаклима и вишекоморним
профилима);
 коришћењ специјалних ниско – емисионих стакла и др.
- обезбеђењем засенчења прозора и спречавањем упада директног сунчевог зрачења у
просторије и то:
 пројектовање спољних простора према биоклиматским критеријумима;
 пројектовање простора са побољшаним условима дневне светлости;
 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) и др.
- побољшањем система регулације који ће обезбедити оптималне услове у објекту у
летњим и зимским условима рада и то:
 уградња “паметне“ климатизације - централизован и програмбилан начин контроле
грејања и хлађења, везан за стварне потребе и присуство корисника;
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коришћење вишка топлотне енергије из неког дела објекта у осталим деловима
објекта и друге мере и др.
- применом система интелигентних електричних инсталација, које омогућавају
максималан комфор своме власнику и које уместо њега доносе неке одлуке (активно
делују) и то:
 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 сат времена) или да користи електричну енергију по нижој
тарифи где год је 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...);
- 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)
применом савремених техничких решења;
- коришћење расхладних сертификованих извора енергије;
- коришћење акумулатора расхладне енергије за покривање вршних оптерећења.
Активне системе у циљу побољшања енергетске ефикасности, применити од фазе
пројектовања све до фазе изградње и пуштања објеката у рад и добијања употребне дозволе. Да
би један објекат био максимално енергетски ефикасан потребно је применити све расположиве
пасивне и активне мере, до границе економске исплативости.
За генерисање енергије могу се користити:
- соларни фотонапонски панели који стварају електричну енергију из сунчеве светлости
на крововима зграде, спољне зидове и сл.;
- соларни термални панели који стварају електричну енергију из сунчеве светлости, греју
воду или неки други флуид;
- уградња пасивних соларних системе на постојеће зграде (стаклене веранде и тромбове
зидове...);
- 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 пумпе које и без подземних извора могу грејати или хладити објекте;
- хидрогенератори на рекама и потоцима;
- биомаса.

6.8 СТЕПЕН КОМУНАЛНЕ ОПРЕМЉЕНОСТИ
Намена површина
Становање ниске густине
насељености до 50ст/ха
Становање средње густине
насељености од 50-150ст/ха

Минимални степен комуналне опремљености
Обезбеђен излаз на јавни пут, капацитет паркирања,
прикључење на електроенергетску нисконапонску
мрежу, прикључење на мрежу водовода и канализације,
обезбеђено сакупљање и евакуација комуналног
отпада.
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Централне функције
Спорт и рекреација
Спорт, рекреација и туризам
Градски парк

Обезбеђен излаз на јавни пут, капацитет паркирања,
противпожарни пут, прикључење на електроенергетску
нисконапонску мрежу, прикључење на мрежу водовода
и канализације, обезбеђено сакупљање и евакуација
комуналног отпада.

ЗОО врт
Еко центар
Комуналне делатности

7.0

Обезбеђен излаз на јавни пут, прикључење на
електроенергетску мрежу.

ПРАВИЛА ПАРЦЕЛАЦИЈЕ, ПРЕПАРЦЕЛАЦИЈЕ И
ИСПРАВКЕ ГРАНИЦА ПАРЦЕЛА

Грађевинска парцела је најмањи део простора обухваћеног планом која својом
површином и обликом задовољава услове изградње објеката у складу са планским решењем,
правилима грађења и техничким прописима. Грађевинска парцела се формира од једне или
више катастарских парцела, односно делова парцела, у складу са планским условима.
Планом детаљне регулације „Спортски центар“ дефинисана су правила за парцелацију и
препарцелацију грађевинског земљишта у границама грађевинског подручја. У складу са
важећим Законом о планирању и изградњи радити пројекте парцелације и препарцелације, као
и геодетске елаборате исправке граница суседних парцела и спајање суседних парцела истог
власника.
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.
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, приказане на графичком прилогу број 4 - “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.
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8.0

ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА

Правила грађења дата су по зонама, целинама и подцелинама и представљају основ за
директну примену плана.

8.1 ОПШТА ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА

8.1.1 ОШШТА ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА ЗА ЗОНЕ, ЦЕЛИНЕ И ПОДЦЕЛИНЕ
Правилима грађења уређују се дозвољене претежне и компатибилне намене, минимална
величина парцеле, максимални индекс изграђености или искоришћености, положај 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 детаљне регулације.
Правила се примењују:
 за директно спровођење плана - издавањем Локацијских услова
 за израду Урбанистичких пројеката
 за израду пројекта парцелације, препарцелације и геодетског елабората исправке
граница суседних парцела и спајање суседних парцела истог власника.
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 у функцији становања, пословања или снабдевања горивом, 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.
Општа правила грађења се примењују на све урбанистичке зоне, целине и подцелине, а
посебна на одређене зоне, целине и подцелине.
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.
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Услови и начин обезбеђења простора за паркирање возила
Смештај возила решавати у оквиру сопствене парцеле, изван површине јавног пута,
изградњом отвореног 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 („Сл. гласник РС“ бр.
22/2015), као и осталим важећим прописима, нормативима и стандардима који регулишу ову
област.
Услови за саобраћајне површине унутар планираних комплекса
Услови за саобраћајне површине унутар планираних комплекса се односе на урбанистичке
целине 1.2, 1.3, 1.4, 1.6, 1.8, 1.12







Саобраћајнице унутар комплекса пројектовати минималне ширине 6.0м за двосмерни
саобраћај и минимално 3.5м за једносмерни саобраћај, са носивошћу за средњи саобраћај и
свим потребним елементима, тако да се задовоље услови за кретање ургентних
специјалних (ватрогасна возила и возила хитне помоћи) и комуналних возила.
Пешачке стазе унутар комплекса пројектовати минималне ширине од 1.5м, осим у
урбанистичкој целини 1.2 где је минимална ширина 1.8м. Пешачке стазе реализовати од
природних материјала.
Површине за паркирање предвидети као:
- отворене паркинг просторе са могућношћу покривања надстрешницом на којој се
инсталирају фотонапонски системи за рад у острвском режиму који могу да се употребе
за напајање спољне расвете и за друге потребе. Паркинг простор може се реализовати
као јединствена паркинг скупина или у виду више засебно пројектованих групација.
Предвидети минимално једно место за пуњење возила са електричним мотором, осим у
урбанистичкој целини 1.2 где је потребно предвидети десет места за пуњење возила са
електричним мотором. Обрада отворених паркинга треба да је таква да омогући
максимално озелењавање. Озелењеност обезбедити садњом стабала након сваког другог
места за паркирање.
- подземна гаража у склопу објекта. Сем испод основног габарита, објекат може да
садржи подземне делове и ван њега, при чему се не смеју прећи границе парцеле.
Подземна гаража, може бити једно или више етажна.
- као комбинација отворених паркинг простора и подземних гаража.
Предвидети просторе за паркирање бицикла.

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.
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Положај објеката одређен је грађевинском линијом која је дефинисана у односу на
регулациону линију (Графички прилог бр. 4 „Карта регулације и површине јавне намене“).
Грађевинска линија је линија до које је дозвољена:
 изградња нових објеката
 доградња постојећих објеката
 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. 4
„Карта регулације и површине јавне намене“.
 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, целини или подцелини 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, препусти на објектима.
Кота приземља нових објеката
Кота приземља објеката одређује се у односу на коту нивелете јавног или приступног
пута. Кота приземља објеката на равном терену не може бити нижа од коте нивелете јавног или
приступног пута, односно треба да је у односу на коту нивелете јавног или приступног пута
виша за минимално 0,15 м а највише 1,20 м.
За објекте који имају индиректну везу са јавним путем преко приватног пролаза, кота
приземља утврђује се у односу на коту пролаза а у складу са горе наведеним параметрима.
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Грађевински елементи објеката
o
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.
o
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.

Општа правила за постојеће објекте
Третман постојећих објеката
Постојећи објекти могу се заменити новим, према условима из овог плана.
Постојећи објекти могу се реконструисати, адаптирати, санирати и дограђивати уз
поштовање планираних урбанистичких параметара за урбанистичку зону, целину или
подцелину у којој се налазе.
За све објекте који залазе у планиране нове регулације улица важи следеће:
 на основу овог плана дозвољено је текуће одржавање, санација и адаптација
оваквих објеката до њихове замене, уколико не постоји други законски основ за
његово рушење и до привођења земљишта намени у смислу реализације саобраћаја
или других објеката на површинама одређеним за јавно грађевинско земљиште.
Постојеће објекте који се налазе у зони планираног јавног грађевинског земљишта
уклонити приликом привођења земљишта планираној намени;
 није дозвољена реконструкција или доградња;
 није дозвољена промена постојеће површине.
За грађевинске парцеле на којима постојећи објекат не залази у планирану регулацину
линију, али једним својим делом се налази између планиране регулационе и грађевинске линије
важи следеће:
 на основу овог плана дозвољено је текуће одржавање, санација, адаптација и
реконструкција оваквих објеката, уколико не ометају саобраћајну прегледност
или суседа на планираној грађевинској линији, а доградња и изградња су могуће
само иза планом дефинисане грађевинске линије.
За грађевинске парцеле на којима постојећи објекат не залази у планирану регулацину и
грађевинску линију важи следеће:
 дозвољено је текуће одржавање, санација, адаптација, реконструкција и доградња
оваквих објеката у оквиру урбанистичких параметара прописаних овим планом
(индекс заузетости, спратност, грађевинске линије и др.);
 за постојеће објекте који су премашили планом дефинисане урбанистичке
параметре дозвољено је текуће одржавање, адаптација, санација и реконструкција.
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Правила за интервенције на постојећим објектима









Постојећи објекти могу да се дограде уз поштовање овим планом предвиђених
урбанистичких параметара. За потребе доградње потребно је проверити статичку
стабилност објекта и геомеханичка својства терена на микролокацији.
Постојећи објекти чији је индекс заузетости већи од максималног планом
прописаног могу се одржавати, адаптирати, санирати и реконструисати, али не и
доградити.
Објекти на постојећим парцелама које су мање од минимума прописаног у
правилима парцелације, могу се адаптирати, санирати и реконструисати.
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.
Адаптација постојећих простора (тавана, поткровља и сл.) у корисне стамбене или
пословне површине су дозвољене на свим постојећим објектима који не залазе у
планиране регулационе линије, у оквиру својих габарита, односно својом
површином не смеју излазити из хоризонталног габарита објекта. Дозвољено је
при оваквим адаптацијама формирање независних стамбених или пословних
јединица под условом да се за те јединице обезбеди паркирање на парцели, а по
нормативима дефинисаним овим планом. Уколико је немогуће остварити потребан
број паркинг места на парцели за адаптиране просторе није дозвољено формирање
нових стамбених или пословних јединица.

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.
Користити савремене и енергетски ефикасне материјале за објекте.

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.
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Приликом формирања градилишта и изградње потребно је обезбедити све објекте на
парцели као и суседне објекте у погледу статичке стабилности.
Oдвођење атмосферских вода са површина крова решити тако да се вода спроводи у
сопствено двориште, односно усмери на уличну канализацију.
Површинске воде са једне грађевинске парцеле не могу се усмерити према другој
парцели, већ се исте морају прикупљати у сопственом дворишту, односно усмерити на уличну
канализацију.
Ограђивање парцела
Ограђивање грађевинских парцела извршити поштујући опште и посебне услове за
ограђивање по појединим наменама. Уколико посебним условима за ограђивање парцеле није
дефинисан другачији начин ограђивања за одређене намене применити у потпуности правила
грађења која се односе на те намене.
ОПШТИ УСЛОВИ
o Грађевинске парцеле могу се ограђивати зиданом, транспарентном оградом, живом
зеленом оградом као и комбинацијом претходно наведених.
o Зидане и друге врсте ограда постављају се на регулациону линију тако да ограда, стубови
ограде и капије буду на грађевинској парцели која се ограђује.
o Врата и капије на уличној огради не могу се отварати ван регулационе линије, већ ка
унутрашњости комплекса.
o Ограда између парцела поставља се према катастарском плану и операту, тако да:
 стубови зидане или транспарентне ограде буду на земљишту власника парцеле која
се ограђује
 жива зелена ограда се посади у осовини границе грађевинске парцеле.
o Угаоне грађевинске парцеле у зони раскрсница саобраћајница морају имати транспарентне
ограде које могу имати зидани парапет максималне висине до 60цм од коте тротоара, због
прегледности раскрснице.
ПОСЕБНИ УСЛОВИ
o

Становање средњих густина 50-150ст/ха и малих густина до 50 ст/ха
 Парцеле се могу ограђивати зиданом, транспарентном оградом, живом зеленом
оградом као и комбинованом. Висина ограде је максимално h=1.40 м. Уколико се
парцела ограђује зиданом оградом према јавној површини висина зиданог парапета је
максимално 0,9 м од коте тротоара. Висина зидане, непрозирне ограде између
працела може бити масималне висине 1,40 м уз сагласност суседа, а стубови ограде
морају бити на земљишту власника парцеле.

o

Пословање
 Парцеле се могу ограђивати (зиданом, транспарентном оградом, живом зеленом
оградом или комбинованом) или не ограђивати. Висина ограде је максимално h=1.40
м. Уколико се парцела ограђује зиданом оградом према јавној површини висина
зиданог парапета је максимално 0,9 м од коте тротоара. Висина зидане, непрозирне
ограде између працела може бити и до висине 1,40 м уз сагласност суседа, а стубови
ограде морају бити на земљишту власника парцеле.
Површине јавне намене (ЗОО врт)
 Ограђивање парцела – транспарентном оградом висине до 1.60м (могућност зиданог
парапета до висине 0,9 м од коте тротоара). Могућа је комбинација зелене - живе
ограде и транспарентне, према истим условима.
Површине јавне намене (спорт и рекреација)

o

o
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 Није дозвољено ограђивање осим живом оградом висине максимално 0,9м у складу
са партерним уређењем комплекса. Дозвољава се функционална жичана ограда око
самих спортских терена максималне висине 3,0 м. Зидани парапетни део може бити
максимално висок 0.6м, а остатак је транспарентан (челични профили, жица са
одговарајућом подконструкцијом и сл.), Могућа је комбинација зелене - живе ограде
и транспарентне, према истим условима. Ограђивање парцела је могуће обележити
применом адекватног мобилијара (жардињере и клупе).
Одлагање комуналног отпада
o

Услови за одлагање комуналног отпада за урбанистичке целине и подцелине 1.1.2,
3.1, 3.2, 1.7 и 1.10
 На грађевинској парцели, на погодном месту, обезбедити простор за постављање
посуда за комунални отпад. Евакуацију отпада решавати у складу са условима
надлежног јавно комуналног предузећа.

o

Услови за одлагање комуналног отпада за урбанистичке целине и подцелине 1.1.1,
1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.8 и 1.12
 На грађевинској парцели, на погодним местима, обезбедити простор за постављање
посуда за комунални отпад. Евакуацију отпада решавати у складу са условима
надлежног јавно комуналног предузећа, планирањем потребног броја судова,
контејнера и времена њиховог пражњења. Судове унутар комплекса поставити на
локацијама које треба да су максимално удаљене од улаза у комплекс 25.0м.
Прикупљање комуналног отпада решити путем:
- појединачних корпи за отпатке;
- подземног контејнера са приступним стазама (пожељно) или контејнера
постављених на бетонској подлози или канти (у овом случају посуде за
комунални отпад визуелно сакрити зеленилом или их сместити у боксеве).

o

Услови за одлагање комуналног отпада за урбанистичке целине 1.9, 1.11 и 1.13
 Урбанистичку целину опремити корпама за отпатке, постављеним на погодним
местима. Прикупљање и евакуацију комуналног отпада решити у складу са условима
надлежног јавно комуналног предузећа, планирањем потребног броја судова и
времена њиховог пражњења.

o

Услови за одлагање комуналног отпада за урбанистичку целину 2.1
 Простор опремити корпама за отпатке, постављеним на погодним местима и
обезбедити простор за постављање посуда за комунални отпад у зони денивелисане
раскрснице у ново планираној Улици Стевана Првовенчаног, након њеног преласка
преко десно обалног одбрамбеног бедема. Прикупљање и евакуацију комуналног
отпада за објекте привременог карактера решити у складу са условима надлежног
јавно комуналног предузећа, планирањем потребног броја судова и времена њиховог
пражњења.

У склопу општих правила грађења неопходно је испоштовати и следећа правила:
o
o

Приликом пројектовања објеката испоштовати важеће законске и подзаконске акте,
стандарде и нормативе за објекта одређене намене.
Приликом пројектовања придржавати се важећих прописа за пројектовање објеката и
прописа за стабилност. Фундирање објеката вршити након прибављања података о
хидротехничким и геоморфолошким карактеристикама земљишта.
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o
o

o
o
o

o
o
o

o

o
o
o
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 нормативма и прописима за објекте одређене намене.
Приликом пројектовања и изградње објеката испоштовати важеће техничке прописе за
грађење објеката одређене намене. Објекте пројектовати у складу са прописима о
изградњи на сеизмичком подручју, имајући у виду да се гради на подручју које према
интензитету земљотреса спада у VII, VII+ и VIII степен Меркали-Канкали- Зибергове скале
(МЦС).
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.
На објектима који се граде на бочној граници грађевинске парцеле, или интерполирају
између обе бочне грађевинске парцеле, не могу се на забатним зидовима планирати
отвори.
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.
Код грађења објеката на међи водити рачуна да се објектом или неким његовим елементом
– (испадом и другим) не угрози ваздушни, односно подземни простор суседне парцеле.
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.
Површинске воде са једне грађевинске парцеле не могу се усмерити према другој парцели,
односно објектима на суседним парцелама. У случају када за одвођење површинских вода
не постоји нивелационо решење на нивоу блока, површинске воде са парцеле одводе се
слободним падом према риголама, односно према улици (код регулисане канализације,
односно јарковима) са најмањим падом од 1,5%.
Изграђене саобраћајне површине, приступне пешачке стазе објектима на парцели, рампе
гаража у приземљу и помоћних и радних просторија којима се савладава висинска разлика
изнад коте терена, колске приступне путеве дворишту и манипулативне дворишне платое,
треба извести са падом оријентисано према улици, евентуално делом према зеленим
површинама на парцели (врт, башта и слично).
Одвођење површинских вода са манипулативних и паркинг површина планираних у
дворишном делу парцеле, чија површина прелази 200 м2, условљено је затвореном
канализационом мрежом прикљученом на уличну канализацију.
Одвођење површинских вода са рампи гаража планираних у сутерну или подруму објекта
обавезно решавати канализационом мрежом прикљученом на уличну канализацију.
Саобраћајне површине – приступни путеви, платои треба да су изведени са савременим
коловозним застором: бетон, асфалт бетон и др. и поплочање разним типским елементима.
Јавни простор улице не може се 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.

