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УВОД 

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

Плана детаљне регулације  „Лозница“ (Сл. лист града Чачка бр. 16/2016). 

Саставни део Одлуке је решење о неприступању изради Стратешке процене утицаја на 

животну средину Плана детаљне регулације „Лозница“ број 350-6/2016-IV-2-01 од 23.02.2016. 

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

На основу Закона 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, 9/2020 и 

52/2021) након доношења одлуке приступило се изради елабората за Рани јавни увид, ради 

упознавања јавности са циљевима израде, планираном претежном наменом површина и 

очекиваним ефектима планирања. 

 

 

  

1.1 ОПИС ГРАНИЦА ПЛАНА  

 
 

 

 
Подручје Плана детаљне регулације „Лозница“ предложено је усвојеним Планом 

генералне регулације „Атеница - Кулиновци“ (Сл. лист града Чачка бр. 14/2014).  

Простор обухваћен планским документом је градско грађевинско земљиште и налази 

се у границама грађевинског подручја града, дефинисаних Генералним урбанистичким 

планом града Чачка до 2015. („Службени лист града Чачка“, број 25/2013 ). Обухвата делове 

катастарских општина Чачак, Лозница и Кулиновци.  

Прелиминарном границом Плана детаљне регулације „Лозница“ обухваћен је простор 

између Лозничке реке, новопланиране Улице  Милана Глишића – 604 (према ПГР-е Атеница – 

Кулиновци 1), Улице Ненада Ђенадића – 605 (према ПГР-е 605), новопланиране Улице 

Атеница – Кулиновци 6, Улице Топалово брдо и Улице 600.    

Прелиминарна граница плана, у материјалу за рани јавни увид, је у појединим 

сегментима проширена у односу на предложену границу из усвојеног Плана генералне 

регулације „Атеница - Кулиновци“ (Сл. лист града Чачка бр. 14/2014), као последица 

предложеног саобраћајног решења које је резултат фактичког стања на терену (за плански 

документ је снимљен детаљан топографски план).  

Површина плана износи око 19,66 ха. 
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Коначна граница и површина обухвата плана ће бити дефинисане приликом израде 

Нацрта плана. 

 

 

  

1.2 ПРАВНИ И ПЛАНСКИ ОСНОВ ЗА ИЗРАДУ ПЛАНА 

            
 

 

 
1.2.1  ПРАВНИ ОСНОВ ЗА ИЗРАДУ ПЛАНА 

 

Правни основ за израду Плана генералне  регулације  садржан је у: 

 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 

9/2020);  

 Правилником о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и 

урбанистичког планирања („Сл. гласник РС“ бр. 32/2019); 

 Одлуци о изради Плана детаљне регулације  „ЛОЗНИЦА“ (Сл. лист града Чачка бр. 

16/2016). 

 

 

1.2.2 ПЛАНСКИ ОСНОВ ЗА ИЗРАДУ ПЛАНА 

 

Плански основ за израду Плана детаљне  регулације  садржан је у: 

 План генералне регулације „Атеница - Кулиновци“ (Сл. лист града Чачка бр. 

14/2014).  

 

 

  

1.3 ПОВОД И ЦИЉ ИЗРАДЕ ПЛАНА 

  

            
 

 
Предметно подручје није детаљно урбанистички разрађено. 

Предметни простор се налази у обухвату Генералног урбанистичког плана Чачка (Сл. 

лист града Чачка бр. 25/2013) и Плана генералне регулације „Атеница - Кулиновци“ (Сл. 

лист града Чачка бр. 14/2014).  Према Плану генералне регулације, предметна територија 

предвиђена је за зону становања средњих густина од 50-150ст/ха и површине јавне намене, за 

коју је обавезна израда плана детаљне регулације. 

Циљ је да се, кроз сагледавање просторних могућности саме локације, непосредног и 

ширег окружења, као и постојећих и планираних инфраструктурних веза, нађе оптимално 

просторно-програмско решење које ће представљати реалан и економски оправдан оквир за 

изградњу објеката. 
 

