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1. ОПШТИ ДЕО 

 

1.1. Правни и плански основ за израду плана  

 
Правни основ за израду Плана детаљне регулације „Љубић 2“ садржан је у: 
 
- Закону о планирању и изградњи („Сл. гласник РС“, број 72/09 и 81/09 – испр., 64/10 - 
одлука УС и 24/11, 121/12, 42/13 - одлука УС, 50/13 - одлука УС, 98/13 – УС 132/2014 и 
145/2014-УС). 
- Правилнику о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и 
урбанистичког планирања („Сл. гласник РС“, бр. 64/15). 
- Одлуци о приступању изради Плана детаљне регулације „Љубић 2“ бр. 06-155/15-I  
(„Службени лист града Чачка“ бр. 16/2015). 
 
Плански основ: 
Плански основ за израду Плана детаљне регулације „Љубић 2“ је План генералне 
регулације „Љубић – Коњевићи“ у Чачку (Службени лист града Чачка, бр. 13/2014). 
 
План детаљне регулације „Љубић 2“ представља даљу разраду смерница Плана 
генералне регулације „Љубић – Коњевићи“ у Чачку (у даљем тексту ПГР) уз поштовање 
смерница, стечених урбанистичких обавеза и постојећег начина коришћења 
предметног простора. 
 
 

1.2. Опис границе планског документа  

 
Одлуком је утврђена прелиминарна граница Плана, а на основу Плана генералне 
регулације, који је предметни простор определио за разраду планом детаљне 
регулације. Одлуком дата граница коригована је у складу са планираном саобраћајном 
мрежом и катастарским парцелама, док ће коначна граница обухвата Плана бити 
дефинисана у Нацрту плана.  
 
Простор који се разрађује Планом детаљне регулације обухваћени су делови 
катастарске општине Љубић и катастарске општине Чачак, односно простор између 
улица Булевара Танаска Рајића, Светомира Домановића, Љубић - Коњевићи 4, Милуна 
Гаврића, Љубић – Коњевићи 2 и Булевара Љубић – Коњевићи 1, изузев на делу 
парцела КО Љубић бр. 1801/1, 1801/30, 1801/31 и 1801/32, где се налазе постојећи 
магацини.   
 
Прелиминарна граница Плана обухвата површину од 8.81ха.  
 

1.3. Извод из планских докумената вишег реда  

                                          
1.3.1. Извод из плана генералне регулације 

 
2.0   ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА 
2.1. ПОДЕЛА ПРОСТОРА УНУТАР  ГРАНИЦА ПЛАНА НА ПРОСТОРНЕ 
ЗОНЕ, ЦЕЛИНЕ И  ПОДЦЕЛИНЕ 
 
ЗОНА  1  
 
Зона 1 обухвата простор чија граница почиње кружним током код 
„Рампе“, а затим ка истоку креће улицом Ђорђа Томашевића до 
раскрснице са новопланираним Булеваром Љубић – Коњевићи1, нагло 
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скреће ка северу, а затим северозападно дуж Булевара долази до улице 
Хероја Ђуракића којом скреће ка југу до улице Славка Крупежа и њом 
долази до кружног тока тј. до почетне тачке Зоне 1. 
Граница зоне приказана је на графичком прилогу бр.6 КАРТА 
ПЛАНИРАНЕ НАМЕНЕ ПОВРШИНА СА ПОДЕЛОМ НА ЗОНЕ. 
У циљу детаљнијег дефинисања планских елемената и ефикаснијег 
спровођења поставки плана, а према специфичностима зона 1 подељена 
је на целине и у оквиру ње планиран је ПДР „Љубић 2“. 
Претежна намена ове зоне је становање средњих густина од 50-150 ст/ха 
које је заступљено у 3 урбанистичке целине, а поред становања у овој 
зони планиран је и  центар- централне функције, локални спортски 
центар, пословање као и реонски парк. 
 
2.2. ПОДЕЛА ПРОСТОРА УНУТАР ГРАНИЦА ПЛАНА НА ЗОНЕ ЗА КОЈЕ 
СЕ ОБАВЕЗНО ДОНОСИ ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ  И 
УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ 
 
2.1.1. ПОДЕЛА ПОДРУЧЈА НА ЗОНЕ ЗА КОЈЕ СЕ БАВЕЗНО ДОНОСИ 
ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ 
  
Планом генералне регулације „Љубић-Коњевићи“ предлаже се израда 
следећих планова: 
  
 1.План детаљне регулације  «Љубић 1» 
 2.План детаљне регулације «Северни општински пут» 
 3.План детаљне регулације «Коњевићи-Прељина» 
 4.План детаљне регулације «Љубић 2»  
 
 При изради плана детаљне регулације дефинисати: 
 

 концепцију уређења простора и типологију карактеристичних 
грађевинских зона и целина са правилима уређења и грађења 

 саобраћајну мрежу у односу на саобраћајно решење дато Планом 
генералне регулације„Љубић-Коњевићи“, као дела укупне саобраћајне 
матрице града 

 локације за површине јавне намене, садржаје и објекте 

 мреже и објекте инфраструктуре и јавног зеленила са 
нивелационим и регулационим решењима 

 локације за које се обавезно ради урбанистички пројекат 

 локације за које је обавеза расписивања јавних архитектонских 
или урбанистичких конкурса 

 и друге елементе значајне за спровођење плана. 
 