8.1.2 ПОСЕБНА ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА НА ВОДНОМ ЗЕМЉИШТУ
Простор који је предмет израде ПДР „Спортски центар“ према Закону о водама дели се
на брањено и небрањено, односно инундационо подручје. Инундационо подручје припада
категорији водног земљишта.
Простор између лево и десно обалног одбрамбеног бедема реке Западне Мораве
припада водном земљишту. Због своје специфичности уређење и изградња овог простора
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одвијаће се у складу са Законом о водама („Сл. гласник РС“, број 30/2010, 93//2012 и 101/2016)
и условима надлежног Јавног водопривредног предузећа. У инундационом подручју
предвиђено је уређење постојећег спортског центра, новог градског парка, аде и леве обале реке
Западне Мораве.
На водном земљишту у планском документу предвиђено је:
- изградња, реконструкција и санација водних објеката;
- одржавање корита водотока и водних објеката;
- спровођење мера које се односе на уређење водотока и заштиту од штетног
дејства вода, уређење и коришћење вода и заштиту вода;
- изградња линијских инфраструктурних објеката;
- уређење зелених површина;
- изградња објеката у партеру у функцији спорта и рекреације;
- изградња објеката за коришћење природних купалишта;
- постављање мањих монтажних објеката привременог карактера.
За све планиране интервенције на водном земљишту неопходно је прибавити водне
услове надлежног Јавног водопривредног предузећа.
Власници и корисници водног земљишта и водних објеката су дужни да поштују
забране, ограничења права власника и корисника водног земљишта и водних објеката дата у
члановима 133., 134., 135., 136. и 139. Закона о водама.
Ради очувања и одржавања водних тела површинских и подземних вода и заштитних и
других водних објеката, спречавање погоршања водног режима, обезбеђење пролаза великих
вода и спровођење одбране од поплава, као и заштите животне средине на водном земљишту у
планском подручју забрањено је:
- градити објекте којима се смањује пропусна моћ корита;
- вадити речни нанос на овом подручју;
- градити објекте на начин који омета протицање воде и леда или супротно прописима за
градњу у плавном подручју;
- вршити, без одговарјућих водних аката, интервенције у кориту за велику воду (осигурање
обала, преграђивање корита и друго);
- изводити радове који би могли да угрозе стабилност и отежавају одржавање
регулационих, заштитних и других водних објеката.
Планираним радовима на уређењу терена не сме се вршити промена кота нивелације
минор и мајор корита без водних услова надлежног Јавног водопривредног предузећа.
Сви планирани објекти и садржаји морају бити такви да не умањују степен заштите од
поплава, и да се по потреби на захтев водопривреде и штаба за одбрану од поплава могу лако
изместити, односно уклонити.
Сви изграђени – постојећи објекти на водном земљишту, који су предвиђени да се
задрже могу се реконструисати, санирати и доградити искључиво уз водне услове надлежног
Јавног водопривредног предузећа.
Код подземних укрштања инфраструктурних објеката са водотоком, укопавање истих
водити кроз заштитне цеви тако да горња ивица заштитних цеви мора бити на минимум 1.0м
испод нивелете дна регулисаног корита на местима прелаза.
Нивелете планираних мостова, пропуста и прелаза преко водотока, кроз даљу разраду
техничком документацијом, морају бити тако одређене, да доње ивице конструкције ових
објеката имају потребну сигурносну висину – зазор изнад нивоа меродавних рачунских великих
вода за прописно надвишење, у складу са важећим прописима. Све мостовке конструкције у
обухвату плана морају бити изведене са најсавременијим инжењерским решењима која
обезбеђују постојећи протицајни профил у зони мостова, не погоршавају постојећи водни
режим и не игрожавају достигнути степен заштите од поплава. Монтажно-демонтажни мостови
морају бити пројектовани и изведени тако да при појави поплавног таласа могу да се склопе.
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Потребно је временски ограничити коришћење ове врсте моста. Након изградње моста
неопходно је да локална самоуправа именује управљача објекта.

8.2 ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА ЗА ОСТАЛЕ НАМЕНЕ

8.2.1 СТАНОВАЊЕ
СТАНОВАЊЕ СРЕДЊЕ ГУСТИНЕ НАСЕЉЕНОСТИ 50-150ст/ха – урбанистичка
целина 3.1
o
o

o

o

Претежна намена - Породично становање средње густине насељености од 50-150
становника/ха, а просечна густина становања 20-50 станова/ха
Компатибилне намене - Пословање компатибилно основној намени становања које не
угрожава животну средину, објекти јавних намена, спорт и рекреација, зеленило, верски,
као и објекти пратеће саобраћајне, енергетске и комуналне инфраструктуре у функцији
основне намене. Компатибилне намене у оквиру целина могу бити и 100% заступљене на
појединачној грађевинској парцели у оквиру целине и на њих се примењују правила за
изградњу дефинисана за претежну намену земљишта у целини.
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 стамбенопословних 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%.
 На јединственој грађевинској парцели могућа је изградња већег броја породичних
стамбених објеката у низу (у једном објекту могу бити максимално 3 стамбене
јединице) са заједничким коришћењем слободних површина на парцели.
 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 јавне намене.
 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 и
др.)
 здравство (апотека, опште и специјалистичке ординације, амбуланте, стационари мањих
капацитета и др.)
 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.),
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o

o

o

o

o

o

o

o

o

 пословно-административне делатности (филијале банака, поште, представништва,
агенције, пословни бирои и др.).
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 прекинутом низу
 у непрекинутом низу
Посебна правила за више објеката на једној грађевинској парцели:
 На парцелама чија је површина већа од 5.0 ари, могућа је изградња и другог објекта на
парцели за 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:
 Дозвољава се 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.
Минимална површина грађевинске парцеле:
 за слободностојећи објекат - 3.0 ара, изузетно 2.0 ара (односи се на постојеће парцеле
којима је формирањем саобраћајница смањена површина)
 за двојни - 4.0 ара (2 x 2.о ара)
 за објекте у прекинутом низу – 2.0 ара
 за објекте у непрекинутом низу - 1.5 ара
Минимална ширина фронта грађевинске парцеле:
 за слободностојећи објекат – 10.0м
 за двојни - 16.0м (2 x 8.о м)
 за објекте у низу – 5.0м
Максимални индекс заузетости грађевинске парцеле је:
 40%
 На постојећим изграђеним грађевинским парцелама чији је индекс заузетости већи од
дозвољеног, могућа је реконструкција, санација, пренамена постојећих објеката и
адаптација таванског простора у стамбени или пословни простор и доградња у
постојећим габаритима у основи.
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. 4 „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:
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 слободностојеће објекте 3.0 m;
 двојне објекте 4.0 m;
 за први или последњи објекат у прекинутом низу 4.0м.
 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» (копилит стакло,
стаклене призме, полигал и сл.) који би служили искључиво за нужно осветлење
просторије.
 Слободностојећи објекти се могу градити и ближе линији суседне парцеле на делу
бочног дворишта северне оријентације, тј. на растојању од 1.0 м, у случају да је
растојање објекта на делу бочног дворишта јужне оријентације на суседној парцели
мин. 4.0 м, тј. да је међусобна удаљеност објеката 5.0 м.
Максимална спратност објекта:
 Максимална спратност По+Пр +2
 Максимална спратност помоћних објеката, уколико се граде као самостални објекти, је
По+Пр
 Дозвољена је изградња подрумске или сутеренске етаже, уколико не постоје сметње
геотехничке и хидротехничке природе.
Уређене зелене површине - Минимално 25% површине грађевинске парцеле уредити
зеленим површинама.
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.
Ограђивање парцеле урадити у складу са условима у оквиру поглавља 8.1.1 Општа
правила грађења за зоне, целине и подцелине, део Ограђивање парцела.
Одлагање комуналног отпада урадити у складу са условима у оквиру поглавља 8.1.1
Општа правила грађења за зоне, целине и подцелине, део Одлагање комуналног
отпада
Остала правила:
 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.
 На постојећим изграђеним парцелама са два објекта, чије су површине мање од планом
прописаних због планираног саобраћајног решења, дозвољена је реконструкција,
доградња или замена објеката до највећег дозвољеног степена заузетости.

СТАНОВАЊЕ МАЛИХ ГУСТИНА НАСЕЉЕНОСТИ до 50ст/ха – урбанистичка
целина 3.2
o
o

Претежна намена - Породично становање мале густине насељености до 50 становника/ха,
а просечна густина становања до 20 станова/ха
Компатибилне намене:
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 пословање, услуге и услужно занатство компатибилно основној намени становања које
не угрожава животну средину,
 производња мањег капацитета уз обавезно одлучивање о потреби процене утицаја на
животну средину,
 објекти јавних намена, спорт и рекреација, зеленило, верски, као и објекти пратеће
саобраћајне, енергетске и комуналне инфраструктуре у функцији основне намене.
Компатибилне намене у оквиру целина могу бити и 100% заступљене на појединачној
грађевинској парцели у оквиру целине и на њих се примењују правила за изградњу
дефинисана за претежну намену земљишта у целини.
Врста и намена објеката који се могу градити:
 Породични стамбени објекти са максимално 2 стамбене јединице.
 Породични стамбено-пословни објекат.
 Пословни објекат (може се градити као јединствени објекат на парцели или као засебан
објекат на парцели са породичним стамбеним објектом).
 Производни објекат
 Помоћни објекти у функцији објеката основне намене.
 Објекти јавне намене.
 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 и
др.)
 здравство (апотека, опште и специјалистичке ординације, амбуланте, стационари мањих
капацитета и др.)
 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 и др.).
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.
Тип изградње (објекти на парцели могу бити):
 слободно-стојећи
 двојни
Врста интервенције у простору:
 Дозвољава се 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.
Посебна правила за више објеката на једној грађевинској парцели:
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 На парцелама чија је површина већа од 5.0 ари, могућа је изградња и другог објекта на
парцели за потребе становања или организовања пословног простора из терцијарног
сектора или производње. 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.
Минимална површина грађевинске парцеле:
 за слободностојећи објекат је 5.0 ари,
 за двојни је 6.0 ари (2 x 3.0 ара)
Минимална ширина фронта грађевинске парцеле:
 за слободностојећи објекат је 12.0м
 за двојни објекат је 20.0м (2 x 10.0 м)
Максимални индекс заузетости грађевинске парцеле:
 30%
 На постојећим изграђеним грађевинским парцелама чији је индекс заузетости већи од
дозвољеног, могућа је реконструкција, санација, пренамена постојећих објеката и
адаптација таванског простора у стамбени или пословни простор и доградња у
постојећим габаритима у основи.
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. 4 „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 3.0 m;
 двојне објекте 4.0 m.
 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» (копилит стакло,
стаклене призме, полигал и сл.) који би служили искључиво за нужно осветлење
просторије.
Максимална спратност објекта:
 Максимална спратност По+Пр +1
 Максимална спратност помоћних објеката, уколико се граде као самостални објекти, је
По+Пр
 Дозвољена је изградња подрумске или сутеренске етаже, уколико не постоје сметње
геотехничке и хидротехничке природе.
Уређене зелене површине - Минимално 35% површине грађевинске парцеле уредити
зеленим површинама.
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.
Ограђивање парцеле урадити у складу са условима у оквиру поглавља 8.1.1 Општа
правила грађења за зоне, целине и подцелине, део Ограђивање парцела.
Одлагање комуналног отпада урадити у складу са условима у оквиру поглавља 8.1.1
Општа правила грађења за зоне, целине и подцелине, део Одлагање комуналног
отпада
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o

Остала правила:
 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.

ЦЕНТРАЛНЕ ФУНКЦИЈЕ – урбанистичке целине 1.7 и 1.10
o
o

o

o

o

o
o
o
o
o

Претежна намена – централне функције (пословање, услуга, администрација и др.)
Пратећа наменa – становање, објекти јавних намена, спорт и рекреација, зеленило,
објекти пратеће саобраћајне и комуналне инфраструктуре у функцији основне намене и сл.
Компатибилне намене у оквиру целина или подцелина, осим што могу бити у комбинацији
са претежном наменом могу бити и 100% заступљене на појединачној грађевинској
парцели у оквиру целине или подцелине и на њих се примењују правила за изградњу
дефинисана за претежну намену земљишта у целини или подцелини.
Врста и намена објеката који се могу градити под условима који важе за целину или
подцелину:
 пословни, услужни, комерцијални и сл. објекат
 пословно-станбени објекти
 објекти јавне намене
 други објекти на парцели, пратећи или помоћни објекти у функцији објеката основне
намене (заједничке гараже, паркиралишта, надстрешнице, и сл.)
 инфраструктурни објекти.
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 објеката
чија би намена негативно утицала на претежну намену. Нису дозвољене пословне
делатности које могу угрозити животну средину и услове становања разним штетним
утицајима: буком, гасовима, отпадним материјама или другим штетним дејствима,
односно за која нису предвиђене мере којима се у потпуности обезбеђује околина од
загађења. Није дозвољена изградња производних објеката.
Тип изградње:
 уз планирано шеталиште поред хидромелирационог канала предвидети објекте у низу
 на осталом простору целине дозвољена је изградња слободно стојећих објеката, који
међусобно могу бити повезани разним облицима веза
Врста интервенције у простору:
 изградња нових објеката
 доградња, реконструкција, адаптација, санација постојећих објеката.
Дозвољена је изградња и више подземних нивоа уколико то дозвољавају геомеханички и
хидротехнички услови.
Габарит подземне етаже може да буде и изван габарита основног објекта при чему се не
смеју прећи границе парцеле.
Посебна правила за више објеката на једној грађевинској парцели: на истој
грађевинској парцели могућа је изградња више објеката (основне намене, пратећих
садржаја и помоћне зграде).
Услови за формирање грађевинске парцеле – Минимална површина парцеле је:
 4.0 ари за објекте у низу
 6.0 ари за слободно стојеће објекте
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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. 4 „Карта регулације и површина јавне намене“.
Максимални индекс заузетости је:
 50% под објектима
 70% под објектима и саобраћајним површинама
Минимално 30% површине грађевинске парцеле уредити зеленим површинама.
Максимална спратност објеката:
 По+Пр+2.
 По+Пр за помоћне објекте.
Дозвољена је изградња подрумске или сутеренске етаже уколико не постоје сметње
геотехничке и хидротехничке природе.
Положај објекта у односу на линије суседне грађевинске парцеле:
 објекте у низу поставити у нултој позицији разделних граница
 слободно стојеће и објекте у прекинутом низу поставити на удаљености од границе
суседне парцеле минимално 2.5м.
Приступ парцели остварити са јавног пута или преко интерних блоковских пешачкоколских површина, а у складу са условима датим у поглављу 5.6.1 Правила уређења
саобраћајне инфраструктуре део Услови за приступ на јавну саобраћајну мрежу.
Паркирање возила решавати у склопу сопствене парцеле (у самом објекту или на
слободном делу парцеле; подземно или надземно) у складу са параметрима датим у
поглављу 8.4.1 Правила за изградњу саобраћајне инфраструктуре део Услови и
нормативи за паркирање.
Ограђивање парцеле урадити у складу са условима у оквиру поглавља 8.1.1 Општа
правила грађења за зоне, целине и подцелине, део Ограђивање парцела.
Границе парцеле орјентисане према хидромелирационом каналу не ограђивати. У осталим
деловима парцеле се могу ограђивати (зиданом, транспарентном оградом, живом зеленом
оградом или комбинованом) или не ограђивати. Висина ограде је максимално h=1.40 м.
Уколико се парцела ограђује зиданом оградом висина зиданог парапета је максимално
0,9м.
Одлагање комуналног отпада урадити у складу са условима у оквиру поглавља 8.1.1
Општа правила грађења за зоне, целине и подцелине, део Одлагање комуналног
отпада
Приликом пројектовања придржавати се важећих прописа и норматива за пројектовање
ове врсте објеката и прописа за стабилност објеката.

ЦЕНТРАЛНЕ ФУНКЦИЈЕ – урбанистичка подцелина 1.1.2
o
o




Претежна намена – централне функције (угоститељство,пословање, услуга, и др.)
Врста интервенције у простору:
 реконструкција, адаптација, санација постојећег објекта
 доградња у постојећим габаритима основе (доградња у вертикалном смислу) уколико то
дозволе услови надлежног јавног водопривредног предузећа.
Уређење простора и објекта мора бити у складу са условима датим у поглављу 8.1.2
Посебна правила грађења на водном земљишту.
Урбанистичка подцелина представља простор са посебним режимом уређења и градње с
обзиром да се налази у инундационом подручју и уређује се у складу са Законом о водама.
Уређење и изградња унутар њега морају бити у складу са важећим законима и
правилницима који регулишу конкретну област, условима имаоца јавних овлашћења,
односно условима надлежног јавног водопривредног предузећа, као и нормативима за
пројектовање ове врсте објеката и прописа за стабилност објеката.