Циљеви доношења одлуке о изради предметног плана су: 

 дефинисање јавног интереса; 

 стварање планских могућности за унапређење коришћења постојећих и изградњу 

нових садржаја; 
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 обезбеђивање капацитета техничке инфраструктуре за постојећу и планирану 

изградњу; 

 очување и побољшање услова животне средине; 

 увођење самоодрживог система, еколошки стабилног. 

 

 

 

  

1.4 ОБАВЕЗЕ И СМЕРНИЦЕ ИЗ ПЛАНСКИХ ДОКУМЕНАТА            

ВИШЕГ РЕДА И ДРУГИХ РАЗВОЈНИХ ДОКУМЕНАТА 

            
 

 
1.4.1 План генералне регулације „Атеница - Кулиновци“ (Сл. лист града Чачка бр. 

14/2014) 

 
Израда  Плана детаљне регулације „ЛОЗНИЦА“ предвиђена је Планом генералне 

регулације „Атеница - Кулиновци“ (Сл. лист града Чачка бр. 14/2014).  

 

 

Смернице за израду Плана детаљне регулације „ЛОЗНИЦА“ 

 
Простор за који је предвиђена израда План детаљне регулације »ЛОЗНИЦА«  налази 

се у северозападном делу обухвата ПГР „Атеница - Кулиновци“ у Чачку.  

Планом детаљне регулације обухваћен је простор између Лозничке реке, 

новопланиране Улице  Атеница – Кулиновци 1, Улице Топалово брдо и Улице 600.   

Изменама и допунама плана генералне регулације „Атеница - Кулиновци“ у Чачку предметно 

подручје је опредељено за следеће намене: 

 становање средње густине  насељености од 50-150 ст/ха 

 инфраструктурни системи. 

 

Смернице из ПГР за намену површина 

                              
  Становање  – срeдња густина насељености 50 - 150 ст/ха 

У овој зони становања средњих густина је планирано ПОГУШЋАВАЊЕ НА 

ПОСТОЈЕЋИМ ПАРЦЕЛАМА, кроз могућност организовања два стана-домаћинства у склопу 

једног објекта, али не више од три стана. ПОВЕЋАЊА СПРАТНОСТИ ДО П+2 (три етаже у 

могућим комбинацијама). МОГУЋА је ИЗГРАДЊА ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА у оквиру 

стамбеног објекта, али не више од 30% површине. Уколико се ради о пословању које има 

карактер услужног занатства онда је та површина ограничена на 25%. Могућа је изградња и  

другог стамбеног или пословног објекта на истој парцели . 

Планирана густина у зони, може по блоковима бити већа или мања од задате, под 

условом да се не ремети просечна густина целе зоне. 

- планирана густина насељености од 51-150 становника/ха, а просечна густина 

становања 20-50 станова/ха; 

 - у овој зони градити искључиво тип индивидуалних стамбених објеката у варијантама 

слободно-стојећих, двојних и објеката у низу. У оквиру једног индивидуалног стамбеног 

објекта могуће је организовати максимум три стана; 

 - тежити очувању постојећег система регулације, уз његову измену само тамо где је то 

неопходно ради уобличавања саобраћајне матрице; нову регулацију надовезати на систем 

постојеће у јединствену целину; 
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 -   индекс заузетости  30-50%; 

 -   просечна површина парцеле за слободно-стојећи објекат је 3,00 ара, за двојни 4,50 

ара, а за низ 2,00 ара; 

 -   максимална спратност стамбених објеката је три надземне етаже; 

- на парцелама до 5,00 ари пословни простор се може организовати у саставу 

стамбеног објекта, уз обавезну  еколошку и урбанистичку анализу; 

 -   на парцелама већим од 5,00 ари, могућа је  изградња и другог објекта на парцели за 

потребе становања или за потребе организовања пословог простора из терцијарног сектора;  

 -  настојати да се гаражирање аутомобила  оствари у склопу основног објекта  -

помоћни простор (простор у функцији основног објекта) ако се гради као независни објекат 

на парцели ( доградња уз постојећи стамбени или изградња) може имати мах.површину 30м2.  

 -   на парцелама већим од 5 ари уколико се планира изградња другог стамбеног или 

пословног објекта, помоћни објекти се не могу градити као независни објекти.  