113

Нацрт Плана детаљне регулације „Спортски центар“
ЈП „ГРАДАЦ“ јавно предузеће за урбанистичко и просторно планирање, грађевинско земљиште и
путеве - Чачак



Одлагање комуналног отпада урадити у складу са условима у оквиру поглавља 8.1.1
Општа правила грађења за зоне, целине и подцелине, део Одлагање комуналног
отпада

СПОРТ, РЕКРЕАЦИЈА И ТУРИЗАМ – урбанистичка целина 1.3
o
o

o

o

o

o

o
o

o
o

Претежна намена – спортска, рекреативна, туристичка намена са пратећим садржајима
Компатибилна намена – ванспортски садржаји (комерцијални, угоститељски, услужни и
културни садржаји), зеленило, објекти пратеће саобраћајне и комуналне инфраструктуре у
функцији основне намене. Није дозвољена изградња појединачних објеката искључиво
намењених трговини или услужним делатностима ван комплекса или објекта неке од
наведених доминантних намена).
Намена објеката који се могу градити (намене које су међусобно компатибилне):
 спортско - рекреативни објекти са пратећим садржајима
 туристички смештајни капацитети (хотели, хостели, мотели и др.)
 спортски камп
 угоститељство
 пословање
 комерцијални
 културни
 едукативни центри
 рехабилитациони центри
 тематски паркови
 други објекти на парцели, пратећи или помоћни објекти у функцији објеката основне
намене (инфраструктурни објекти, паркиралишта, надстрешнице и др.).
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 породичних и вишепородичних стамбених објеката, производних
објеката, хипермаркета, трговина на велико, бензинске станице, наменских сала за
прославе са великим бројем људи, магацина, радионица и сл.
Тип изградње:
 дозвољена је изградња слободно стојећег објеката
 дозвољена је изградња објеката у низу
 дозвољена је комбинација претходна два типа објеката уколико се гради више објеката
на једној грађевинској парцели или грађевинском комплексу.
Врста изградње:
 затворени објекат
 отворени и
 комбинација претходна два наведена.
Врста интервенције у простору: изградња нових објеката
Посебна правила за више објеката на једној грађевинској парцели:
 на истој грађевинској парцели могућа је изградња више објеката
 на истој грађевинској парцели могућа је изградња и других објеката у функцији
основног објекта (гараже, инфраструктурни објекти, надстрешнице и др.).
Услови за формирање грађевинске парцеле – У урбанистичкој целини могу се
формирати једна или више грађевинских парцела за уређење и изградњу спортских,
рекреативних, туристичких садржаја са пратећим садржајима.
Минимална површина парцеле је:
 10ари за спортско - рекреативне објекте са пратећим садржајима, туристичко
смештајне капацитете, пословање, комерцијални, културни објекти, едукативни центри,
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рехабилитациони центри
 10ари за угоститељство.
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. 4 „Карта регулације и површина јавне намене“.
Положај објекта у односу на границе парцеле: Минимално растојање од граница
парцеле је једнако половини висине објекта, а минимално 3.5м уколико је половина висине
објекта мања од 3.5м.
Положај објекта у односу на наспрамни објекат на суседној парцели: Минимално
растојање од наспрамног објекта на суседној парцели је једнако висини вишег објекта.
Положај објекта у односу на наспрамни објекат на парцели: Дозвољена је изградња
више објеката на једној парцели за све намене, с тим да је минимална удаљеност два
објекта на једној парцели 5.0 м.
Максимални индекс заузетости је:
 60% за спортско - рекреативне објекте са пратећим садржајима, спортски камп,
тематски парк (затворени и отворени објекти)
 35% за туристичко смештајне капацитете, угоститељство, пословање, комерцијални,
културни објекти, едукативни центри, рехабилитациони центри
 Уколико објекат или објекти комбинују више намена за које су дозвољени различити
индекси изграђености, примењује се виша вредност.
Партерно уређење парцеле - Минимално 40% површине грађевинске парцеле уредити
зеленим површинама, осим за спортско-рекреативне објекте где је 20%. Композицију
треба да чине различите категорије биљних врста, грађевински и вртно- архитектонски
елементи и урбани мобилијар. Основу сваке зелене површине треба да чини добро уређен
и негован травњак. У уређене зелене површине рачунају се и простори за рекреацију који
су изведени као природне травнате површине.
Максимална спратност објеката:
 По+Пр+1 спортско - рекреативни објекти, тематски парк (затворени и отворени
објекти)
 По+Пр+3 туристички смештајни капацитети
 По+Пр+2 угоститељство, пословање, комерцијални, културни објекти, едукативни
центри, рехабилитациони центри, спортски камп,
 По+Пр за помоћне објекте
 Уколико објекат или објекти комбинују више намена за које су дозвољене различите
спратности, примењује се виша спратност.
Дозвољена је изградња подрумске или сутеренске етаже, као и више подземних нивоа
уколико то дозвољавају геомеханички и хидротехнички услови.
Габарит подземне етаже може да буде и изван габарита основног објекта и то по правилу у
равни терена (изузетно са издизањем до 0.5м, ако то дозвољавају услови на парцели) при
чему се не смеју прећи границе парцеле.
Архитектонска обрада објекта – Објекте треба конципирати на основама одрживе и
зелене изградње, уз употребу савремених материјала, примену зелених кровова и зидова
на фасадама, примену обновљивих извора енергије за задовољење енергетских потреба.
Архитектонска обрада мора бити таква да подиже ниво еколошког и естетског амбијента.
Приступ парцели остварити са јавног пута у складу са условима датим у поглављу 5.6.1
Правила уређења саобраћајне инфраструктуре део Услови за приступ на јавну
саобраћајну мрежу.
Паркирање возила решавати у склопу сопствене парцеле, све у складу са параметрима
датим у поглављу 8.4.1 Правила за изградњу саобраћајне инфраструктуре део Услови
и нормативи за паркирање.
Саобраћајне површине унутар комплекса урадити у складу са условима у оквиру
поглавља 8.1.1 Општа правила грађења за зоне, целине и подцелине, део Услови за
саобраћајне површине унутар планираних комплекса.
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Ограђивање парцеле - Није дозвољено ограђивање осим живом оградом висине
максимално 0,9м у складу са партерним уређењем комплекса. Дозвољава се функционална
жичана ограда око самих спортских терена максималне висине 3,0 м. Зидани парапетни
део може бити максимално висок 0.6м, а остатак је транспарентан (челични профили,
жица са одговарајућом подконструкцијом и сл.), Могућа је комбинација зелене - живе
ограде и транспарентне, према истим условима. Ограђивање парцела је могуће обележити
применом адекватног мобилијара (жардињере и клупе).
Услови заштите животне средине, технички, хигијенски, услови заштите од пожара,
безбедносни и други услови - Сви објекти морају бити изграђени у складу са важећим
законима и правилницима који регулишу конкретну област. При пројектовању и извођењу
радова на објектима, као и при употреби одређених материјала, имати у виду
специфичност намене објекта (простора) са становишта коришћења, одржавања, односно
обезбеђивања санитарно-хигијенских услова.
Одлагање комуналног отпада урадити у складу са условима у оквиру поглавља 8.1.1
Општа правила грађења за зоне, целине и подцелине, део Одлагање комуналног
отпада
Приликом пројектовања придржавати се важећих прописа и норматива за пројектовање
ове врсте објеката и прописа за стабилност објеката.
Обавезна је израда геотехничког елабората за потребе израде техничке документације.

КОМПЛЕКС АКВА ПАРКА – урбанистичка целина 1.4
o
o
o

o

o
o
o

Претежна намена – спорт, рекреација и туризам са пратећим садржајима
Пратећа намена – здравство, услуга, зеленило, објекти пратеће саобраћајне,
електроенергетске и комуналне инфраструктуре у функцији основне намене.
Врста и намена објеката који се могу градити:
 отворени и затворени базени за спортске и разне врсте рекреативних активности, са
воденим атракцијама и системом тобогана (базени за релаксацију, пиратско острво,
дивља река, дечији рај, базен са таласима, пећински базени и сл.). Уз водене површине
пројектовати плаже.
 хотел са апартманским смештајем и wellness-ом
 угоститељски и комерцијални објекти
 други објекти на парцели, пратећи или помоћни објекти у функцији објеката основне
намене (заједничке гараже, паркиралишта, надстрешнице, кабине за пресвлачење и др.)
 инфраструктурни објекти.
Врста и намена објеката чија је изградња забрањена - Забрањена је изградња свих
објеката у којима се обављају делатности које могу угрозити животну средину разним
штетним утицајима: буком, гасовима, вибрацијама, отпадним материјама или другим
штетним дејствима, односно за која нису предвиђене мере којима се у потпуности
обезбеђује околина од загађења. Није дозвољена изградња стамбених, производних
објеката и сл.
Тип изградње:
дозвољена је изградња самосталних појединачних објеката на
јединственој парцели комплекса, као и њихово груписање на различите начине у
јединствен комплекс
Врста интервенције у простору: изградња нових објеката
Посебна правила за више објеката на једној грађевинској парцели:
 на грађевинској парцели може се градити више објеката који представљају јединствену
функционалну целину и са утврђеним заједничким коришћењем парцеле, уз услов да се
задовоље планом дефинисана правила грађења.
 на истој грађевинској парцели могућа је изградња и других објеката у функцији
основног објекта (гараже, инфраструктурни објекти, спортски терени, надстрешнице и
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др.).
Прaвилa пaрцeлaциje и зоне изградње – Урбанистичким пројектом, као обавезном
урбанистичко-архитектонском разрадом овог простора, дати предлог за формирање
грађевинских парцела. У зависности од функционалне организације и границе
катастарских општина урбанистичка целина 1.4 може садржати две или више
грађевинских парцела, али мора бити јединствена целина. Зоне изградње дефинишу се
даљом разрадом, кроз урбанистички пројекат, у складу са одредбама датим у поглављу 9.0.
Спровођење плана.
Фазност реализације – Дозвољена је фазна реализација планиране изградње на парцели
по независним функционалним целинама. Све фазе реализације морају бити дефинисане у
техничкој документацији. Омогућити функционисање сваке фазе независно од реализације
следеће и да се обавезе из једне фазе не преносе у другу. У свакој фази реализације морају
се обезбедити прописани услови за паркирање, озелењавање и уређење слободних
површина парцеле.
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. 4 „Карта регулације и површина јавне намене“.
Максимални индекс заузетости:
 20% под објектима
 70% под објектима, теренима на отвореном и базенима, саобраћајним површинама
Минимално 30% површине грађевинске парцеле уредити зеленим површинама.
Композицију треба да чине различите категорије биљних врста, грађевински и вртноархитектонски елементи и урбани мобилијар. Основу сваке зелене површине треба да чини
добро уређен и негован травњак.
Максимална спратност објеката:
 По+Пр+2. Дозвољена је изградња подрумске или сутеренске етаже уколико не постоје
сметње геотехничке и хидротехничке природе
 По+Пр за помоћне објекте.
 Дозвољена је изградња пратећих објеката и већих висина, као што су тобогански базени
са торњевима и сл.
Положај објекта у односу на наспрамни објекат на парцели: минимално 1/2 висине
вишег објекта, а за објекте ниже од 8.0 m не може бити мања од 4.0 m за потребе извођења
противпожарног пута
Дозвољена је изградња и више подземних нивоа уколико дозвољаваљу геомеханички и
хидротехнички услови.
Габарит подземне етаже може да буде и изван габарита основног објекта и то по правилу у
равни терена (изузетно са издизањем до 0.5 м, ако то дозвољавају услови на парцели) при
чему се не смеју прећи границе парцеле.
Архитектонска обрада објекта – Објекте треба конципирати на основама одрживе и
зелене изградње, уз употребу савремених материјала, примену зелених кровова и зидова
на фасадама, примену обновљивих извора енергије за задовољење енергетских потреба.
Архитектонска обрада мора бити таква да подиже ниво еколошког и естетског амбијента.
Приступ парцели остварити са јавног пута у складу са условима датим у поглављу 5.6.1
Правила уређења саобраћајне инфраструктуре део Услови за приступ на јавну
саобраћајну мрежу.
Паркирање возила решавати у склопу сопствене парцеле, све у складу са параметрима
датим у поглављу 8.4.1 Правила за изградњу саобраћајне инфраструктуре део Услови
и нормативи за паркирање.
Саобраћајне површине унутар комплекса урадити у складу са условима у оквиру
поглавља 8.1.1 Општа правила грађења за зоне, целине и подцелине, део Услови за
саобраћајне површине унутар планираних комплекса.
Ограђивање парцеле урадити у складу са условима у оквиру поглавља 8.1.1 Општа
правила грађења за зоне, целине и подцелине, део Ограђивање парцела.
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Услови заштите животне средине, технички, хигијенски, услови заштите од пожара,
безбедносни и други услови - Сви објекти морају бити изграђени у складу са важећим
законима и правилницима који регулишу конкретну област. При пројектовању и извођењу
радова на објектима, као и при употреби одређених материјала, имати у виду
специфичност намене објекта (простора) са становишта коришћења, одржавања, односно
обезбеђивања санитарно-хигијенских услова.
Одлагање комуналног отпада урадити у складу са условима у оквиру поглавља 8.1.1
Општа правила грађења за зоне, целине и подцелине, део Одлагање комуналног
отпада
Приликом пројектовања придржавати се важећих прописа и норматива за пројектовање
ове врсте објеката и прописа за стабилност објеката.
Обавезна је израда геотехничког елабората за потребе израде техничке документације.
За урбанистичку целину 1.4 обавезна је израда Урбанистичког пројекта.

ДЕЧИЈИ СПОРТСКИ ЦЕНТАР – урбанистичка целина 1.5
o
o

o

o

o
o
o

o
o
o

o

Претежна намена – дечији спортски терени (отворени и затворени) уз пратеће садржаје
Пратећа намена:
 ванспортски садржаји (административни, пословни, услужни и комерцијални садржаји);
 смештајни садржаји,
 зеленило,
 објекти пратеће саобраћајне, електроенергетске и комуналне инфраструктуре у
функцији основне намене
 и др.
Врста и намена објеката који се могу градити:
 спортско-рекреативни садржаји у затвореном објекту
 спортско-рекреативни терени на отвореном
 објекти са ванспортским, рекреативним, услужним и др. садржајима
 други објекти на парцели, пратећи или помоћни објекти у функцији објеката основне
намене (инфраструктурни објекти, паркиралишта, надстрешнице и др.)
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 објеката који нису наведени.
Тип изградње: дозвољена је изградња слободно стојећих објеката, који међусобно могу
бити повезани разним облицима веза
Врста интервенције у простору: изградња нових објеката, реконструкција и доградња
постојећих објеката
Посебна правила за више објеката на једној грађевинској парцели:
 на истој грађевинској парцели могућа је изградња више објеката
 на истој грађевинској парцели могућа је изградња и других објеката у функцији
основног објекта (гараже, инфраструктурни објекти, надстрешнице и др.).
Услови за формирање грађевинске парцеле – Може се формирати једна или више
грађевинских парцела. На грађевинској парцели могу се градити објекти основне намене,
пратећих садржаја и помоћне зграде.
Минимална површина грађевинске парцеле – 10.0 ари
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. 4 „Карта регулације и површина јавне намене“.
Максимални индекс заузетости је:

118

Нацрт Плана детаљне регулације „Спортски центар“
ЈП „ГРАДАЦ“ јавно предузеће за урбанистичко и просторно планирање, грађевинско земљиште и
путеве - Чачак

o
o
o
o
o
o
o
o

o
o
o
o
o

o
o
o

 35% под објектима
 70% под објектима и теренима на отвореном
Минимално 30% површине грађевинске парцеле уредити зеленим и саобраћајним
површинама.
Максимална спратност објеката:
 По+Пр+2
 По+Пр за помоћне објекте.
Дозвољена је изградња и више подземних нивоа уколико дозвољаваљу геомеханички и
хидротехнички услови.
Положај објекта у односу на наспрамни (помоћни) објекат на парцели: минимално 5.0
m
Положај објекта у односу на границе парцеле: Минимално растојање од граница
парцеле је једнако половини висине објекта, а минимално 3.5м уколико је половина висине
објекта мања од 3.5м.
Положај објекта у односу на наспрамни објекат на суседној парцели: Минимално
растојање од наспрамног објекта на суседној парцели је једнако висини вишег објекта.
Положај објекта у односу на наспрамни објекат на парцели: Дозвољена је изградња
више објеката на једној парцели за све намене, с тим да је минимална удаљеност два
објекта на једној парцели 5.0 м.
Архитектонска обрада објекта – Објекте треба конципирати на основама одрживе и
зелене изградње, уз употребу савремених материјала, примену зелених кровова и зидова
на фасадама, примену обновљивих извора енергије за задовољење енергетских потреба.
Архитектонска обрада мора бити таква да подиже ниво еколошког и естетског амбијента.
Засторе на дечијим игралиштима и спортским теренима урадити од савремених
материјала, а справе за игру деце у складу са стандардима ЕУ.
При озелењавању избегавати инвазивне (агресивне алохтоне) врсте, као и врсте које су
детерминисане као алергене.
Приступ парцели остварити са јавног пута у складу са условима датим у поглављу 5.6.1
Правила уређења саобраћајне инфраструктуре део Услови за приступ на јавну
саобраћајну мрежу.
Паркирање возила решавати у склопу сопствене парцеле, све у складу са параметрима
датим у поглављу 8.4.1 Правила за изградњу саобраћајне инфраструктуре део Услови
и нормативи за паркирање.
Ограђивање парцеле – Ограђивање парцеле урадити у складу са партерним уређењем
комплекса. Дозвољава се функционална металнаограда око самих спортских терена
максималне висине 3,0 м. Зидани парапетни део може бити максимално висок 0.6м, а
остатак је транспарентан (челични профили, жица са одговарајућом подконструкцијом и
сл.), Могућа је комбинација зелене - живе ограде и транспарентне, према истим условима.
Ограђивање парцела је могуће обележити применом адекватног мобилијара (жардињере и
клупе).
Одлагање комуналног отпада урадити у складу са условима у оквиру поглавља 8.1.1
Општа правила грађења за зоне, целине и подцелине, део Одлагање комуналног
отпада
Приликом пројектовања придржавати се важећих прописа и норматива за пројектовање
ове врсте објеката и прописа за стабилност објеката.
Обавезна је израда геотехничког елабората за потребе израде техничке документације.

ТЕНИСКИ КОМПЛЕКС – урбанистичка целина 1.6
o
o

Претежна намена – тениски терени и дворана са комплетном понудом за развој
професионалне и рекреативне дисциплине уз пратеће садржаје
Пратећа намена:
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 ванспортски садржаји (административни, пословни, угоститељски и комерцијални
садржаји),
 рекреативни садржаји (фитнес, трим сала, теретана, и др.),
 услужни садржаји (сауна, масажа и др.),
 смештајни садржаји,
 зеленило,
 објекти пратеће саобраћајне, електроенергетске и комуналне инфраструктуре у
функцији основне намене
 и др.
Врста и намена објеката који се могу градити:
 отворени тениски терени
 тениска дворана
 објекти са ванспортским, рекреативним, услужним и др. садржајима
 други објекти на парцели, пратећи или помоћни објекти у функцији објеката основне
намене (инфраструктурни објекти, паркиралишта, надстрешнице и др.)
Врста и намена објеката чија је изградња забрањена - Није дозвољена изградња
стамбених, производних објеката и сл.
Тип изградње: дозвољена је изградња слободно стојећих објеката, који међусобно могу
бити повезани разним облицима веза
Врста интервенције у простору: изградња нових објеката
Посебна правила за више објеката на једној грађевинској парцели: на грађевинској
парцели могућа је изградња више објеката (основне намене, пратећих садржаја и помоћне
зграде).
Услови за формирање грађевинске парцеле – Може се формирати једна или више
грађевинских парцела. На грађевинској парцели могу се градити објекти основне намене,
пратећих садржаја и помоћне зграде.
Минимална површина грађевинске парцеле – 10.0 ари
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. 4 „Карта регулације и површина јавне намене“.
Максимални индекс заузетости је 70% под објектима и теренима
Минимално 30% површине грађевинске парцеле уредити зеленим и саобраћајним
површинама.
Максимална спратност објеката:
 По+Пр+2
 По+Пр за помоћне објекте.
Положај објекта у односу на наспрамни (помоћни) објекат на парцели: минимално 5.0
m
Положај објекта у односу на границе парцеле: Минимално растојање од граница
парцеле је једнако половини висине објекта, а минимално 3.5м уколико је половина висине
објекта мања од 3.5м.
Дозвољена је изградња и више подземних нивоа уколико дозвољаваљу геомеханички и
хидротехнички услови.
Архитектонска обрада објекта – Објекте треба конципирати на основама одрживе и
зелене изградње, уз употребу савремених материјала, примену зелених кровова и зидова
на фасадама, примену обновљивих извора енергије за задовољење енергетских потреба.
Архитектонска обрада мора бити таква да подиже ниво еколошког и естетског амбијента.
Приступ парцели остварити са јавног пута у складу са условима датим у поглављу 5.6.1
Правила уређења саобраћајне инфраструктуре део Услови за приступ на јавну
саобраћајну мрежу.
Паркирање возила решавати у склопу сопствене парцеле, све у складу са параметрима
датим у поглављу 8.4.1 Правила за изградњу саобраћајне инфраструктуре део Услови
и нормативи за паркирање.
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o
o
o
o
o

Саобраћајне површине унутар комплекса урадити у складу са условима у оквиру
поглавља 8.1.1 Општа правила грађења за зоне, целине и подцелине, део Услови за
саобраћајне површине унутар планираних комплекса.
Ограђивање парцеле урадити у складу са условима у оквиру поглавља 8.1.1 Општа
правила грађења за зоне, целине и подцелине, део Ограђивање парцела.
Одлагање комуналног отпада урадити у складу са условима у оквиру поглавља 8.1.1
Општа правила грађења за зоне, целине и подцелине, део Одлагање комуналног
отпада
Приликом пројектовања придржавати се важећих прописа и норматива за пројектовање
ове врсте објеката и прописа за стабилност објеката.
Обавезна је израда геотехничког елабората за потребе израде техничке документације.

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 површине јавне намене, које су приказане на графичком
прилогу бр.4 „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, адаптацију, санацију и доградњу постојећих објеката, као и за
поједину нову изградњу дозвољено је издавање Локацијских услова на основу овог Плана. За
изградњу нових површина и објеката јавне намене у урбанистичким целинама и подцелинама
1.1.1, 1.8, 1.12, 1.13 и 2.1 обавезна је израда урбанистичког пројекта за потребе урбанистичкоархитектонског обликовања.
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 дату зону или целину у којој се планира површина јавне намене,
поштујући стандарде и нормативе при пројектовању који важе за јавне објекте.

8.3.1 СПОРТ И РЕКРЕАЦИЈА
ПОСТОЈЕЋИ СПОРТСКИ ЦЕНТАР –урбанистичка подцелина 1.1.1
o
o

На простору спортско рекреативне намене планирани су садржаји у функцији спорта и
рекреације, пратећи садржаји основне намене и потребна инфраструктура за спортско
рекреативну намену.
Претежна (основна) намена – Спорт и рекреација

121

Нацрт Плана детаљне регулације „Спортски центар“
ЈП „ГРАДАЦ“ јавно предузеће за урбанистичко и просторно планирање, грађевинско земљиште и
путеве - Чачак

Пратећи садржаји:
 површине планиране за вишенаменске садржаје (рекреација, забава, култура), дечја
игралишта, игралишта за старија лица, теретане на отвореном, пешачке, бициклистичке
и трим стазе, водене површине, изложбе на отвореном, јавни тоалети, објекти за
смештај опреме за одржавање центра, објекти привременог карактера и др.;
 зелене површине са урбаном опремом
 објекти пратеће саобраћајне, електроенергетске и комуналне инфраструктуре у
функцији основне намене и др.;
 инфо центар, пословни, угоститељски, услужни и сл. садржаји;
 забавне намене (скејт парк, стрелиште, стаза за диск голф, адреналински парк, летња
позорница, тобогани различитих димензија и категорија и сл.);
 мањи комерцијални објекти, монтажног типа, привременог карактера,у служби
посетилаца спортског центра и његових садржаја, као и туризма и промоције, попут
сувенирница, пунктова за изнајмљивање спортске и друге опреме, продавнице
уметничких и занатских предмета, информативних и промотивних пунктова и сл.;
 мањи угоститељски објекти, монтажног типа, привременог карактера,у служби
посетилаца спортског центра подразумевају објекте угоститељске намене (кафићи,
барови, летње баште и сл.).
o Помоћни објекти: јавни тоалет, надстрешнице, комунални објекти и уређаји, потпорни
зидови и др.
o На подручју спортског центра дозвољено је:
 уређење и проширење градске плаже - на потезу од Аде низводно до пешачког моста
извести поплочавање површине природним материјалима. Овај простор оплеменити
зеленилом. Постојеће квалитетно зеленило уклопити у будућу концепцију плаже.
Простор градске плаже опремити урбаним мобилијаром, чесмама, кабинама и др.
 доградња градског фудбалског стадиона према пројекту урађеним од стране
Саобраћајног института ЦИП. Просторе испод трибина уредити као пословнокомерцијалне садржаје.
 реконструкција комплекса тениских терена – постојеће тениске терене
реконструисати и уредити комплекс. Могуће је постављање монтажних објеката.
Могућа је и промена врсте спорта.
 уређење спортског центра „Младост“ – у будућем периоду неопходно је извршити
реконструкцију и санацију свих спортско-рекреативних терена у спортском центру, као
и управне зграде, уз допуну пратећим садржајима. Комплекс базена проширити уз
изградњу нових базена, са пратећим елементима. На слободним просторима
реализовати спортске терене у партеру, као што су терени за одбојку на песку, вештачка
стена и др.
 уређење пешачке зоне – уредити атрактивним декоративним поплочањем, зеленилом и
урбаним мобилијаром. Задржати постојеће квалитетно зеленило и споменик и уклопити
их у будућу концепцију простора. Увести водене елементе и површине које би
оплеменике простор, као и атрактиван урбани мобилијар.
o Поред претходно наведених функционалних целина на простору спортског центра
дозвољено је уређење/градња:
 тематских вртова (експериментални, едукативни врт, врт скулптура, забавни и др.)
 пешачке, бициклистичке, трим и друге стазе
 дечија игралишта
 водене површине, фонтане и сл.
 мањи монтажни објекти привременог карактера (изложбени павиљони, информативни и
промотивни пунктови, пункт за изнајмљивање спортске и друге опреме, летње баште и
сл.)
 инфраструктурне мреже (јавна расвета, водовод, систем за заливање, систем за
прикупљање атмосферских и отпадних вода, интернет и др.)
 други пратећи или помоћни објекти у функцији основне намене
 урбани мобилијар.
o
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o

o
o
o

o
o
o

o
o
o
o
o
o

Врста и намена објеката чија је изградња забрањена – У оквиру спортског центра нe
смejу сe oбaвљaти дeлaтнoсти које су непоменуте у ставкама које се односе на основну и
пратећу нaмeну. Није дозвољено вођење надземних инфраструктурних водова. Нису
дозвољени садржаји који буком, заузећем простора и начином функционисања ометају
основну функцију простора. Није дозвољена изградња пратећих садржаја који генеришу
значајне количине отпадних материја. Није дозвољено наткривање спортских терена.
Тип изградње:
дозвољена је изградња самосталних појединачних објеката на
јединственој парцели комплекса, као и њихово груписање на различите начине у
јединствен комплекс
Врста интервенције у простору:
 изградња нових објеката
 реконструкција, санација, адаптација и доградња постојећих објеката
Посебна правила за више објеката на једној грађевинској парцели:
 на грађевинској парцели могу се градити објекти основне намене, пратећих садржаја и
помоћне зграде.
 на јединственој грађевинској парцели могућа је изградња више објеката који
представљају јединствену функционалну целину и са утврђеним заједничким
коришћењем парцеле, уз услов да се задовоље планом дефинисана правила грађења.
 на истој грађевинској парцели могућа је изградња и других објеката у функцији
основног објекта
Услови за формирање грађевинске парцеле – Може се формирати једна или више
грађевинских парцела у складу са функционалном целином, при чему највећа дозвољена
величина грађевинске парцеле је једнака величини урбанистичке целине.
Максимални индекс заузетости - 70% под објектима, теренима на отвореном и базенима,
саобраћајним површинама.
Код уређења спортског центра неопходно је обезбедити минимално 30% површине
грађевинске парцеле мора бити уређено као парковски засади и природно зеленило, при
чему се као уређене површине зеленила, могу рачунати само они простори за рекреацију,
односно игралишта који су изведени као травнати терени.
Максимална спратност нових објеката:
 спортско.рекреативни објекти у партеру;
 монтажни објекти Пр, без могућности реализације подземних етажа.
Постојеће објекте могуће је доградити над постојећим габаритима искључиво ако то
дозволе услови надлежног јавног водопривредног предузећа.
Минимална удаљеност нових објеката од регулационе линије је 10.0м.
Минимална удаљеност објеката од граница суседних грађевинских парцела је ½
висине објекта, али не мање од 3.5м.
Тип изградње: дозвољена је изградња слободно стојећих објеката.
Партерно уређење:
 Композицију треба да чине поред спортских и пратећих садржаја и различите
категорије биљних врста, грађевински и вртно- архитектонски елементи и урбани
мобилијар.
 Основу сваке зелене површине треба да чини добро уређен и негован травњак. Поред
травнатих површина треба да буду заступљене и репрезентативне и школоване
саднице високе дрвенасте вегетације, лисно декоративне и цветне форме листопадног и
зимзеленог жбуња и сезонско цвеће.
 Максимално очувати природни форланд реке Западне Мораве и сачувати квалитетно
аутохтоно растиње.
 Није дозвољена сеча високо квалитетних групација дрвећа и шибља на рачун спортских
садржаја, већ их је потребно прилагодити постојећој вредној вегетацији.
 При озелењавању избегавати инвазивне (агресивне алохтоне) врсте, као и врсте које су
детерминисане као алергене.
 Планиране садржаје повезати стазама за пешачење, трчање, бициклистичким, трим
стазама и др. Различити типови стаза би представљали јединствени умрежени систем.
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o

o

o
o
o

 Сви спортски терени за које се планира трава као подлога, не могу бити замењени
вештачком травом или неком другом полупропусном или непропусном вештачком
подлогом која није органског порекла.
 Засторе на дечијим игралиштима и спортским теренима урадити од савремених
материјала, а справе за игру деце у складу са стандардима ЕУ.
 Применити материјале који се амбијентално уклапају. Обавезна је употреба дрвета,
лаких конструкција од челика и стакла, и других савремених материјала који су у
складу са наменом објекта и амбијентом у коме се он налази.
 Све стазе морају бити од природних пропусних до полу-пропусних материјала (камен,
шљунак, крупније дрвне пиљевине, ризле и сл.).
 Све стазе, платое спортске терене и сл. пројектовати са максималним падом од 2%,
чиме се омогућава дренажа површинских вода ка околном порозном земљишту или
атмосферској канализацији, за шта је неопходно обезбедити дренажне елементе.
 Путокази и информативне табле треба да садрже оријентациону карту на којој су
приказане целине комплекса спортског центра, саобраћајнице и стазе; треба да су
приказани сви објекти планирани у оквиру комплекса (спортски терени, река, плажа,
одморишта и др.); симболима треба да су означена места где се налази телефон, чесма,
јавни тоалет и др.
 Планирати постављање дигиталне опреме попут соларних пуњача преносивих уређаја,
дигиталних инфо-табли и едукативних пунктова и др.
Ограђивање парцеле – Комплекс спортског центра не ограђивати, осим у случају када је
то неопходно због природе спорта и ради безбедности осталих корисника спортског
центра. У том случају дозвољено је ограђивање само функционалном металном оградом
око самих спортских максималне висине 3,0 м. Зидани
парапетни део може бити
максимално висок 0.6м, а остатак је транспарентан (челични профили, жица са
одговарајућом подконструкцијом и сл.), Могућа је комбинација зелене - живе ограде и
транспарентне, према истим условима. Ограђивање парцела је могуће обележити
применом адекватног мобилијара (жардињере и клупе).
Паркирање – Паркирање у зони спортског центра дозвољено је искључиво на за то
предвиђеним паркинг површинама на самом уласку у центар (после преласка одбрамбеног
бедема уз улицу Илије Гарашанина, поред помоћних терена градског стадиона, датим на
графичком прилогу – карта саобраћаја). Предвидети просторе за паркирање аутомобила,
аутобуса и
бицикла. Предвидети минимално једно место за пуњење возила са
електричним мотором. Површине за паркирање планиране су као отворени паркинг
простори, са могућношћу покривања надстрешницом на којој се инсталирају
фотонапонски системи за рад у острвском режиму који могу да се употребе за напајање
спољне расвете и за друге потребе. Обрада отворених паркинга треба да је таква да
омогући максимално озелењавање. На паркинг просторима поставити монтажни тоалет и
чесмама са пијаћом водом.
Приступ планираним наменама остварити преко планираних интерних комуникација у
склопу спортског центра.
Снабдевање - Објекти чија функција захтева дневно, недељно или повремено снабдевање
доставним возилом (аутомобил, комби), морају имати до објекта обезбеђен прилаз у виду
парковске стазе ширине минимум 2,5м.
Услови за саобраћајне површине унутар комплекса:
 Саобраћајнице унутар комплекса пројектовати минималне ширине 6.0м за двосмерни
саобраћај и минимално 3.5м за једносмерни саобраћај, са носивошћу за средњи
саобраћај и свим потребним елементима, тако да се задовоље услови за кретање
ургентних специјалних (ватрогасна возила и возила хитне помоћи) и комуналних
возила.
 Пешачке стазе унутар комплекса пројектовати минималне ширине од 1.5 m, од
природних материјала.

124

Нацрт Плана детаљне регулације „Спортски центар“
ЈП „ГРАДАЦ“ јавно предузеће за урбанистичко и просторно планирање, грађевинско земљиште и
путеве - Чачак

o
o
o
o

o

Одлагање комуналног отпада урадити у складу са условима у оквиру поглавља 8.1.1
Општа правила грађења за зоне, целине и подцелине, део Одлагање комуналног
отпада
Садржаје и објекте реализовати са уређеним коришћењем воде са јавног система и
третманом отпадних вода укључењем у јавни канализациони систем и сл.
Уређење простора и изградња објеката мора бити у складу са условима датим у поглављу
8.1.2 Посебна правила грађења на водном земљишту.
Простор спортског центра представља зону са посебним режимом уређења и градње. С
обзиром да се налази у инундационом подручју уређује се у складу са Законом о водама.
Уређење и изградња унутар њега морају бити у складу са важећим законима и
правилницима који регулишу конкретну област, условима имаоца јавних овлашћења,
односно условима надлежног јавног водопривредног предузећа, као и нормативима за
пројектовање ове врсте објеката и прописа за стабилност објеката.
За урбанистичку подцелину 1.1.1 обавезна је израда Урбанистичког пројекта.

КОМПЛЕКС УНИВЕРЗАЛНЕ ХАЛЕ – урбанистичка целина 1.2
o
o

o

o
o
o
o

o
o

o
o

o

Претежна намена – мултифункционална хала
Пратећа намена – пословни, угоститељски и комерцијални садржаји, рекреативни
садржаји (фитнес, трим сала, теретана, куглана и др.), услужни садржаји (сауна, масажа и
др.), смештајни садржаји, здравство, култура, зеленило, објекти пратеће саобраћајне,
електроенергетске и комуналне инфраструктуре у функцији основне намене и др.
Врста и намена објеката који се могу градити:
 објекат универзалне хале за спортске и разне врсте рекреативних активности са другим
пратећим садржајима
 други објекти на парцели, пратећи или помоћни објекти у функцији објеката основне
намене (отворени спортски и рекреативни терени, паркиралишта, надстрешнице,
инфраструктурни објекти и др.)
Врста и намена објеката чија је изградња забрањена - Није дозвољена изградња
стамбених, производних објеката и сл.
Тип изградње: дозвољена је изградња слободно стојећег објеката
Врста интервенције у простору: изградња нових објеката
Посебна правила за више објеката на једној грађевинској парцели:
 на истој грађевинској парцели могућа је изградња и других објеката у функцији
основног објекта (спортски и рекреативни терени, гараже, инфраструктурни објекти,
надстрешнице и др.).
Услови за формирање грађевинске парцеле – Урбанистичку целину 1.2 формирати као
јединствену грађевинску парцелу.
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. 4 „Карта регулације и површина јавне намене“.
Максимални индекс заузетости:
 20% под објектом униварзалне хале
 50% под помоћним објектима, теренима на отвореном, саобраћајним површинама
Минимално 30% површине грађевинске парцеле уредити зеленим површинама.
Композицију треба да чине различите категорије биљних врста, грађевински и вртноархитектонски елементи и урбани мобилијар. Основу сваке зелене површине треба да чини
добро уређен и негован травњак.
Максимална спратност објеката:
 По+Пр+2. Дозвољена је изградња подрумске или сутеренске етаже уколико не постоје
сметње геотехничке и хидротехничке природе
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o
o
o
o

o
o
o
o
o
o
o

 По+Пр за помоћне објекте.
Положај објекта у односу на наспрамни (помоћни) објекат на парцели: минимално 5.0
m
Дозвољена је изградња и више подземних нивоа уколико дозвољаваљу геомеханички и
хидротехнички услови.
Габарит подземне етаже може да буде и изван габарита основног објекта и то по правилу у
равни терена ( изузетно са издизањем до 0.5 м, ако то дозвољавају услови на парцели) при
чему се не смеју прећи границе парцеле.
Архитектонска обрада објекта – Објекте треба конципирати на основама одрживе и
зелене изградње, уз употребу савремених материјала, примену зелених кровова и зидова
на фасадама, примену обновљивих извора енергије за задовољење енергетских потреба.
Архитектонска обрада мора бити таква да подиже ниво еколошког и естетског амбијента.
Приступ парцели остварити са јавног пута у складу са условима датим у поглављу 5.6.1
Правила уређења саобраћајне инфраструктуре део Услови за приступ на јавну
саобраћајну мрежу.
Паркирање возила решавати у склопу сопствене парцеле, све у складу са параметрима
датим у поглављу 8.4.1 Правила за изградњу саобраћајне инфраструктуре део Услови
и нормативи за паркирање.
Саобраћајне површине унутар комплекса урадити у складу са условима у оквиру
поглавља 8.1.1 Општа правила грађења за зоне, целине и подцелине, део Услови за
саобраћајне површине унутар планираних комплекса.
Ограђивање парцеле - Комплекс универзалне хале не ограђивати.
Одлагање комуналног отпада урадити у складу са условима у оквиру поглавља 8.1.1
Општа правила грађења за зоне, целине и подцелине, део Одлагање комуналног
отпада
Сви објекти морају бити пројектовани и изграђени у складу са важећим законима и
правилницима који регулишу конкретну област, као и нормативима за пројектовање ове
врсте објеката и прописа за стабилност објеката.
Обавезна је израда геотехничког елабората за потребе израде техничке документације.