 

Инфраструктурни системи 

 

Инфраструктурни системи морају се планирати тако да задовоље потребе свих 

функција уз коришћење података из предходно урађених специјалистичких  и стратешких 

докумената. Водови се морају планирати тако да:  

- не угрожавају постојеће или планиране објекте, као и планиране намене 

коришћења земљишта; 

- да се подземни простор и грађевинска површина рационално користе; 

- да се поштују прописи који се односе и на друге инфраструктуре; 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Слика 1. Извод из Измена и допуна ПГР „Атеница - Кулиновци“ – Планирана намена 

површина 
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2.1 ПОСТОЈЕЋА НАМЕНА ПРОСТОРА   

     
 
 

 

2.1.1 АНАЛИЗА ПОСТОЈЕЋЕГ СТАЊА 

 

 

Локација 
 

Подручје за које се ради ПДР „Лозница“  налази се на десној долинској страни реке 

Западне Мораве, заузимајући простор јужно од централног градског ткива. 

Простор обухваћен планом  налази се у јужном делу обухвата ГУП-а града Чачка. 

 

        

 
 

 

ГУП града Чачка 

 

 

 

ПДР „Лозница“ 

 

ПГР „Атеница - Кулиновци“ 

        
 

 
Слика 2. Позиција ПДР „Лозница“ 

 
Део насеља Лознице, који је предмет израде ПДР, налази се на простору између између 

Лозничке реке, новопланиране Улице  Атеница – Кулиновци 1, Улице Топалово брдо и Улице 

600.    

 

Постојећа намена простора 
 

Део насеља Лозница, који је предмет овог планског акта, у оквиру градског насеља 

Чачак развијало се током времена као породично стамбено насеље.  

На предметном простору постоје следеће основне намене: 

 породично становање 
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 неизграђено грађевинско земљиште 

 водно земљиште (Лозничка река – водоток II реда) 

 саобраћајне површине (саобраћајнице и индустријски колосек „Слобода“) 

 комуналне функције. 

Подручје се одликује непотпуном саобраћајном мрежом, чији развој је условио 

делимично формирање блокова неправилних облика. Стамбено насеље је без јасне блоковске 

регулације. За само насеље је од битног значаја тангетна улица Топалово брдо (на источној 

страни планског подручја) преко које се остварује веза са системом градске мреже. С обзиром 

да не постоје алтернативна решења она преузима сав саобраћај који се одвија кроз ово 

стамбено насеље и преко ње остварује везу са окружењем. Ова улица прикупља саобраћај 

ширег стамбеног насеља него што је део који се обрађује планом. Основно обележје подручја 

је систем уских стамбених улица формираних на терену без свих неопходних саобраћајних 

елемената. 
Упркос чињеници да је Улицом Топалово брдо овај део насеља повезан са окружењем, 

индустријска пруга „Слобода“ га је, на известан начин, физички одвојила од осталог градског 

ткива. У овом делу насеља нису се развиле јавне функције (образовање, дечија заштита и др.) 

које би задовољиле потребе становништва, већ је оно упућено на њих у друге делове града. 

Све је то утицало да проблем  доступности јавних функција становништву овог подручја 

постане изражен. 

Уз северозападну границу планског документа налази се нерегулисани сегмент 

водотока II реда, односно Лозничке реке. 

Постојећи начин коришћења земљишта приказан је на графичком прилогу број 2 

„Постојеће намена површина“  Р 1:1 000. 

 

Површине за становање 

 

Доминантни део територије обухваћене планом је у функцији породичног становања. 

Ова зона се одликује становањем средње густине насељености  (Гн до 100ст/ха) изражено као 

становање у слободно-стојећим објектима. Највећи број изграђених објеката чине породични 

стамбени објекти са помоћним и пратећим објектима на парцели. На појединим парцелама 

постоје изграђени пословни објекти, али су они заступљени у веома малом проценту. 

Овај простор карактерише у највећој мери спонтано настајање и насељавање, као и  

грађење без регулације.  

По типологији изградње у постојећем стању се уочавају следећи типови становања: 

- породично становање – породични стамбени објекти дворишног типа (по дубини 

парцеле), од лошијег до средњег бонитета 

- породично становање – слободностојећи породични стамбени објекти (на грађевинској 

парцели се налазе по један или два објекта). 