8.3.2 ЗООЛОШКИ ВРТ – урбанистичка целина 1.8
o
o
o

o
o
o
o
o

Претежна намена – Зоолошки врт
Пратећа намена – едукациони центар, административни, угоститељски садржаји, култура,
зеленило, објекти пратеће саобраћајне и комуналне инфраструктуре у функцији основне
намене.
Врста и намена објеката који се могу градити:
 објекти и волијери за држање животиња са другим пратећим садржајима
 управни (административни) објекат
 мултифункционални едукациони центар
 други објекти на парцели, пратећи или помоћни објекти у функцији објеката основне
намене (отворени рекреативни терени, паркиралишта, надстрешнице, инфраструктурни
објекти и др.)
Врста и намена објеката чија је изградња забрањена - Није дозвољена изградња
стамбених, производних објеката и сл.
Тип изградње: дозвољена је изградња слободно стојећих објеката који међусобно могу
бити повезани (ходницима, пасарелама и сл.)
Врста интервенције у простору: изградња нових објеката
Посебна правила за више објеката на једној грађевинској парцели:
 на истој грађевинској парцели могућа је изградња више објеката који представљају
јединствену функционалну целину
Услови за формирање грађевинске парцеле – Формирати јединствену грађевинску
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o

o
o
o

o

o
o
o

o
o
o
o
o
o
o

парцелу
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. 4 „Карта регулације и површина јавне намене“.
Максимални индекс заузетости је 10% под објектима
Остали део грађевинске парцеле уредити зеленим, саобраћајним и воденим површинама.
Границом комплекса предвидети тампон зеленила у виду дрвореда, живе ограде или
комбинацијом оба. Композиционо решење зелених површина треба да чине различите
категорије биљних врста употпуњене грађевинским и вртно- архитектонским елементи и
урбаним мобилијаром.
Максимална спратност објеката:
 По+Пр+1. Дозвољена је изградња подрумске или сутеренске етаже уколико не постоје
сметње геотехничке и хидротехничке природе
 Висина објеката за смештај животиња ће зависити од врсте животиња за које су
намењени.
 По+Пр за помоћне објекте.
Положај објекта у односу на наспрамни објекат на парцели: минимално 5.0 m
Дозвољена је изградња и више подземних нивоа уколико дозвољавају геомеханички и
хидротехнички услови.
Архитектонска обрада објекта – Објекте треба конципирати на основама одрживе и
зелене изградње, уз употребу савремених материјала, примену зелених кровова и зидова
на фасадама, примену обновљивих извора енергије за задовољење енергетских потреба.
Архитектонска обрада мора бити таква да подиже ниво еколошког и естетског амбијента.
Приступ парцели остварити са јавног пута у складу са условима датим у поглављу 5.6.1
Правила уређења саобраћајне инфраструктуре део Услови за приступ на јавну
саобраћајну мрежу.
Паркирање возила решавати у склопу сопствене парцеле, све у складу са параметрима
датим у поглављу 8.4.1 Правила за изградњу саобраћајне инфраструктуре део Услови
и нормативи за паркирање.
Саобраћајне површине унутар комплекса урадити у складу са условима у оквиру
поглавља 8.1.1 Општа правила грађења за зоне, целине и подцелине, део Услови за
саобраћајне површине унутар планираних комплекса.
Ограђивање парцеле урадити у складу са условима у оквиру поглавља 8.1.1 Општа
правила грађења за зоне, целине и подцелине, део Ограђивање парцела.
Одлагање комуналног отпада урадити у складу са условима у оквиру поглавља 8.1.1
Општа правила грађења за зоне, целине и подцелине, део Одлагање комуналног
отпада
Сви објекти морају бити пројектовани и изграђени у складу са важећим законима и
правилницима који регулишу конкретну област, као и нормативима за пројектовање ове
врсте објеката и прописа за стабилност објеката.
За урбанистичку целину 1.8 обавезна је израда Урбанистичког пројекта.

8.3.3 ЗЕЛЕНИЛО И РЕКРЕАЦИЈА
ГРАДСКИ ПАРК – површина јавне намене – урбанистичка целина 2.1
o
o

Претежна (основна) намена – Градски парк
Пратећи садржаји:
 отворени спортско-рекреативни терени, у партеру, чија изградња и коришћење не
узрокује загађење природне средине, површине планиране за вишенаменске садржаје
(рекреација, забава, култура), дечја игралишта, игралишта за старија лица, теретане на
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отвореном, пешачке, бициклистичке и трим стазе, водене површине, изложбе на
отвореном, видиковци, летње позорнице као део пејзажног уређења, едукативни и
музички павиљони, јавни тоалети, објекти за смештај опреме за одржавање парковских
површина, објекти привременог карактера и др.;
 објекти пратеће саобраћајне, електроенергетске и комуналне инфраструктуре у
функцији основне намене и др.;
 мањи комерцијални објекти, монтажног типа, привременог карактера, у служби
посетилаца парка подразумевају објекте трговине. Трговина и комерцијалне делатности
треба да буду у служби посетилаца парка и његових садржаја, као и туризма и
промоције, попут сувенирница, пунктова за изнајмљивање спортске и друге опреме,
продавнице уметничких и занатских предмета, информативних и промотивних пунктова
и сл.;
 мањи угоститељски објекти, монтажног типа, привременог карактера, у служби
посетилаца парка подразумевају објекте угоститељске намене (кафићи, барови, летње
баште и сл.).
Садржаје за све старосне групе тематски сконцетрисати (миран одмор, игра, дечије
игралиште, спортски терени и др.)
На подручју јавног парка дозвољено је уређење/градња:
 зелених површина (ниско и високо растиње)
 тематских вртова (јапански, холандски, експериментални, едукативни врт, врт
скулптура, забавни и др.)
 пешачке, бициклистичке, трим стазе
 отворени спортско-рекреативни терени у партеру
 дечија игралишта
 водене површине, фонтане и сл.
 мањи монтажни објекти привременог карактера (изложбени павиљони, информативни и
промотивни пунктови, пункт за изнајмљивање спортске и друге опреме, летње баште и
други покретни мобилијар и сл.)
 видиковци, сојенице, надстрешнице и сл.
 инфраструктурне мреже (јавна расвета, водовод, систем за заливање, систем за
прикупљање атмосферских и отпадних вода, интернет и др.)
 други пратећи или помоћни објекти у функцији основне намене (паркиралишта,
инфраструктурни објекти, објекти у функцији одржавања парка, мањи комунални
објекти у функцији коришћења јавног парка, и др.)
 урбани мобилијар.
У парку је дозвољено постављање привремених, мобилних објеката, лаких за измештање и
лаких за искључење са инфраструктурне мреже.
Сви садржаји, опрема, уређаји у зони градског парка (мобилијар, опрема игралишта и др.)
морају бити или лако уклоњиви или стабилни тако да их велика воде не може однети.
Врста и намена објеката чија је изградња забрањена – У оквиру градског парка нe
смejу сe oбaвљaти дeлaтнoсти које су непоменуте у ставкама које се односе на основну и
пратећу нaмeну. У парку није дозвољена изградња трајних пратећих објеката. Није
дозвољено вођење надземних инфраструктурних водова. Нису дозвољени садржаји који
буком, заузећем простора и начином функционисања ометају основну функцију простора.
Није дозвољена изградња пратећих садржаја који генеришу значајне количине отпадних
материја. Није дозвољено наткривање спортских терена.
Прaвилa пaрцeлaциje и зоне изградње – Урбанистичким пројектом, као обавезном
даљом разрадом овог простора, дати предлог за формирање грађевинских парцела. Зоне
изградње дефинишу се даљом разрадом, кроз урбанистички пројекат, у складу са
одредбама датим у поглављу 9.0. Спровођење плана.
Код уређења новог парка неопходно је обезбедити:
 минимално 70% површине парка под вегетацијом /озелењено) у директном контакту са
тлом.
 максимално 30% под стазама, платоима, дечијим игралиштима, отвореним теренима,
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воденим површинама.
Максимални индекс заузетости - 2% укупне површине парка може бити под монтажним
објектима привременог карактера и објектима у функцији одржавања парка.
Максимална спратност:
 спортско рекреативни објекти у партеру;
 монтажни објекти Пр, без могућности реализације подземних етажа.
Тип изградње: дозвољена је изградња слободно стојећих објеката.
Минимална висина постављања видиковаца и сојеница је на висини коте великих вода.
Партерно уређење:
 У зони градског парка предвидети пунктове за бицикле. На пунктовима могуће је
поставити монтажни тоалет са касетама и чесмама са пијаћом водом.
 Композицију треба да чине различите категорије биљних врста, грађевински и вртноархитектонски елементи и урбани мобилијар.
 Основу сваке зелене површине треба да чини добро уређен и негован травњак. Поред
травнатих површина треба да буду заступљене и репрезентативне и школоване
саднице високе дрвенасте вегетације, лисно декоративне и цветне форме листопадног и
зимзеленог жбуња и сезонско цвеће.
 Максимално очувати природни форланд реке Западне Мораве и сачувати квалитетно
аутохтоно растиње.
 Као подручје са посебним природним одликама које заслужује посебан третман није
дозвољена сеча високо квалитетних групација дрвећа и шибља на рачун спортских
садржаја, већ их је потребно прилагодити постојећој вредној вегетацији.
 При озелењавању избегавати инвазивне (агресивне алохтоне) врсте, као и врсте које су
детерминисане као алергене.
 Валоризацијом постојеће дендро флоре током даље разраде овог простора кроз
урбанистички пројекат, процениће се вредност фонда зеленила и у складу са
резултатима проценити да ли је извођење планираних спортских садржаја могуће на
површинама где се налази постојеће потенцијално квалитетно дрвеће и шибље.
 Планиране садржаје повезати стазама за пешачење, трчање, бициклистичким, трим
стазама и др. Различити типови стаза би представљали јединствени умрежени систем.
 Травнате површине и спортски терени, за које се планира трава као подлога, морају
бити органског порекла и не могу бити замењени вештачком травом или неком другом
полупропусном или непропусном вештачком подлогом која није органског порекла.
 Засторе на дечијим игралиштима и спортским теренима урадити од савремених
материјала, а справе за игру деце у складу са стандардима ЕУ.
 Применити материјале који се амбијентално уклапају у парк. Обавезна је употреба
дрвета, лаких конструкција од челика и стакла, и других савремених материјала који су
у складу са наменом објекта и амбијентом у коме се он налази.
 Све стазе морају бити од природних пропусних до полу-пропусних материјала (камен,
шљунак, крупније дрвне пиљевине, ризле и сл.).
 Све стазе, платое спортске терене и сл. пројектовати са максималним падом од 2%,
чиме се омогућава дренажа површинских вода ка околном порозном земљишту или
атмосферској канализацији, за шта је неопходно обезбедити дренажне елементе.
 Путокази и информативне табле треба да садрже оријентациону карту на којој су
приказане целине комплекса парка, саобраћајнице и стазе; треба да су приказани сви
објекти планирани у оквиру комплекса (спортски терени, река, одморишта, видиковци
надстрешнице и др.); симболима треба да су означена места где се налази телефон,
чесма, јавни тоалет и др.
 Планирати постављање дигиталне опреме попут соларних пуњача преносивих уређаја,
дигиталних инфо-табли и едукативних пунктова и др.
 Предвидети хидрантску мрежу ради заливања зелених површина.
Обликовање – Применити материјале који се амбијентално уклапају у парк и савремене
интерпретације типологија сојеница, видиковаца, монтажних објеката и генерално употреб
дрвета, али и других материјала који су у складу са наменом објекта и амбијентом у коме
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се он налази.
Ограђивање – Не дозвољава се ограђивање објеката и садржаја.
Паркирање – За потребе градског парка предвиђено је паркирање у урбанистичкој целини
2.2.
Снабдевање - Објекти чија функција захтева дневно, недељно или повремено снабдевање
доставним возилом (аутомобил, комби), морају имати до објекта обезбеђен прилаз у виду
парковске стазе ширине минимум 2,5м.
Услови за саобраћајне површине унутар градског парка:
 Саобраћајнице унутар парка пројектовати минималне ширине 6.0м за двосмерни и 3.5м
за једносмерни саобраћај, са носивошћу за средњи саобраћај и свим потребним
елементима, тако да се задовоље услови за кретање комуналних и ургентних
специјалних возила (ватрогасна возила и возила хитне помоћи).
 Пешачке стазе унутар комплекса пројектовати минималне ширине од 1.80 m.
 Предвидети просторе за паркирање бицикла, јавни тоалет и др.
Одлагање комуналног отпада урадити у складу са условима у оквиру поглавља 8.1.1
Општа правила грађења за зоне, целине и подцелине, део Одлагање комуналног
отпада
Садржаје и објекте реализовати са уређеним коришћењем воде са јавног система и
третманом отпадних вода укључењем у јавни канализациони систем и сл.
Инжењерскогеолошки услови – Урадити детаљна геолошка истраживања за потребе
израде урбанистичког пројекта, а све у складу са Законом о рударству и геолошким
истраживањима („Службени гласник РС“, број 101/2015).
Уређење простора и изградња објеката мора бити у складу са условима датим у поглављу
8.1.2 Посебна правила грађења на водном земљишту.
Простор градског парка представља зону са посебним режимом уређења и градње с
обзиром да се налази у инундационом подручју и уређује се у складу са Законом о водама.
Уређење и изградња унутар њега морају бити у складу са важећим законима и
правилницима који регулишу конкретну област, условима имаоца јавних овлашћења,
односно условима надлежног јавног водопривредног предузећа, као и нормативима за
пројектовање ове врсте објеката и прописа за стабилност објеката.
Део градског парка, у западном делу, који се налази у зонама уже и шире зоне санитарне
заштите изворишта „Бељина“ уређивати у складу са Правилником о начину одређивања
зона санитарне заштите изворишта водоснабдевања (“Сл. гласник РС” број 92/2008).
За простор градског парка обавезна је израда Урбанистичког пројекта.

ЗЕЛЕНИЛО И РЕКРЕАЦИЈА /ада/ – урбанистичка целина 1.9
o
o

o


Претежна намена – зеленило и рекреација
Садржаји:
 зелене површине (ниско и високо растиње)
 пешачке, бициклистичке, трим стазе и сл.
 одморишта
 мањи монтажни објекти привременог карактера (информативни и промотивни
пунктови, пункт за изнајмљивање спортске и друге опреме, услужни и сл.)
 видиковци, платформе, пасареле, надстрешнице, кућице за птице
 постављање инфраструктурних мрежа и објекатајавна расвета, јавне чесме и др.
 други пратећи или помоћни објекти у функцији основне намене
 урбани мобилијар.
Сви садржаји, опрема, уређаји (мобилијар, опрема игралишта и др.) морају бити или лако
уклоњиви или стабилни тако да их велика воде не може однети.
Врста и намена објеката чија је изградња забрањена – Нe смejу сe oбaвљaти дeлaтнoсти
које су непоменуте у ставкама које се односе на основну и компатибилну нaмeну. Није
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дозвољена изградња трајних пратећих објеката и вођење надземних инфраструктурних
водова. Нису дозвољени садржаји који буком, заузећем простора и начином
функционисања ометају основну функцију простора.
Урбанистичка целина предствља јединствен комплекс.
Код уређења обале неопходно је обезбедити:
 минимално 75% површине простора под вегетацијом /озелењено)
 максимално 25% под стазама, платоима, и др.
Минимална висина постављања видиковаца и платформи на дрвету је на висини коте
велике воде.
Партерно уређење:
 Максимално очувати природни форланд реке Западне Мораве и сачувати квалитетно
аутохтоно растиње.
 Као подручје са посебним природним одликама које заслужује посебан третман није
дозвољена сеча високо квалитетних групација дрвећа и шибља на рачун рекреативних
садржаја, већ их је потребно прилагодити постојећој вредној вегетацији.
 При озелењавању избегавати инвазивне (агресивне алохтоне) врсте, као и врсте које су
детерминисане као алергене.
 Валоризацијом постојеће дендро флоре током даље разраде овог простора кроз
техничку документацију, процениће се вредност фонда зеленила и у складу са
резултатима проценити да ли је извођење планираних рекреативних садржаја могуће на
површинама где се налази постојеће потенцијално квалитетно дрвеће и шибље.
 Пешачке, бициклистичке, трим стазе треба да обезбеде правилно распоређивање
посетилаца по селој површини острва. Различити типови стаза би представљали
јединствени умрежени систем на острву.
 Применити материјале који се амбијентално уклапају у зеленило.
 Стазе морају бити од природних пропусних до полу-пропусних материјала (камен,
шљунак, крупније дрвне пиљевине, ризле и сл.).
 Ободну стазу на ади пројектовати са носивошћу за средњи саобраћај и свим потребним
елементима, тако да се задовоље услови за кретање комуналних и ургентних
специјалних возила (ватрогасна возила и возила хитне помоћи).
 Стазе унутар комплекса пројектовати минималне ширине од 1.50 m.
 Све стазе, платое спортске терене и сл. пројектовати са максималним падом од 2%,
чиме се омогућава дренажа површинских вода ка околном порозном земљишту.
 Сву додатну опрему обликовати у природном стилу, уз веома мале интервенције на
уређивању појединих простора у декоративном смислу.
Обликовање – Применити материјале који се амбијентално уклапају у парк и савремене
интерпретације типологија видиковаца, платформи, монтажних објеката са генералном
употребом дрвета, али и других материјала који су у складу са наменом објекта и
амбијентом у коме се он налази.
Ограђивање – Не дозвољава се ограђивање.
Одлагање комуналног отпада урадити у складу са условима у оквиру поглавља 8.1.1
Општа правила грађења за зоне, целине и подцелине, део Одлагање комуналног
отпада
Уређење простора и изградња објеката мора бити у складу са условима датим у поглављу
8.1.2 Посебна правила грађења на водном земљишту.
Простор урбанистичке целине 1.9 представља зону са посебним режимом уређења и
градње с обзиром да се налази у инундационом подручју, и уређује се у складу са Законом
о водама. Уређење и изградња унутар њега морају бити у складу са важећим законима и
правилницима који регулишу конкретну област, условима надлежног јавног
водопривредног предузећа, као и нормативима за пројектовање ове врсте објеката и
прописа за стабилност објеката.

ЗЕЛЕНИ ПУНКТ /одмориште/ – урбанистичка целина 1.11
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Претежна намена – зеленило
Дозвољени/компатибилни садржаји:
 одмориште, надстрешнице, пешачке, бициклистичке, трим и друге стазе, бицилистички
пунт, јавни тоалет и др.
 угоститељски објекат
 објекти пратеће саобраћајне, електроенергетске и комуналне инфраструктуре у
функцији основне намене и др.
 урбани мобилијар.
Дозвољено је уређење/градња:
 зелених површина (ниско и високо растиње)
 пешачке, бициклистичке, трим стазе, стазе здравља и сл.
 надстрешнице
 постављање инфраструктурних мрежа и објеката: заливање, интернет, јавна расвета,
јавне чесме и др.
 други пратећи или помоћни објекти у функцији основне намене
 урбани мобилијар
 додатну опрему могу чинити и wi-fi уређаји, соларни пуњачи преносивих уређаја,
дигиталне инфо-табле и др.
Врста и намена објеката чија је изградња забрањена – Нe смejу сe oбaвљaти дeлaтнoсти
које су непоменуте у ставкама које се односе на основну и компатибилну нaмeну. Нису
дозвољени садржаји који буком, заузећем простора и начином функционисања ометају
основну функцију простора.
Прaвилa пaрцeлaциje и зоне изградње – Урбанистичка целина представља јединствену
грађевинску парцелу.
Код уређења обале неопходно је обезбедити:
 минимално 70% површине простора под вегетацијом /озелењено) у директном контакту
са тлом.
 максимално 30% под објектима, стазама, платоима, и др.
Максимална спратност - Пр
Партерно уређење:
 Композицију треба да чине различите категорије биљних врста, грађевински и вртноархитектонски елементи и урбани мобилијар.
 При озелењавању избегавати инвазивне (агресивне алохтоне) врсте, као и врсте које су
детерминисане као алергене.
 Применити материјале који се амбијентално уклапају у зеленило.
 Све стазе морају бити од природних пропусних до полу-пропусних материјала (камен,
шљунак, крупније дрвне пиљевине, ризле и сл.).
 Стазе унутар комплекса пројектовати минималне ширине од 1.50 m.
 Све стазе, платое спортске терене и сл. пројектовати са максималним падом од 2%,
чиме се омогућава дренажа површинских вода ка околном порозном земљишту или
атмосферској канализацији, за шта је неопходно обезбедити дренажне елементе.
Одлагање комуналног отпада урадити у складу са условима у оквиру поглавља 8.1.1
Општа правила грађења за зоне, целине и подцелине, део Одлагање комуналног
отпада

ЕКО ЦЕНТАР – урбанистичка целина 1.12
o
o

Претежна (основна) намена – објекти у функцији еко центра
Пратећи садржаји:
 отворени терени у партеру, чија изградња и коришћење не узрокује загађење природне
средине, површине планиране за вишенаменске садржаје (рекреација, забава, култура),
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зеленило, пешачке, бициклистичке стазе, водене површине, саобраћајна,
електроенергетска и комунална инфраструктуре у функцији основне намене и др.
Врста и намена објеката који се могу градити:
 објекти у функцији еко центра
 други објекти на парцели, пратећи или помоћни објекти у функцији објеката основне
намене;
 урбани мобилијар .
Врста и намена објеката чија је изградња забрањена – У оквиру еко центра нe смejу сe
oбaвљaти дeлaтнoсти које су непоменуте у ставкама које се односе на основну и пратећу
нaмeну. Није дозвољено вођење надземних инфраструктурних водова. Нису дозвољени
садржаји који буком, заузећем простора и начином функционисања ометају основну
функцију простора.
Тип изградње: дозвољена је изградња слободно стојећих објеката који међусобно могу
бити повезани (ходницима, пасарелама и сл.)
Врста интервенције у простору: изградња нових објеката
Посебна правила за више објеката на једној грађевинској парцели:
 на истој грађевинској парцели могућа је изградња више објеката који представљају
јединствену функционалну целину.
Прaвилa пaрцeлaциje и зоне изградње – Урбанистичким пројектом, као обавезном
урбанистичко-архитектонском разрадом овог простора, дати предлог за формирање
грађевинских парцела. У зависности од функционалне организације и границе
катастарских општина урбанистичка целина 1.12 садржи више парцела. Зоне изградње
дефинишу се даљом разрадом, кроз урбанистички пројекат, у складу са одредбама датим у
поглављу 9.0. Спровођење плана.
Фазност реализације – Дозвољена је фазна реализација планиране изградње на парцели
по независним функционалним целинама. Све фазе реализације морају бити дефинисане у
техничкој документацији. Омогућити функционисање сваке фазе независно од реализације
следеће и да се обавезе из једне фазе не преносе у другу. У свакој фази реализације морају
се обезбедити прописани услови за паркирање, озелењавање и уређење слободних
површина парцеле.
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. 4 „Карта регулације и површина јавне намене“.
Максимални индекс заузетости грађевинске парцеле је 20% под објектима
Остали део грађевинске парцеле уредити зеленим, саобраћајним и воденим површинама.
Максимална спратност објеката:
 По+Пр+1. Дозвољена је изградња подрумске или сутеренске етаже уколико не постоје
сметње геотехничке и хидротехничке природе
 По+Пр за помоћне објекте.
Дозвољена је изградња подземне етаже уколико то дозвољавају геомеханички и
хидротехнички услови.
Положај објекта у односу на наспрамни објекат на парцели: минимално 4.0 m
Максимални индекс заузетости грађевинске парцеле је 20%
Архитектонска обрада објекта – Објекте треба конципирати на основама одрживе и
зелене изградње, уз употребу савремених материјала, примену зелених кровова и зидова
на фасадама, примену обновљивих извора енергије за задовољење енергетских потреба.
Архитектонска обрада мора бити таква да подиже ниво еколошког и естетског амбијента.
Користити савремене и транспарентне материјале (стакло и сл.).
Приступ парцели остварити са јавног пута у складу са условима датим у поглављу 5.6.1
Правила уређења саобраћајне инфраструктуре део Услови за приступ на јавну
саобраћајну мрежу.
Паркирање возила решавати у склопу сопствене парцеле, све у складу са параметрима
датим у поглављу 8.4.1 Правила за изградњу саобраћајне инфраструктуре део Услови
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и нормативи за паркирање.
Саобраћајне површине унутар комплекса урадити у складу са условима у оквиру
поглавља 8.1.1 Општа правила грађења за зоне, целине и подцелине, део Услови за
саобраћајне површине унутар планираних комплекса.
Партерно уређење:
 Границом комплекса предвидети тампон зеленила у виду дрвореда, живе ограде или
комбинацијом оба. Композиционо решење зелених површина треба да чине различите
категорије биљних врста употпуњене грађевинским и вртно- архитектонским елементи
и урбаним мобилијаром.
 Максимално сачувати квалитетно аутохтоно растиње.
 Планиране садржаје прилагодити постојећој вредној вегетацији.
 При озелењавању избегавати инвазивне (агресивне алохтоне) врсте, као и врсте које су
детерминисане као алергене.
 Планиране садржаје повезати стазама.
 Интегрисати постојећу водну површину – канал у простор еко центра. Канак уредити
натуралном регулацијом.
 Применити материјале који се амбијентално уклапају у планиране садржаје. Обавезна је
употреба дрвета, лаких конструкција од челика и стакла, и других савремених
материјала који су у складу са наменом објекта и амбијентом у коме се он налази.
 Све стазе морају бити од природних пропусних до полу-пропусних материјала (камен,
шљунак, крупније дрвне пиљевине, ризле и сл.).
 Све стазе, платое и сл. пројектовати са максималним падом од 2%, чиме се омогућава
дренажа површинских вода ка околном порозном земљишту или атмосферској
канализацији, за шта је неопходно обезбедити дренажне елементе.
Ограђивање – Не дозвољава се ограђивање комплекса.
Снабдевање - Објекти чија функција захтева дневно, недељно или повремено снабдевање
доставним возилом (аутомобил, комби), морају имати до објекта обезбеђен прилаз у виду
парковске стазе ширине минимум 2,5м.
Одлагање комуналног отпада урадити у складу са условима у оквиру поглавља 8.1.1
Општа правила грађења за зоне, целине и подцелине, део Одлагање комуналног
отпада
Инжењерскогеолошки услови – Урадити детаљна геолошка истраживања у складу са
Законом о рударству и геолошким истраживањима („Службени гласник РС“, број
101/2015).
Сви објекти морају бити пројектовани и изграђени у складу са важећим законима и
правилницима који регулишу конкретну област, као и нормативима за пројектовање ове
врсте објеката и прописа за стабилност објеката.
За урбанистичку целину 1.12 обавезна је израда Урбанистичког пројекта.

ЛЕВА ОБАЛА РЕКЕ ЗАПАДНЕ МОРАВЕ – урбанистичка целина 1.13
o
o

Претежна намена – зеленило и рекреација
Дозвољени/компатибилни садржаји:
 отворени спортско-рекреативни терени чија изградња и коришћење не узрокује
загађење природне средине, површине планиране за вишенаменске садржаје (одмор,
рекреација, забава и др.), садржаје за све старосне групе тематски сконцетрисати (миран
одмор, игра, дечије игралиште, спортски терени и др.), спортски терени за спортове на
води, простор за пикник, пешачке, бициклистичке и трим стазе, стазе здравља и сл.,
комуникација за комунална, интервентна возила, туристички возић и сл., јавни тоалети,
објекти привременог карактера и др, надстрешнице.
 објекти пратеће саобраћајне, електроенергетске и комуналне инфраструктуре у
функцији основне намене и др.
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Дозвољено је уређење/градња:
 зелених површина (ниско и високо растиње)
 пешачке, бициклистичке, трим стазе, стазе здравља и сл.
 отворени спортско-рекреативни терени у партеру
 терени за спортове на води
 дечија игралишта
 мањи монтажни објекти привременог карактера (информативни и промотивни
пунктови, пункт за изнајмљивање спортске и друге опреме и сл.)
 надстрешнице
 постављање инфраструктурних мрежа и објеката: заливање, интернет, јавна расвета,
јавне чесме и др.
 други пратећи или помоћни објекти у функцији основне намене
 урбани мобилијар.
Врста и намена објеката чија је изградња забрањена – Нe смejу сe oбaвљaти дeлaтнoсти
које су непоменуте у ставкама које се односе на основну и компатибилну нaмeну. Није
дозвољено вођење надземних инфраструктурних водова. Нису дозвољени садржаји који
буком, заузећем простора и начином функционисања ометају основну функцију простора.
Прaвилa пaрцeлaциje – Урбанистичким пројектом, као обавезном урбанистичкоархитектонском разрадом овог простора, дати предлог за формирање грађевинских
парцела. У зависности од функционалне организације и границе катастарских општина
урбанистичка целина 1.13 садржи више парцела, али мора бити јединствена целина. Зоне
изградње дефинишу се даљом разрадом, кроз урбанистички пројекат, у складу са
одредбама датим у поглављу 9.0. Спровођење плана.
Фазност реализације – Дозвољена је фазна реализација планиране изградње на парцели
по независним функционалним целинама. Све фазе реализације морају бити дефинисане у
техничкој документацији. Омогућити функционисање сваке фазе независно од реализације
следеће и да се обавезе из једне фазе не преносе у другу. У свакој фази реализације морају
се обезбедити прописани услови за паркирање, озелењавање и уређење слободних
површина парцеле.
Код уређења обале неопходно је обезбедити:
 минимално 60% површине простора под вегетацијом /озелењено) у директном контакту
са тлом.
 максимално 40% под стазама, платоима, дечијим игралиштима, отвореним теренима,
воденим површинама и др..
Партерно уређење:
 Композицију треба да чине различите категорије биљних врста, грађевински и вртноархитектонски елементи и урбани мобилијар.
 Основу зелене површине треба да чини добро уређен и негован травњак. Поред
травнатих површина треба да буду заступљене и репрезентативне и школоване
саднице високе дрвенасте вегетације, лисно декоративне и цветне форме листопадног и
зимзеленог жбуња и сезонско цвеће.
 Максимално очувати природни форланд реке Западне Мораве и сачувати квалитетно
аутохтоно растиње.
 Као подручје са посебним природним одликама које заслужује посебан третман није
дозвољена сеча високо квалитетних групација дрвећа и шибља на рачун спортских
садржаја, већ их је потребно прилагодити постојећој вредној вегетацији.
 При озелењавању избегавати инвазивне (агресивне алохтоне) врсте, као и врсте које су
детерминисане као алергене.
 Валоризацијом постојеће дендро флоре током даље разраде овог простора кроз
урбанистички пројекат, процениће се вредност фонда зеленила и у складу са
резултатима проценити да ли је извођење планираних спортских садржаја могуће на
површинама где се налази постојеће потенцијално квалитетно дрвеће и шибље.
 Планиране садржаје повезати стазама за пешачење, трчање, бициклистичким, трим
стазама и др. Различити типови стаза би представљали јединствени умрежени систем.
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 Сви спортски терени за које се планира трава као подлога, не могу бити замењени
вештачком травом или неком другом полупропусном или непропусном вештачком
подлогом која није органског порекла.
 Засторе на дечијим игралиштима и спортским теренима урадити од савремених
материјала, а справе за игру деце у складу са стандардима ЕУ.
 Применити материјале који се амбијентално уклапају у зеленило.
 Све стазе морају бити од природних пропусних до полу-пропусних материјала (камен,
шљунак, крупније дрвне пиљевине, ризле и сл.).
 Саобраћајне површине пројектовати са носивошћу за средњи саобраћај и свим
потребним елементима, тако да се задовоље услови за кретање комуналних и ургентних
специјалних возила (ватрогасна возила и возила хитне помоћи), као и туристичког
возила..
 Пешачке стазе унутар комплекса пројектовати минималне ширине од 1.50 m.
 Све стазе, платое спортске терене и сл. пројектовати са максималним падом од 2%,
чиме се омогућава дренажа површинских вода ка околном порозном земљишту или
атмосферској канализацији, за шта је неопходно обезбедити дренажне елементе.
Ограђивање – Не дозвољава се ограђивање.
Одлагање комуналног отпада урадити у складу са условима у оквиру поглавља 8.1.1
Општа правила грађења за зоне, целине и подцелине, део Одлагање комуналног
отпада
Инжењерскогеолошки услови – Урадити детаљна геолошка истраживања за потребе
израде урбанистичког пројекта, а све у складу са Законом о рударству и геолошким
истраживањима („Службени гласник РС“, број 101/2015).
Уређење простора и изградња објеката мора бити у складу са условима датим у поглављу
8.1.2 Посебна правила грађења на водном земљишту.
Простор урбанистичке целине 1.13 представља зону са посебним режимом уређења и
градње с обзиром да се налази у инундационом подручју и уређује се у складу са Законом
о водама. Уређење и изградња унутар њега морају бити у складу са важећим законима и
правилницима који регулишу конкретну област, условима надлежног јавног
водопривредног предузећа, као и нормативима за пројектовање ове врсте објеката и
прописа за стабилност објеката.
За урбанистичку целину 1.13 обавезна је израда Урбанистичког пројекта.

8.3.3 КОМУНАЛНИ ОБЈЕКТИ
ТРАФОСТАНИЦА 110/10 кВ – урбанистичка целина 3.3







Објекат трафостанице ТС 110/10 kV изградити 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 3.3



Објекат МРС изградити у складу са прописима за изградњу ове врсте објеката.
Поштовати дату грађевинску линију.
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Комплекс МРС изградити у складу са условима датим у поглављу 8.4.5 ПРАВИЛА ЗА
ИЗГРАДЊУ ТЕРМОТЕХНИЧКЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ

8.3.4 ВОДОПРИВРЕДНИ ОБЈЕКТИ
ХИДРОМЕЛИРАЦИОНИ КАНАЛ












Основна намена – хидромелирациони канал
Дозвољене су реконструкција и санација канала са пратећим објектима.
Забрањена је изградња објеката било које друге намене, осим хидротехничког објекта
канала.
Зона канала се не ограђује, већ представља интегрални део простора у коме се налази.
Канал урадити као водонепропусни и од природних материјала.
Канал је праћен у целој својој дужини пешачо – бициклистичким стазама, које су тако
планиране да уједно служе и као сервисне саобраћајнице за потребе одржавања и чишћења
канала.
Стазе уз канал опремити урбаним мобилијаром.
Озелењавање канала базирати на формирању зелених коридора дуж њега, обострано у виду
затравњених површина и дрвореда у комбинацији са поплочаним површинама. Одабир
биљних врста базирати на врстама из аутохтоних фитоценолошких заједница
карактеристичних за приобаље река и врстама које добро подносе повремено плавно
земљиште, у циљу постизања жељене амбијенталне целине.
Где год је рационално и технички могуће, предвидети пешачке мостове преко канала,
препоручено од природних материјала и у складу са амбијентом.

ПЛУТАЈУЋИ ОБЈЕКТИ НА РЕЦИ
Плутајући објекти на реци Западној Морави биће постављени у складу са будућим
Програмом за постављање плутајућих објеката на водном земљишту. Програмом ће бити
дефинисане зоне и места унутар зона на којима се може поставити пловило, њихов број, изглед,
врста и намена, као и општа и посебна правила за постављање плутајућих објеката, а све у
складу са условима надлежних институција.

8.3.5 САОБРАЋАЈНИ ОБЈЕКТИ
ПАРКИНГ – урбанистичка целина 2.2



Основна намена – паркирање
Површину за паркирање предвидети као:
а/ отворени паркинг простор
б/ паркинг гаражу или
ц/ комбинација отвореног паркинг простора и подземне гараже.



Правила грађења за отворени паркинг простор:
- површинско паркирање реализовати са могућношћу покривања надстрешницом на којој
се инсталирају фотонапонски системи за рад у острвском режиму који могу да се
употребе за напајање спољне расвете и за друге потребе. Предвидети минимално једно
место за пуњење возила са електричним мотором. Обрада отворених паркинга треба да је
таква да омогући максимално озелењавање. Озелењеност обезбедити садњом стабала
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након сваког другог места за паркирање;
предвидети просторе за паркирање бицикла;
предвидети помоћни објекат са контролном просторијом и јавним тоалетом;
максимална спратност помоћног објекта је Пр;
постављање површинских паркинг места дозвољено је до регулационе линије.

Правила грађења за јавну паркинг гаражу:
- Дозвољена намена - јавна паркинг гаража, са пратећим садржајима. У склопу гараже
потребно је предвидети службене просторије за особље, и то: контролне и благајничке
просторије, просторије за обезбеђење, санитарне просторије и техничке просторије за
инсталациону опрему и др.;
- Максимална спратност објекта је По+Пр+2;
- Дозвољена је изградња и више подземних нивоа уколико дозвољавају геомеханички и
хидротехнички услови;
- Положај објекта одређен је грађевинском линијом која је дефинисана у односу на
регулациону линију. Објекат поставити на или унутар грађевинске линије (Карта
урбанистичке регулације и површина јавне намене);
- Габарит подземне етаже може да буде и изван габарита основног објекта при чему се не
смеју прећи границе парцеле;
- Максимални индекс заузетости грађевинске парцеле је 70%;
- Приступ парцели остварити са јавне саобраћајнице;
- Ширина улаза и излаза у гаражи је мин. 2.5 м за један ток кретања возила;
- Слободне површине поплочати и озеленити;
- Приликом израде техничке документације обавезна је примена свих законских и
подзаконских аката којима се регулише ова област;
- Приликом израде пројеката гараже за путничке аутомобиле обавезна је примена
Правилника о техничким захтевима за заштиту гаража за путничке аутомобиле од пожара
и експлозије („Сл. лист СЦГ“ бр. 31/2005).