Објекти су углавном изграђени као слободностојећи, спратности од По+Пр до Пр+2.    

Квалитет постојећих објеката је врло различит и креће се од објеката изузетно лошег бонитета 

до врло добрих и квалитетних објеката. Највећи број изграђених објеката чине породични 

стамбени објекти са помоћним  и пратећим објектима на парцели. Просечни постојећи индекс 

заузетости у оквиру ове намене износи око 35%. 

 

Неизграђено грађевинско земљиште 

 

У унутрашњости простора налази се неизграђено грађевинско земљиште које се 

користи у пољопривредне сврхе.  

 

Водно земљиште 

 

Уз северозападну границу планског документа постоји нерегулисани сегмент 

Лозничке реке,  односно водотока II реда. 
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Саобраћајне површине  

 

Основно обележје дела насеља Лозница, које се обрађује овим планским документом, 

је систем уских стамбених улица, које припадају секундарној мрежи.  

Насеље није у потпуности покривено комплетном саобраћајном мрежом. Најзначајнија 

је улица Топалово брдо, која са источне стране тангира овај простор и преко ње се остварује 

веза са системом градске мреже. С обзиром да не постоје алтернативна решења она преузима 

сав саобраћај који се одвија кроз ово стамбено насеље и преко ње остварује везу са 

окружењем. Ова улица прикупља саобраћај ширег стамбеног насеља него што је део који се 

обрађује планом.  

Стамбене улице подручја  су са веома уском регулацијом, испод сваког стандарда. 

Веома често су са регулативом мањом од 5м, што отежава приступ возилима до жељеног 

одредишта. 

У североисточном делу планског подручја налази се сегмент постојеће индустријске 

пруге „Слобода“, која повезује индустријски комплекс „Слобода“ са јавним железничким 

системом, пруга Сталаћ-Чачак-Пожега, и у функцији је транспорта робе. Тренутно пруга није 

у функцији. 

 

 

2.1.2 ОЦЕНА ПОСТОЈЕЋЕГ СТАЊА 

 

 

Простор дела Лознице, је изразито стамбено подручје и у функцији породичног 

становања. Анализирајући постојеће стање у простору приметно је одсуство разноврсности и 

атрактивности облика и садржаја у стамбеном подручју. Веома је изражена монотоност 

простора, у погледу заступљености функција, уз одсуство постојања јавних садржаја. Овај део 

града у великој мери упућен је на јавне садржаје у ширем центру града.  

Могући проблем за овај део насеља представља физичка одвојеност од осталог 

градског ткива индустријском пругом „Слобода“. Међутим ова пруга се тренутно не користи. 

Предметни простор је подручје са неповољном саобраћајном матрицом  као 

последицом: 

 непокривености дела подручја саобраћајном мрежом; 

 саобраћајница нижег ранга са  неадекватним (непотпуним) профилом, испод сваког 

минимума. 

Саобраћајна мрежа није у потпуности дефинисана и сведена је на мрежу стамбених 

улица, које припадају секундарној мрежи. У неким деловима насеља стамбене улице су са 

регулативом мањом од 5м, што отежава приступ комуналним и ватрогасним возилима, и не 

одговарају саобраћајним проблемима насељених делова. 

У претходном периоду нису биле планиране озбиљније реконструкције, а што је 

условило стварање низа проблема као што је недовољна проветреност, наставак изградње 

објеката на изузетно малом растојању од постојеће ивице улице и др. Све ово указује на 

неопходност реконструкције улица у складу са планираном наменом и нормативима који се 

примењују у процесу планирања. 

Као директна последица неповољне саобраћајне мреже су непотпуно дефинисане 

блоковске структуре и неадекватни пратећи инфраструктурни капацитети.  

Део простора је у функцији неизграђеног грађевинског земљишта са парцелама које се 

користе у пољопривредне сврхе. 

Предметно подручје није у потпуности инфраструктурно опремљено.  

Анализом постојећег стања утврђено је да су многи објекти постављени на врло малом 

међусобном одстојању уз улицу, што увелико отежава могућност реконструкције постојећих 

улица.  

Увидом у катастарско-топографско стање евидентно је постојање обимног 

грађевинског фонда са бесправно изграђеним објектима. 
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2.1.3 ОГРАНИЧЕЊА ЗА БУДУЋИ РАЗВОЈ 

 

 

Ограничења у погледу развојних могућности  се јављају у два вида  и то у: 

 просторно-физичком и  

 економском.  

У просторно-физичком смислу могућности интервенција у простору су ограничене 

физичким могућностима већ формиране урбане матрице и створених структура (уски профил 

саобраћајница, мала међусобна растојања објеката која онемогућавају проширење улица без 

рушења објеката и сл.). 

Ограничавајући фактор, са економског аспекта (са аспекта реалних планираних 

материјалних улагања), је недостатак финансијских средстава за уређење земљишта и 

комунално опремање овог подручја.  

Даљи развој планираних намена отежан је због недовољне саобраћајне и комуналне 

инфраструктурне опремљености.  

 

 

2.1.4 ПОТЕНЦИЈАЛИ И МОГУЋНОСТИ ЗА БУДУЋИ РАЗВОЈ 

 

 

Потенцијали и могућности за будући развој су: 

 могућност обнове грађевинског фонда;  

 просторни потенцијалиа за нову изградњу;   

 преструктуирање неизграђеног земљишта;  

 унапређење саобраћајне мреже кроз реконструкцију постојећих траса и 

планирање нових праваца, односно активирање алтернативних праваца у циљу 

међусобног повезивања површина. 

 

 

 

2.2 САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА   

     
 

 

 

2.2.1 АНАЛИЗА ПОСТОЈЕЋЕГ СТАЊА 

 

 

Друмски саобраћај  

 

Положај планом обухваћеног подручја са саобраћајног аспекта се може сматрати 

повољним. Ово насеље смештено је уз државни пут IБ реда ознаке бр. 23, са којим остварује 

везу преко улице Булевар Ослобођења, а уједно и са градском уличном мрежом. 

Саобраћајну инфраструктуру на подручју ПДР-а чине следећи елементи путне мреже:  

 Улица Топалово брдо пружа се севериисточном границом плана детаљне регулације и 

има сабирну улогу. Ширина њеног профила и регулације је променљива, а коловоз је 

од асфалтног застора, основни недостатак представља изостанак уређених пешачких 

површина – тротоара. 

 Улица Ненада Ђенадића (Улица 605) пружа се цетралним делом плана и има сабирну 

улогу, коловоз је од асфалтног застора, а основни недостатак представља изостанак 

уређених пешачких површина – тротоара. 
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 Улица 600 пружа се северном границом плана детаљне регулације. Она врши директну 

везу улице Ненада Ђендића са улицама Топалово брдо и Булевар ослобођења. Коловоз 

је од асфалтног застора, а основни недостатак представља изостанак уређених 

пешачких површина – тротоара. 

 

Остале улице  

Ова група улица у постојећој саобраћајној мрежи има приступну улогу, углавном су 

уских попречних профила са асфалтним коловозним застором. Основни недостатак је 

недовољна ширина попречног профила и потпуни изостанак уређених пешачких површина - 

тротоара. 

 

 

Железнички саобраћај 

 

Кроз подручије плана пролази индустриски колосек за потребе компаније „Слобода“ А.Д. 

 

 

 

2.2.2 ОЦЕНА ПОСТОЈЕЋЕГ СТАЊА 

 

 

Постојеће стање уличне мреже предметног подручја карактерише неуређена структура 

улица, уског профила, без тротоара, настала уситњавањем парцела и формирањем приступа 

минималне ширине до парцела. Експанзијом непланске градње објеката, приступи парцелама 

су продужавани са минималним проширивањем. 

Прегледност на већини раскрсница је такође недовољна. Заједничко вођење свих 

видова саобраћаја постојећим улицама такође представља саобраћајно-безбедносни проблем. 

Свеукупно посматрано, на предметном подручју не постоје услови за безбедно 

функционисање саобраћаја.  

 

 

 

2.2.3 ОГРАНИЧЕЊА ЗА БУДУЋИ РАЗВОЈ 

 

 

Ограничење за будући развој представља досадашња непланска изградња која отежава 

планирање саобраћајне мреже у складу са урбанистичим станадарадима и потпуно комунално 

опремање подручја, као и успостављање јасних и јединствених урбанистичких параметара 

који су везани за изградњу.  