8.4 ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА ИНФРАСТРУКТУРНИХ МРЕЖА

8.4.1

ПРАВИЛА ЗА ИЗГРАДЊУ МРЕЖЕ
САОБРАЋАЈНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ

И

ОБЈЕКАТА

Урбанистичко решење саобраћајних површина, односно регулационе ширине и
нивелациони елементи, као и попречни профили за постојеће и планиране саобраћајнице
приказани су у графичком прилогу „Карта саобраћајне инфраструктуре“, са аналитичкогеодетским и свим осталим елементима неопходним за израду техничке документације за
саобраћајнице.
Све елементе попречног профила саобраћајних површина који се функционално
разликују раздвојити нивелационо, осим бициклистичких и пешачких стаза, које се не морају
увек међусобно раздвојити нивелационо, али је обавезно раздвајање хоризонталном
сигнализацијом и/или адекватном материјализацијом подлоге (ради визуалног раздвајања).
У случајавима где инжењерско-геолошке карактеристике терена захтевају примену
адекватних санационих мера при изградњи саобраћајница, тачну диспозицију објеката
(димензије, врста, нагиб) дефинисати кроз израду детаљних геолошких истраживања и
статичког прорачуна.
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Коловозну конструкцију одредити према инжењерско-геолошким карактеристикама тла
и очекиваном саобраћајном оптерећењу. Пројектоване и коловозне конструкц-ије обавезно
требају бити савременог типа.
Геометрија планираних и постојећих раскрсница и саобраћајних прикључака
предвиђених за реконструкцију (ситуационо и нивелационо) прецизно ће бити дефинисана у
току израде пројектно техничке документације на основу Правилника о условима које са
аспекта безбедности саобраћаја морају да испуњавају путни објекти и други елементи
јавног пута („Сл. Гласник РС“ бр. 50/2011) и осталим важећим стандардима и прописима
који регулишу ову материју.
За све предвиђене интервенције и инсталације које се воде кроз земљишни појас
(парцелу пута) потребно је прибавити услове и сагласност надлежног управљача пута.
НИВЕЛАЦИЈА
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 највећем делу
планирано 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:
Примарна саобраћајна
....................................................................................................
мрежа
Секундарна
....................................................................................................
саобраћајна мрежа
приступне улице
....................................................................................................

6% (7%)
7% (8%)

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
За нове комплексе површина јавне намене паркирање возила решити на припадајућој
(сопственој) парцели према датим нормативима, као и за постојеће комплексе где то просторне
могућности дозвољавају, осим ако другачије није наглашено. 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.
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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.
Табела бр. 2: Норматив који се примењује приликом димензионисања паркинг места и
ширине пролаза, на парцелама изван јавних саобраћајница

тип возила

Путничко
возило

α

A

B

D

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 уз објекте по намени
Број места за смештај путничких возила за објекте и садржаје по намени одредити
према нормативима (на сопственој парцели) , и то за:
 постојећи спортски центар (урб. цел. 1.1): за постојећи спортски центар (поред
помоћних терена градског стадиона) планирани капацитет реализовати на јавним
површинама, датим на графичком прилогу – карта саобраћаја
 спортски комплекс (урб. цел. 1.2): 1ПМ/на 10 седећих места на трибинама за путничка
возила плус 1ПМ/на 200 седећих места на трибинама за аутобусе као и неопходан број
места за запослене према параметру
 Туризам и спорт (урб. цел. 1.3):
o Хотели/и други смештајни капацитети: 1ПМ на једну собу (до 4 лежаја) за
хотеле високе категорије, односно 1ПМ на 4 собе (до 10 кревета) и
o 1ПМ/на 50m2 површине спортског терена (отворених и затворених)
 аква парк (урб. цел. 1.4):
o смештајни капацитети 1ПМ на једну собу (до 4 лежаја) и
o 1ПМ/на 50m2 површине спортског терена/базена (отворених и затворених) и
o 1ПМ на 70 м2 корисног простора пословно-комерцијалне зграде
 Дечији спортски центар (урб. цел. 1.5): 1ПМ на 200m2 површине компллекса
 Комплекс тениских терена (урб. цел. 1.6):
o 2ПМ на један терен за терене без планираних трибина
o 1ПМ/на 10 седећих места на трибинама за терене са планираним трибинама
o 1ПМ на 70 м2 корисног простора пословно-комерцијалне зграде зграде
 зоо врт (урб. цел. 1.8) – за планирани садржај планирани капацитет реализовати на
јавним површинама, датим на графичком прилогу – карта саобраћаја и у склопу
комплекса, према површини управне зграде (критеријум за пословне објекте) -1ПМ на
70 m2 корисног простора пословно-комерцијалне зграде,
 парк: на планираним локацијама (карта саобраћаја) – јавно паркиралиште предвидети
на простору планираном за ову намену.
 пословање, администрација, услуга и сл.: 1ПМ на 70 м2 корисног простора, односно
1ПМ по пословној јединици уколико је њена површина мања од 70 m2.
 породично становање: 1ПМ/ на 1 стан, за станове површине до 70 m2 , односно 1ПМ/ на
сваких 70 m2 корисног простора.
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угоститељство: 1ПМ на два стола са по четири столице, или 1ПМ/на један сто за
угоститељски објекат прве категорије
хотели и други смештајни капацитети: 1ПМ на једну собу (до 4 лежаја) за хотеле високе
категорије, односно 1ПМ на 4 собе (до 10 кревета)
трговина на мало: 1ПМ на 70 m2 корисног (продајног) простора
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
производни и магацински објекат: 1ПМ/на 200 m2 корисног простора и обавезно
обезбедити простор за смештај теретних возила.
инфраструктурни објекти и комплекси: на припадајућој парцели у зависности од
технолошког процеса – минимум 2ПМ.

- Приказане нормативе треба схватити као минималне, с обзиром да је степен моторизације
и мобилности на подручју ПДР као углавном неизграђене површине непознат.

ПРАВИЛА ЗА ИЗГРАДЊУ САОБРАЋАЈНЕ МРЕЖЕ
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.

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.
Пре израде пројектне документације улица обавезно извршити и детаљно катастарскотопографско снимање терена и утврђивање положаја подземних и надземних
инсталација у коридору улице која се пројектује. У случају потребе предвидети
адекватну заштиту истих (у колико није потребна њихова реконструкција).
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 које омогућавају несметано кретање и приступ особама
са инвалидитетом, деци и старим особама.
Одвод атмосферских вода са површине коловоза планирати преко сливника у
атмосферску канализациону мрежу и/или преко отворених канала уз саобраћајницу.
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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 и пешачких стаза
Пројектовање и изградњу бициклистичких и пешачких стаза планирати:










у складу са Правилником о условима које са аспекта безбедности саобраћаја морају
да испуњавају путни објекти и други елементи јавног пута („Сл. гласник РС“, број
50/11)
од савремених материјала – стандардима утврђеном грађевинском конструкцијом.
Са обезбеђеним приступима бициклистичке и пешачке стазе до постојећих или
пројектом утврђених бициклистичких и пешачких прелаза на предметном путу;
o Уколико се бициклистичка стаза налази непосредно поред тротоара мора бити
визуелно раздвојена од тротоара.
са размотреним и пројектно разрешеним свим аспектима коришћења и несметаног
приступа бициклистичкој и пешачкој стази од стране особа са отежаним кретањем, све
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).
са растојањем слободног профила бициклистичке и пешачке стазе од ивице коловоза
предметног пута од 1,5 m (ширина банкине предметног пута);
Са саобраћајном анализом постојећег и перспективног бициклистичког и пешачког
саобраћаја и саобраћаја возила на предметном путу, у циљу утврђивања постојећих и
перспективних пешачких прелаза на којима је потребно обезбедити позивне пешачке
семафоре, или упозоравајућу светлосну сигнализацију.“

Правила за изградњу паркиралишта










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 (SRPS U.S4.234:2005 и
SRPS ISO/TR 9527:1995).
Око и унутар планираних паркиралишта обезбедити одговарајућу засену садњом
високог зеленила.
Распоред паркинг места у оквиру већих паркиралишта мора бити такав да омогући
озелењавање, по моделу да се на три паркинг места планира по једно дрво.
Уређење јавних вануличних паркиралишта планирати тако да распоред паркинг места,
пролази и прилази паркиралишту омогућавају контролу приступа паркиралишту.
У оквиру јавних паркинга као и у њиховој околини морају се изградити пешачке
комуникације ради омогућавања одвијања безбедног пешачког саобраћаја између
паркинг простора и околних садржаја.
Паркиралиште уредити на начин да приступ на јавну саобраћајницу (напуштање
вануличних паркиралишта) буде могуће искључиво ходом унапред.
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ПРАВИЛА ЗА ИЗГРАДЊУ СТАНИЦА ЗА СНАБДЕВАЊЕ ТЕЧНИМ ГОРИВОМ
(ССТГ)1



Основна намена: снабдевање возила горивом.
Пратећа намена: продавница са проширеним асортиманом, сервис за прање аутомобила,
бифе и др.
 Тип објекта: слободностојећи.
 Максимална спратност објекта: По+Пр+1.
 Минимална површина парцеле је 8.0ари.
 Минимална ширина фронта парцеле је 25м.
 Максимални индекс заузетости: 50%.
 Саобраћајне и манипулативне површине мин 30%.
 Минимални проценат заступљености зелених површина је 20%.
 Број објеката на парцели: дозвољена је изградња више објеката на грађевинској
парцели.
 Сва изградња у комплексу мора бити у границама овим ПДР-е дефинисаних
грађевинских линија, осим саобраћајних, слободних и зелених површина. Објекти се
постављају у оквиру дефинисаних грађевинских линија, према графичком прилогу бр. 4
„Карта регулације и површина јавне намене“.Сви објекти ССТГ (зграде, надстрешница,
резервоари, точећа острва са пумпним аутоматима и др.) ни једним својим
грађевинским елементом, надземним или подземним, не смеју да пређу регулациону
линију.
 Станице за снабдевање горивом не смеју угрозити функционисање било којег вида
саобраћаја и ни на који начин не сме се угрозити функционисање суседних објеката.
 Услове за изградњу и сагласност за прикључење ССТГ на државни пут издаје управљач
предметног државног пута.
 Основни захтев са аспекта безбедности саобраћаја, који треба да се испуни ССТГ јесте
континуитет саобраћајних токова без преплитања унутар саме станице. Најбољи начин
за испуњавање тог захтева јесте да се саобраћај између појединих функционалних
јединица бензинске станице изведе једносмерно.
 Површине бензинских станица на подручју рада уређаја за точење и уређаја за пуњење
подземних резервоара морају да буду хоризонталне. Дозвољен је нагиб до 2%.
ПОСЕБНА ПРАВИЛА
 Између главне саобраћајнице и саобраћајних површина треба да се предвиди разделно
острво, минималне ширине 1,20 m, уколико на датом подручју нема пешака одн. 2,5–3,5
m са тротоаром који омогућава постављање саобраћајних знакова и стубова јавне
расвете.
 Прикључак на јавни пут - Прикључење бензинске станице је дозвољено на путу са
просечним нагибом нивелете пута и прикључка 3,5% на подручју прикључивања, као
и на путевима са ПГДС 1500 возила/дневно, где се дозвољава нагиб нивелете
прикључка бензинске станице 3,5% на нивелету примарног пута са просечним
нагибом 5,0 (6,0)%.
За писање овог поглавља, као литература, коришћен је Приручник за пројектовање путева у Републици
Србији/ Функционални елементи и површине путева/ Сервисне саобраћајне површине; ЈП ПУТЕВИ
СРБИЈЕ
1
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Прикључак бензинске станице се не сме планирати на непрегледној хоризонталној
кривини или на конвексној криви осе пута без додатне саобраћајне траке за скретање
улево.
Улаз и излаз из ССТГ, као и објекте у оквиру комплекса треба лоцирати на таквом
растојању од раскрсница да не ометају нормално и безбедно одвијање саобраћаја,
односно да не угрожавају прегледност и безбедност саобраћаја.
Минимална ширина улаза износи 6,0 m
Минимална ширина излаза износи 5,0 m
Возне површине улаза и излаза са бензинске станице у дужини од 15 m треба да су
уређене тако да је њихова носивост и квалитет најмање једнака оној коју има коловоз
главне саобраћајнице на подручју прикључивања
Улаз на ССТГ која се лоцира дуж државног пута мора бити преко изливне траке за
успорење возила, најмање ширине 3m.
Код пројектовања и изградње ССТГ, обавезно је поштовање и примена свих важећих
прописа и техничких норматива из ове области.
Приликом пројектовања објеката и садржаја станице за снабдевање горивом моторних
возила применити одредбе:
o Правилник о техничким нормативима за безбедност од пожара и експлозија
станица за снабдевање горивом превозних средстава у друмском саобраћају, мањих
пловила, мањих привредних и спортских ваздухоплова ("Службени гласник РС",
бр. 54/2017 и 34/2019);
o Правилник о техничким нормативима за безбедност од пожара и експлозија
постројења и објеката за запаљиве и горивe течности и о ускладиштавању и
претакању запаљивих и горивих течности ("Службени гласник РС", број 114/2017);
o Закона о запаљивим и горивим течностима и запаљивим гасовима ("Службени
гласник РС", бр.54/2015);
o Правилника о изградњи станица за снабдевање горивом моторних возила и о
усладиштењу и претакању горива ("Службени лист СФРЈ", број 27/71 и 29/71,
"Сл.гласник РС", број 108/2013);
o Правилника о техничким нормативима за електричне инсталације ниског напона
("Сл.лист СФРЈ", бр.53, 54/88 и „Службени лист СРЈ“, бр.28/95) и Правилником о
техничким нормативима за заштиту објеката од атмосферског пражњења
("Службени лист СРЈ", бр.11/96).
o Правилника о изградњи постројења за течни нафтни гас и о ускладиштавњу и
претакању ТНГ-а ("Сл.листСФРЈ", бр.24/71 и 26/71).
o Правилника о условима за несметану и безбедну дистрибуцију природног гаса
гасоводима притиска до 16 бара ("Службени гласник РС", бр.86/2015).
o Правилника о техничким нормативима за безбедност од пожара и експлозија
објеката малопродаје боца са течним нафтним гасом ("Службени гласник РС",
бр.6/2016).
Објекти морају бити реализовани према одговарајућим техничким противпожарним
прописима, стандардима и нормативима.
o У току пројектовања и извођења радова на изградњи објеката станице за
снабдевање горивом моторних возила применити мере заштите од пожара у складу
са одредбама Закона о заштити од пожара („Службени гласник РС“ бр. 111/2009,
20/2015, 87/2018 и 87/2018 – др. закони) и правилницима и стандардима који ближе
регулишу изградњу објеката.
o Објектима мора бити обезбеђен приступни пут за ватрогасна возила, сходно
Правилнику о техничким нормативима за приступне путеве, окретнице и уређење
платоа за ватрогасна возила у близини објеката повећаног ризика од пожара
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("Службени лист СРЈ", бр.8/95) и других техничких прописа и стандарда за такву
врсту објеката.
o Капацитет водоводне мреже мора да обезбеђује довољне количине воде за гашење
пожара (иницијално гашење), како за хидрантску мрежу тако и за друге
инсталације које користе воду за гашење пожара (спринклер, дренчер и др.). С тога,
објекти морају имати одговарајућу хидрантску мрежу, која се по протоку и
притиску воде у мрежи планира и пројектује према Правилнику о техничким
нормативима за инсталације хидрантске мреже за гашење пожара ("Службени
гласник РС", бр.3/2018).
Mанипулативне површине, саобраћајнице и паркинзи треба да буду изграђени од
бетона, отпорни на дејство соли, мраза, нафте и нафтних деривата и водонепропусни,
како би се атмосферске воде, мрежом затворених канала усмеравале ка сепараторима
уља и масти, пре њиховог уливања у канализацију.
Број паркинг места који је потребно обезбедити, зависи од пратећих делатности. Сва
возила сместити на припадајућој парцели.
o особље БС: min 3 ПМ,
o продавница на БС: 2 ПМ / до 100 m2; +2 ПМ на сваких додатних 50 m2 простора
o бифе/ресторан на БС: 3 ПМ / до 100 m2;+2 ПМ на сваких додатних 50 m2
простора.
у случају да се на станици за снабдевање горивом у истом објекту налазе и
ресторан и продавница, користити параметре који се односе на бифе/ресторан
o сервис за прање аутомобила 3-5 ПМ (1:1 са бројем канала за опслугу-прање,
усисавање...),
o сервис за аутомобиле min 4 ПМ.
Ако је потребно, могу се предвидети и додатна паркинг места за аутобусе или
теретна возила у подручју угоститељске делатности на бензинској станици.
ССТГ мора имати заштитну зону, зелени појас или слободан простор између комплекса
и стамбених објеката у окружењу (у зависности од условљености било ког вида
заштите).
Код архитектонског обликовања објеката применити савремене и атрактивне форме и
материјали.
Није предвиђено ограђивање комплекса ССТГ, осим у складу са безбедоносним и
сигурносним условљеностима.
Планирати нову садњу дрвећа, шибља, перена и сезонског цвећа. Изабрати врсте садног
материјала које су одгајане (одшколоване) у расадницима, отпорне на нуспродукте
издувних гасова и загађен ваздух, као и на микроклиматске услове средине. Избегавати
инвазивне и алергене врсте садница.
Приликом реализације комплекса ССТГ подразумева се спречавање свих видова
загађења и појачана брига у очувању и унапређењу животне средине у складу са
Законом о заштити животне средине (Сл. гласник РС бр. 135/04, 36/09, 72/09, 43/11
одлука УС и 14/16).
Минимални степен инфраструктурне опремљености грађевинске парцеле: обезбеђен
прикључак на водоводну мрежу, фекалну канализациону мрежу,
атмосферску
канализациону мрежу и електроенергетску мрежу.
У комплексу станице треба да постоји посебно место са одговарајућим бројем
контејнера за селективно одлагање отпада (опасног, амбалажног и комуналног).
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8.4.2

Инжењерскогеолошки услови – Урадити детаљна геолошка истраживања у складу са
Законом о рударству и геолошким истраживањима („Службени гласник РС“, број
101/2015).
Инвеститор је дужан да, пре подношења захтева за издавање грађевинске дозволе за
изградњу комплекса ССТГ, прибави одлуку надлежног органа за заштиту животне
средине о потреби израде студије о процени утицаја на животну средину, у складу са
одредбама Закона о процени утицаја на животну средину („Службени гласник РС”, бр.
135/04и 36/09) и Уредбе о утврђивању Листе пројеката за које је обавезна процена
утицаја и Листе пројеката за које се може захтевати процена утицаја на животну
средину („Службени гласник РС”, бр. 114/08).
За комплекс ССТГ обавезна је израда урбанистичког пројекта.

ПРАВИЛА ЗА ИЗГРАДЊУ МРЕЖЕ И
ХИДРОТЕХНИЧКЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ

ОБЈЕКАТА

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
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другим инсталацијама дато је у табели:
Табела бр.: 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".


















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.
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 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".
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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 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.