 Мали простор између наспрамних фасада између којих је неопходно проширити улице је 

још један од фактора који могу ограничити развој уличне мреже у будућности. 

Топографија терена представља ограничавајући фактор за постављање и  трасирање 

саобраћајне мреже.  

 

 

2.2.4 ПОТЕНЦИЈАЛИ И МОГУЋНОСТИ ЗА БУДУЋИ РАЗВОЈ 

 

 

Уз сва ограничења, која су присутна на овом делу уличне мреже, сам положај овог дела 

града носи потенцијал за развој саобраћајне мреже. Један од потенцијала је постојање 

могућности за увођењем нових саобраћајница као попречних веза између постојећих улица 

Топалово брдо и Ненада Ђенадића, као и наставак улице Милана Глишића и њено повезивање 

са Лозничким путем, а све са циљем бољег развоја саобраћајне мреже. 
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3.1 ЦИЉЕВИ УРЕЂЕЊА  

     

 
 

Циљ израде Плана је да се кроз сагледавање просторних могућности предметне 

локације, њеног непосредног и ширег окружења, а у складу са плановима вишег реда, 

оптимално искористе могућности овог простора и омогући ефикасно коришћење градског 

грађевинског земљишта. Поред наведеног, општи циљеви израде Плана су:  

 усклађивање са смерницама Плана генералне регулације „Атеница - Кулиновци“ 

(Сл. лист града Чачка бр. 14/2014);  

 стварање планског основа за реализацију планираних намена у складу са 

савременим потребама, технологијама и условима заштите животне средине;  

 дефинисање површина јавне и осталих намена и правила уређења и грађења 

предметног простора;  

 опремање земљишта саобраћајном и комуналном инфраструктуром;  

 дефинисање правила уређења и грађења предметног простора;  

 очување и унапређење животне средине;  

 побољшање квалитета живота грађана подизањем услуга, у квалитативном и 

квантитативном смислу. 

У складу са општим циљевима Планом детаљне регулације предвидети трансформацију 

дела насеља Лозница са увођењем нове регулације, која би за последицу имала нову 

организацију блокова и потребу редефинисања осталог саобраћаја у окружењу. 

У циљу организоване и планиране изградње насеља (које се у претходном периоду 

стихијски развијало) којом се подизањем опремљености локације, у свим сегментима, 

побољшавају услови живота неопходно је поштовање контекста локације, формирање 

урбанистичког решења у контексту ширег окружења, суседних блокова и шире зоне, као и 

поштовање смерница из плана вишег реда.  

 

 

 

3.2 ПЛАНИРАНА ПРЕТЕЖНА НАМЕНА ПОВРШИНА  

     

 
 

Предложене планиране намене површина су: 

 

Површине осталих намена: 

 површине за становање средњих густина од 50-150 ст/ха; 

 

Површине јавне намене: 

 саобраћајне површине; 
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 водне површине; 

 површине за инфраструктурне објекте. 

 

Предложене планиране намене површина приказане су на графичком прилогу бр. 3  

„Предлог планиране намене површина и саобраћаја“ Р 1:1 000. 

                     

     

 

3.2.1 ПЛАНИРАНА ПОВРШИНА ОСТАЛИХ НАМЕНА  

     
 
 

Површине за становање средњих густина од 50-150 ст/ха 

 

На обухваћеном подручју планира се становање средњих густина од 50-150 ст/ха са 

просечном густином становања од 20-50 станова/ха, као основна намена. 

У оквиру основне намене – становање могу бити заступљене и следеће компатибилне 

намене: 

 пословање; 

 услуга; 

 објекти и комплекси јавних служби; 

 спортски објекти и комплекси; 

 верски објекти и комплекси; 

 саобраћајне површине; 

 површине за инфраструктурне објекте и комплексе; 

 комуналне површине; 

 остале зелене површине. 

Дефинисање компатибилних намена и њихов удео у основној планираној намени биће 

предмет нацрта Плана. 

 

Предлог основних урбанистичких параметара: 

 Максимални индекс заузетости: 40%; 

 Максимална спратност: По+Пр+1+Пк;  

 Минимални проценат зелених површина у директном контакту са тлом: 30%; 

 Паркирање: на парцели: (отворени паркинг простор и/или у оквиру гараже у 

склопу основног објекта или као независни објекат на парцели).  

  

  

 

3.2.2 ПЛАНИРАНЕ  ПОВРШИНЕ ЈАВНЕ НАМЕНЕ  

     
 

 

Површине за саобраћајну инфраструктуру 

 

Друмски саобраћај 

 

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

„Атеница - Кулиновци“) који је дефинисао статус ободних улица на следећи начин : 

Улица Топалово брдо простире се севериисточном границом плана детаљне 

регулације. Планирана је као сабирна улица са попречним профилом укупне ширине 9m (две 

раздвојене коловозне траке ширини по 3m и обострана пешачка стаза ширине по 1,5 m).  
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Улица 600 се северном границом плана детаљне регулације, завршава се слепим 

краком са окретницом, са попречним профилом укупне ширине 9 m (две раздвојене коловозне 

траке ширини по 2,5 m, обострана пешачка стаза ширине по 1,5 m и уређени појас зеленила 

ширине 1m ).  

Улица Ненада Ђенадића (Улица 605) пружа се цетралним делом плана и има сабирну 

улогу, са попречним профилом ширине 8 m (две раздвојене коловозне траке ширини по 2,5 m 

и обострана пешачка стаза ширине по 1,5 m).  

Улица Милана Глишића простире се југозападном границом плана детаљне 

регулације. Планом је предвиђен њен наставак и повезивање са улицом Лознички пут чиме је 

обезбеђен континуитет саобраћајне мреже и боља повезаност унутар плана. Планирана је са 

са попречним профилом ширине 8 m (две раздвојене коловозне траке ширини по 2,5 m и 

обострана пешачка стаза ширине по 1,5 m). 

Улица Атеница – Кулиновци 2 простире се југоисточним делом плана детаљне 

регулације. Траса ове улице је померена у односу на првобитно предвиђену у  ПГР „Атеница 

– Кулиновци“ услед великог нагиба терена (око 20%)  на укрштају са улицом Ненада 

Ђенадића. Планирана је са са попречним профилом ширине 8 m (две раздвојене коловозне 

траке ширини по 2,5 m и обострана пешачка стаза ширине по 1,5 m). 

Улица Атеница – Кулиновци 6 простире се југоисточном границом плана детаљне 

регулације. Планирана је као проширење постојеће улице и њен наставак и повезивање са 

улицом Ненада Ђенадића како би се обезбедио континуитет саобраћаја. Планирана је са 

попречним профилом ширине 8 m (две раздвојене коловозне траке ширини по 2,5 m и 

обострана пешачка стаза ширине по 1,5 m). 

 Остале саобраћајнице имају као примарну приступну функцију која им је овим 

планским решњем задржана уз проширење профила улице на ширину 6,5m – 8m у зависности 

од могућности на терену. Предложени попречни профил даје могућност да се у овим улицама 

организује двосмерни саобраћај и добија се већи степен безбедности за возила, а нарочито за 

пешаке и остале учеснике у саобраћају. 

Изузетак је Улица 608 која је планирана као колско пешачка стаза ширине 5 m услед  

јако малог простора између наспрамних фасада објеката.  

 

Железнички саобраћај 

 

Постојећи индустријски колосек који пролази кроз подручије плана  потребно је 

потпуно реконструисати. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Рани јавни увид План детаљне регулације „Лозница“ у Чачку 

 

 

13 
 

 

 

3.2.3   БИЛАНС ПОВРШИНА ПЛАНИРАНЕ НАМЕНЕ  

     
 

 

Табела бр.1: Биланс површина планиране намене  

  

 НАМЕНА 

 
ПОСТОЈЕЋЕ 

/ха/ 
(оријентационо) 

/ха/ /ари/ /м2/ 
 

% 

 
ПЛАНИРАНО 

/ха/ 
(оријентационо) 

/ха/ /ари/ /м2/ 
 

% 

  