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
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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 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, речних корита и на другим местима где може
доћи до механичких оштећења каблова, за полагање 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;
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- 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.
• 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 +40о C односно при
температури 5оC 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.
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• 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 AlČe 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 угрозити
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 високонапонског надземног вода је простор испод далековода
ширине 50 m (по 25 m лево и десно од осе пројекције далековода на тло).
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, у случају државног пута II б реда и осталих
путева, рачунајући од спољне ивице земљишног појаса.
Растојања стубова високонапонских надземних водова од путева, код укрштања са
путем износи најмање висину стуба у случају државног пута II б реда и осталих путева,, 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 комуналне 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 који важе за
предметну зону.
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• 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 потребно је обезбедити приступни пут минималне ширине 2,5 m од
најближе јавне саобраћајнице за приступ теренског возила.
• До ТС 10/0,4 kV прикључне 10 kV-не и 1 kV-не електроенергетске водове изводити
само у виду подземних електроенергетских водова.
• Монтажне бетонске ТС 10/0,4 kV радити са одговарајућим темељима, носачима
трансформатора, кровном конструкцијом, вратима са отварањем изнутра без кључа,
жалузинама и другом опремом за ефикасно хлађење, тротоаром, поклопцима отвора у поду и
осталом сигурносном и заштитном опремом која обезбеђује високу безбедност и сигурност у
раду, као и заштиту од свих могућих опасности и елементарних непогода.
• Објекат ТС 110/10 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 110/10 kV могу се градити 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 5 m. Улазна капија треба да има посебан
улаз за пешаке. Растојање објекта трафостанице од суседних објеката који не припадају
трафостаници је најмање 10 m, а објекти треба да буду међусобно одвојени противпожарним
зидом.
До ТС обезбедити пут ширине најмање 5 m на правим деоницама, најмањег
полупречника кривине 20 m, за осовинско оптерећење 100 kN.
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-геотермална) за производњу електричне енергије за сопствене потребе дозвољена је у свим зонама,
а за пласман електричне енергије на тржиште у зонама комуналних делатности.
• Објекти електрана које користе обновљиве изворе енергије за производњу електричне
енергије могу се градити на грађевинској парцели у оквиру објекта основне намене, партерно
или као самосталан објекат, 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.
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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 комуналних делатности могу
се градити у објекту у оквиру комплекса појединачних корисника, на слободном простору у
оквиру комплекса појединачних корисника или на јавној површини.
У оквиру зоне објекат може да се гради као приземни објекат.
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 плана 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.
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• 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 0,5 m, а код паралелног вођења 0,6 m;
- са канализационом цеви код укрштања 0,5 m, а код паралелног вођења 0,5 m;
- са електроенергетским каблом до 10 kV код укрштања 0,5 m, а код паралелног вођења 1,0 m;
- од упоришта електроенергетских водова до 1 kV 0,8 m;
- од темеља електроенергетског стуба 0,8 m, а не мање од 0,3 m ако је телекомуникациони вод
механички заштићен;
- са гасоводом код укрштања 0,5 m, а код паралелног вођења 0,6 m.
• Реконструкцију постојеће надземне телекомуникационе мреже могуће је реализовати
заменом старе надземне мреже новом надземном мрежом, само уколико се ради о замени
постојећих елемената мреже (замена старих надземних водова новим, нпр. замена дотрајалих
водова новим истог капацитета, замена постојећих водова слабог капацитета новим већег
капацитета, замена водова који припадају старим технологијама новим водовима
представницима нових технологија, замена старих стубова новим бетонским стубовима, у истој
траси и сл.) истом постојећом трасом, без додавања нових траса надземне мреже.
Нови телекомуникациони надземни вод, којим се врши замена постојећег вода мора бити у
виду самоносивог вода.
• У оквиру постојећег габарита објекти мобилних централа, контролора базних радиостаница, базних радио-станица, радио-релејних станица, радио и ТВ станица, антена, антенских
стубова и антенских носача могу претрпети замену постојеће телекомуникационе опреме и
каблова новом телекомуникационом опремом и кабловима већег капацитета.
• Објекти за смештај мобилних централа, контролора базних радио-станица, базних радиостаница, 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.
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 радиостаница, радио-релејних станица, радио и ТВ станица, антена, антенских стубова и антенских
носача у зонама комуналне 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.
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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.

155

Нацрт Плана детаљне регулације „Спортски центар“
ЈП „ГРАДАЦ“ јавно предузеће за урбанистичко и просторно планирање, грађевинско земљиште и
путеве - Чачак

8.4.5

ПРАВИЛА ЗА ИЗГРАДЊУ МРЕЖЕ И
ТЕРМОТЕХНИЧКЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ

ОБЈЕКАТА

Дистрибутивна гасоводна мрежа је од полиетиленских цеви радног притиска до 4 бара.
Гасовод водити подземно положен у ровове потребних димензија, у тротоару и то што ближе
регулационој линији.
При паралелном вођењу дистибутивног гасовода са подземним водовима, минимално
светло растојање износи 40 цм. При укрштању гасовода са подземним водовима, минимално
светло растојање износи 20 цм, а при вођењу гасовода поред темеља 1.0 м.
Дубина укопавања дистрибутивног гасовода износи од 0.6 до 1.0 м у зависности од
услова терена. Минимална дубина укопавања при укрштању гасовода са железничким пругама
износи 1.5 м, рачунајући од горње ивице заштитне цеви до горње ивице прага, а при укрштању
са путевима и улицама износи 1.0 м.
Укрштање дистрибутивног гасовода са саобраћајницама врши се полагањем гасовода у
заштитну цев односно канал.
При изради техничке документације у свему се придржавати Правилника о техничким
условима и нормативима за пројектовање и изградњу дистрибутивног гасовода од
полиетиленских цеви за радни притисак до 4 бара и Правилника о техичким условима и
нормативима за пројектовање и полагање кућних гасних прикључака за радни притисак до 4
бара.
Уколико се за потребе мале привреде појаве потрошачи гаса већег притиска од 4 бара
потребно је извршити прикључак гаса на дистрибутивну гасоводну мрежу притиска 16 (12)
бара и то према условима педузећа за транспорт и промет природног и течног гаса (НИС
Енергогас). Минимална дубина укопавања мора бити 0.8 м, а на краћим деоницама може се
дозволити дубина укопавања од 0.8 м али не испод 0.6 м.
Минимално растојање од ближе ивице гасовода до ближе ивице темеља износи 3м. При
изради пројекта челичног гасовода водити рачуна о минималним дозвољеним растојањима при
паралелном вођењу и укрштању челичног гасовода са осталим инсталацијама инфраструктуре.
За редукцију притиска гаса, са притиска дистрибутивног гасовода 16 бара на притисак
потребан кориснику планирати мерно регулационе станице (МРС).
Објекат МРС сместити у посебно грађеној згради или металном орману на посебним
темељима. Лоцирати је тако да удаљење од зграда и других објеката буде минимално 15м, а од
надземних електичних водова минимално 1.5 пута висине стуба.
МРС са улазним притиском до 7 бара могу се поставити у комплексу потрошача у
дозиданим просторијама до зграде у којима се налазе незапаљиви материјали.
МРС са улазним притиском од 7 – 16 бара могу се поставити и у дозиданим
просторијама зграда, у којима се због технологије производње захтева коришћење гаса са
притиском изнад 7 бара.
Капацитети котларница као и мерно регулационих станица одредиће се при изради
идејних и главних пројеката.
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 16 бара.
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Саставни делови гасовода су: мерно регулационе станице, арматире, 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 у колико 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.
У колико није могућа траса у оквиру регулативе саобраћајнице, гасовод водити
границом катастарских парцела уз сагласност корисника парцела.
Правила грађења за дистрибутивни гасовод од челичних цеви притиска 16 (12) бара
Полагање гасовода
Гасовод се по правилу полаже испод земље, без обзира на његову намену и притисак
гаса.
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, потребано 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 предходном 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 1.

Табела бр. 1
Притисак гаса у гасоводу (бар)
до 1.05
1.05 - 7
7 - 13

Минимално дозвољено растојање (м)
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.)

157

Нацрт Плана детаљне регулације „Спортски центар“
ЈП „ГРАДАЦ“ јавно предузеће за урбанистичко и просторно планирање, грађевинско земљиште и
путеве - Чачак

Минимално дозвољено растојање при укрштању и паралелном вођењу гасовода са другим
гасоводом, техничким инфраструктурама и др. дато је у табели 2.

Табел бр 2
Минимално дозвољено растојање (м)
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 бензинских
пумпи
Од гасовода и шахтова и канала
Од гасовода до високог зеленила

Укрштање
0.2

Паралелно вођење
0.6

0.2

0.3

0.5

1.0

0.3

0.6

0.3
0.2
-

0.5
5.0
0.3
1.5

Минимална дозвољена растојања при укрштању и приближавању гасовода са
високонапонским водовима дата су у табели 3.

Табела бр.3
Минимална дозвољена раздаљина од осе гасовода (м)
Називни
Од осе стуба
напон (кВ)
Паралелно вођење
до 1
1.0
1 - 10
5.0
10 - 35
8.0
> 35
10.0

До темеља стуба
Укрштање
1.0
5.0
10.0
10.0

Хоризонтална минимална дозвољена растојања уграђене арматуре у гасоводу до
високонапонских електричних водова дата су у табели 4.

Називни напон (кВ)

Минимална дозвољена раздаљина
уградње арматуре (м)
25
100
10

1 - 35
35
Телефонски водови

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.
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Минимална растојања по хоризонтали између прелаза гасовода преко водених препрека
и мостова дата су у табели 5.

Табела бр. 5
Карактеристика прелаза и мостова
Преко непловни река и канала.
Све врсте мостова

Растојање од гасовода до моста
Узводно од моста
Низводно од моста
20

20

Гасоводи се могу полагати на мостовима армирано бетонске, металне и камене
конструкције. Гасоводи се могу полагати и на бранама и другим хидротехничким објектима,
уколико се добије сагласност од организације у чијој се надлежности објекат налази.
Гасоводи који се 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 компезација.
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 елактрично 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 јавним путем потребна је сагласност одговарајуће
организације.
Када се гасовод поставља испод јавних путева и када се укршта са јавним путевима,
исти мора бити заштићен (заштитна цев, бетонски канал, бетонска плоча или друга
одговарајућа заштита).
При укрштању гасовода са јавним путевима гасовод се по правилу води под углом од 90
о
у односу на осу јавног пута. У колико то није могуће извести, дозвољена су одступања до угла
од 60 о. Укрштање гасовода са јавним путем под углом мањим од 60о може се дозволити само
изузетно уз документовано образложење.
Минимална дубина укопавања гасовода при укрштању са јавним путевима или изузетно
при вођењу испод коловозне површине, мора се одредити према дебљини коловозне
конструкције и саобраћајном оптерећењу, а да осигура заштитни слој између коловозне
конструкције и заштитне цеви или горње површине бетонске плоче канала дебљине 0.3-0.5 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 16 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 7.

Табела бр. 7

Најмање хоризонтално растојање у (м)
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Улазни притисак До зграда
у МРС
других
(бар)
објеката
до 7
7 - 16

и До железничких пруга До
ндземних
(ближа шина)
електроводова

10
15

1.5 пута висина
стуба

10
15

Објекат МРС сместити у посебно грађеној згради или металном орману на посебним
темељима. Лоцирати је тако да удаљење од зграда и других објеката, као и од железничке пруге
буде минимално 15 м, а од надземних електичних водова минимално 1.5 пута висине стуба.
МРС са улазним притиском до 7 бара могу се инсталисати у кругу потрошача у
дозиданим просторијама до зграде у којима се налазе незапаљиви материјали.
МРС са улазним притиском од 7 – 16 бара могу се поставити и у дозиданим
просторијама зграда, у којима се због технологије производње захтева коришћење гаса са
притиском изнад 7 бара.

УСЛОВИ ПРИКЉУЧЕЊА НА ТЕРМОТЕХНИЧКУ ИНФРАСТРУКТУРУ
Прикључке објеката на дистрибутивну гасоводну мрежу вршити преко кућних
мернорегулационих сетова (КМРС), а на основу техничких услова надлежног комуналног
предузећа (ЈП „Србијагас“).
Сви подаци дати овим решењем су оријентациони и служиће као основа за израду
главних пројеката гасних инсталација.

8.5

ПРИКАЗ
ОСТВАРЕНИХ
ПАРАМЕТАРА И КАПАЦИТЕТА

УРБАНИСТИЧКИХ

Подручје плана обухвата изграђене и неизграђене површине за које су дефинисани
урбанистички параметри и утврђена правила регулације.
Основне намене које сe третирају на нивоу ПДР су спорт и рекреација, зеленило,
становање, централне функције, јавне намене.
У табели су приказани очекивани капацитети у односу на планиране намене и
урбанистичке параметре (намена површина, максимална спратност објеката и индекс
заузетости). У обзир су узети максимални капацитети који се теоретски могу очекивати у
оквиру предметног простора у складу са опредељеним површинама и планом дефинисаним
параметрима изградње, док су реални капацитети, они који ће се изградити, знатно мањи.
Приказ остварених урбанистичких параметара и капацитета за зоне, целине и
подцелине у којима је дозвољена изградња објеката даје се кроз следећу табелу:
Табела: Биланс остварених урбанистичких параметара и капацитета

НАМЕНА

ПОВРШИНА
/м2/

СТЕПЕН
ЗАУЗЕТОСТИ
%

СПРАТНОСТ

БРГП
/м2/

ПОВРШИНЕ ОСТАЛЕ НАМЕНЕ
СТАНОВАЊЕ

225 980,80

203 749,00
30 863,32

30%

По+Пр+1

18 517,99

ПОРОДИЧНО СТАНОВАЊЕ густине од 50 до
150 ст/ха

172 885,68

40%

По+Пр+2

207 462,81

ЦЕНТРАЛНЕ ФУНКЦИЈЕ

55 656,67

60%

По+Пр+2

100 182,00

ПОРОДИЧНО СТАНОВАЊЕ густине до 50 ст/ха
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СПОРТ И РЕКРЕАЦИЈА

249 707,52

143 379,99

СПОРТ, РЕКРЕАЦИЈА И ТУРИЗАМ

31 273,72

60%

По+Пр+1По+Пр+3

51 601,63

АКВА ПАРК И СПА ЦЕНТАР

71 191,00

20% / 70%

По+Пр+2

149 501,10

ДЕЧИЈИ СПОРТСКИ ЦЕНТАР

14 461,26

40%

По+Пр+1

11 569.01

ТЕНИСКИ КОМПЛЕКС

26 454,01

70%

По+Пр+2

37 035,78

УКУПНА ПОВРШИНА ОСТАЛЕ
НАМЕНЕ:

402 785,66

ПОВРШИНЕ ЈАВНЕ НАМЕНЕ
СПОРТ И РЕКРЕАЦИЈА

211 604,48

271 627,02

ПОСТОЈЕЋИ СПОРТСКИ ЦЕНТАР

164 299,09

70%

По+Пр+1

115 009,36

УНИВЕРЗАЛНА ХАЛА

107 327,93

20% / 50%

По+Пр+2

96 595,12

ЗЕЛЕНЕ ПОВРШИНЕ

42 550,22

929 192,40

ПАРКОВСКА ПОВРШИНА

544 878,00

2%

Пр

10 897,56

ЕКО ЦЕНТАР

53 690,62

20%

По+Пр+1

21 476,24

ЗОО ВРТ

49 873,62

10%

По+Пр+1

9974,72

ЗЕЛЕНИЛО И РЕКРЕАЦИЈА (АДА)

108 333,31
5%

Пр

201,70

7 318,93

/

/

/

159 785,20

/

/

/

1 278,70

/

/

/

ЗЕЛЕНИ ПУНКТ /одмориште/
УРЕЂЕНО ЗЕЛЕНИЛО У КОРИТУ РЕКЕ
ЗЕЛЕНИЛО И РЕКРЕАЦИЈА У КОРИТУ РЕКЕ
УРЕЂЕНЕ ЗЕЛЕНЕ ПОВРШИНЕ

КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ
ТРАФО СТАНИЦА 110/10кВ, МРС

САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА

4 034,02

2024,22

6 747,41
6 747,41

30%

2024,22

208 411,78

САОБРАЋАЈНИЦЕ

190 880,58

/

ПОВРШИНСКИ ПАРКИНГ ПРОСТОР

17 531,20

/

ВОДОПРИВРЕДНА
ИНФРАСРУКТУРА

Пр

494 629,61
344 086,88

/

/

/

РЕКА ЛУПЊАЧА

8 650,54

/

/

/

ПОТОК МОРАВАЦ

19 228,75

/

/

/

ПОТОК МИЈАТОВАЦ

1 046,34

/

/

/

ХИДРОМЕЛИОРАЦИОНИ КАНАЛ

14 025,93

/

/

/

ОДБРАМБЕНИ БЕДЕМ

62 312,79

/

/

/

РУКАВАЦ

45 278,38

/

/

/

РЕКА ЗАПАДНА МОРАВА

УКУПНА ПОВРШИНА ЈАВНЕ НАМЕНЕ:

УКУПНА ПОВРШИНА ПДР-е

1 910 608,22

2 313 393,88
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9.0 СПРОВОЂЕЊЕ ПЛАНА

Спровођење Плана детаљне регулације вршиће се :
1.

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 Законом о планирању и изградњи (“Сл. гласник РС”, број 72/2009, 81/2009 исправка, 64/2010 - одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - одлука УС, 50/2013 - одлука
УС, 98/2013 - одлука УС, 132/2014, 145/2014 , 83/2018, 31/2019, 37/2019 – др.закон и
52/2021),
осим за подручја која су предвиђена за обавезну
даљу разраду
Урбанистичким пројектом.

Израдом Урбанистичког пројекта
Израда Урбанистичког пројекта за потребе спровођења планских решења и поставки
ПДР-е је предвиђена за следеће просторе:
1.
урбанистичку подцелину 1.1.1 – постојећи спортски центар
2. урбанистичку подцелину 1.4 – аква парк
3. урбанистичку целину 1.8 – комплекс ЗОО парка
4. урбанистичку целину 1.12 – еко центар
5. урбанистичку целину 1.13 - леву обалу реке Западне Мораве
6. урбанистичку целину 2.1 – градски парк.
На графичким прилозима бр.3 - „Карта планиране намене површина“ и бр.11 – „Карта
спровођења плана“ дат је приказ подручја одређених за обавезну разраду Урбанистичким
пројектом. Урбанистички пројекти се израђују у складу са обавезама датим кроз правила
уређења и грађења за одређене зоне и намене.
2.

10.0 ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

План се потписује, оверава и архивира у складу са Законом о планирању и изградњи
(“Сл. гласник РС”, број 72/2009, 81/2009 - исправка, 64/2010 - одлука УС, 24/2011, 121/2012,
42/2013 - одлука УС, 50/2013 - одлука УС, 98/2013 - одлука УС, 132/2014, 145/2014 , 83/2018,
31/2019, 37/2019 – др.закон и 52/2021).
По доношењу, текстуални део Плана се објављује у службеном листу локалне
самоуправе, а у целости се објављује у електронском облику и доступан је путем интернета.
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