 ПОВРШИНЕ ОСТАЛИХ НАМЕНА 

 СТАНОВАЊЕ 12  79  94 65,08 15  72  89 79,98 

 СТАНОВАЊЕ СРЕДЊИХ ГУСТИНА 50 -150 cт/xa 12  79  94 65,08 15  72  89 79,98 

      

      

 
НЕИЗГРАЂЕНО ГРАЂЕВИНСКО 
ЗЕМЉИШТЕ 

04  03  47 20,51 / / 

  

 ПОВРШИНЕ ЈАВНИХ НАМЕНА 

      

      

 ВОДЕНЕ ПОВРШИНЕ 00  24  86 1,26 00  31  09 1,58 

 ВОДЕНЕ ПОВРШИНЕ 00  24  86 1,26 00  31  09 1,58 

 САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА 02  58  52 13,15 03  62  81 18,44 

 УЛИЦЕ 02  58  52 13,15 03  62  81 18,44 

  УКУПНА ПОВРШИНА ПДР-е 196.680,98 м2  

 
 

 

 

 

3.4 ПРОЦЕНА ПЛАНИРАНЕ БРУТО РАЗВИЈЕНЕ ГРАЂЕВИНСКЕ 

ПОВРШИНЕ 

   

 

 

Табела бр.2: Предложени основни урбанистички параметри 

  

 НАМЕНА 

 
ИНДЕКС 

ЗАУЗЕТОСТИ 
ПАРЦЕЛЕ 

% 
 

% ЗЕЛЕНИХ 
ПОВРШИНА 

МАКСИМАЛНА 
СПРАТНОСТ 

 СТАНОВАЊЕ СРЕДЊИХ ГУСТИНА 50 -150 cт/xa  40 30 По+Пр+1+Пк 

     

Напомена:У фази Нацрта плана прецизно ће се одредити биланси планираних површина, као и 

урбанистички параметри на нивоу зоне, целине и подцелине. 
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Табела бр.3: Орјентациони приказ планиране бруто развијене грађевинске   

површине по намени  

  

 НАМЕНА 

 

ПОСТОЈЕЋЕ 
(оријентационо) 

 
 

 
ПЛАНИРАНО 

(оријентационо) 
 

 БРГП становања средњих густина 50 -150 cт/xa 41 999,25 /м2/ 157 290,00 /м2/ 

    

 БРГП укупно 41 999,25 /м2/ 157 290,00 /м2/ 

 број станова 206 780 

 број становника 660 2500 

 површина плана 19,66 /ха/ 19,66 /ха/ 

 

 
Табеларни приказ бруто развијене површине је дат као орјентационо максимални у 

идеалним условима градње, добијена на основу максималних планираних параметара у 

идеалним условима градње. Изграђеност на парцелама може бити умањена услед разних врста 

ограничења на појединачним локацијама.  

 

 

 

3.5 ОЧЕКИВАНИ ЕФЕКТИ ПЛАНИРАЊА У ПОГЛЕДУ УНАПРЕЂЕЊА 

НАЧИНА КОРИШЋЕЊА ПРОСТОРА 

     

 

 
Планираним концептом подстиче се развој дела насеља који је предмет плана, у складу 

са значајем и улогом у окружењу. 

Очекивани ефекти планирања у погледу начина коришћења земљишта су:  

 дефинисање јавног интереса кроз разграничење простора јавне и остале намене; 

 повећање атрактивности подручја и стандарда становања;  

 унапређење стамбеног фонда на постојећим локацијама, уз решавање потреба за 

новим простором кроз доградњу, адаптацију или реконструкцију постојећих 

објеката, као и реализацијом нових стамбених комплекса; 

 утврђивање површина јавне намене у циљу изградње одговарајуће 

инфраструктуре  и  трајно решавање проблема комуналних објеката; 

 изградња саобраћајне и инфраструктурне мреже и интеграција са мрежама у 

окружењу;  

 унапређење стања животне средине кроз инфраструктурно опремање подручја;  

 заштита и унапређење зеленила као саставног дела заштите животне средине; 

 усклађивање организације, опремања и уређења простора и његова заштита уз 

примену услова и критеријума за заштиту животне средине. 

 

 

 

 
 
 