 
Обавезујуће смернице за израду планова детаљне регулације 
 
План детаљне регулације «Љубић 2» 
 
Планом детаљне регулације бр.5 „Љубић 2“ обухваћен је простор између 
Улице  Ђорђа Томашевића, Светомира Домановића, Љубић – 
Коњевићи4, Милуна Гаврића, Љубић – Коњевићи2 и Булевара Љубић - 
Коњевићи1. 
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Укупна површина подручја планираног ПДР износи око 8,85 ха. 
 
Предметно подручје је опредељено за следеће претежне намене: 

 становање – средње густине насељености 50-150 ст/ха - као  
доминантна намена у оквиру захвата плана. 
 
Општи услови грађења 

Б – 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 20%. 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; 
 -индекс заузетости  30-50% 
 -просечна површина парцеле за слободно-стојећи објекат је 3,00 ара, за 
двојни 4,50 ара, а за низ 2,00 ара; 
 -мах спратност стамбених објеката је три надземне етаже. 
-на парцелама већим од 5,00 ари пословни простор се може 
организовати у саставу стамбеног објекта, уз обавезну  еколошку и 
урбанистичку анализу. 
-на парцелама од 5,00-8,00 ари, могућа је  изградња и другог објекта на 
парцели за потребе становања или за 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 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:  
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 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... 
 

 

1.4. Општи циљеви израде плана  

 
Циљ израде Плана детаљне регулације „Љубић 2“ је утврђивање мера, правила 
грађења и начина коришћења и уређења земљишта, као и заштите планског подручја. 
 
Основни циљеви израде и доношења плана су: 
 

 Стварање планског основа за прецизно одвајање јавног од осталог грађевинског 
земљишта 

 Рационалније коришћење грађевинског земљишта 

 Дефинисање карактеристичних зона, односно целина са планирањем нове 
изградње 

 Усклађивање организације, опремања и уређења простора и његова заштита уз 
примену услова и критеријума за заштиту животне средине 

 Повећање квалитета комуналне опремљености 
 

Израда плана заснива се на постављеним циљевима и задацима и то у складу са: 

 Планом генералне регулације „Љубић – Коњевићи“ у Чачку 

 Могућностима геоморфолошких карактеристика терена, потребама привредних 
субјеката и принципима заштите животне средине. 

 
 

2. АНАЛИЗА И ОЦЕНА ПОСТОЈЕЋЕГ СТАЊА 

 

2.1. Опис постојећег стања и начина коришћења простора 

 
Грађевинско подручје 
 
Изграђене површине заузимају највећи простор у обухвату Плана. Неизграђене 
површине заузимају тек једну десетину простора и заступљене су у форми ливада, 
њива и воћњака. Планом вишег реда, читав простор је опредељен као грађевинско 
подручје. 
 
Намена површина  
 
Доминантна намена у обухвату Плана је породично становање, које заузима највећи 
проценат изграђеног подручја. После породичног становања, најзаступљеније су 
површине породичног становања са делатностима (локали, трговина, радионице, 
фризерски салон, сервиси и слично), које су најчешће распоређене уз Улицу Ђорђа 
Томашевића. Следеће по заступљености је слободно и неизграђено земљиште 
(ливаде, њиве, воћњаци). 
 
Осим ове три, друге намене су врло слабо заступљене, не формирају зоне, већ се 
тачкасто јављају у оквиру предметног плана.  
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Од комерцијалних делатности, које су препознате као основна намена, односно 
независне од становања у простору су препознати аутопревозник, пекара, производња 
трака за фискалне касе, производња PVC столарије, прерада дрвета, као и обрада 
метала. 
 
У графичком прилогу Анализа постојећег стања /Намена површина – начин 
коришћења/, намене су приказане према начину на који се површине користе, односно, 
како су у простору препознате. 
 
Површине и објекти јавне намене: 
 
Од површина јавне намене у оквиру предметног простора препознате су:  
- саобраћајне површине  
- површине за комуналне садржаје – трафостаница 
 
Објекти јавне намене једино су заступљени кроз један објекат трафостанице. 
 
Саобраћајне површине у обухвату Плана чини мрежа улица локалног карактера и 
приватних или полуприватних прилаза. Свака изграђена парцела у обухвату плана има 
обезбећен директан или индиректан колски прилаз. Међутим, ове улице су углавном 
недовољне ширине и у појединим деловима без адекватног асфалног застора. Изузев 
на ободној Улици Ђорђа Томашевића, примећено је потпуно одсуство тротоара на 
предметном простору. 
Комунални садржаји – на предметном простору је евидентиран један објекат  
трафостанице. Он је смештен на ивици парцеле која је у приватном власништву.  
 
Површине остале намене 
 
Становање је присутно на читавом предметном простору, осим у делу плана где су 
заступљене слободне и неизграђене површине у виду ливада, њива и воћњака. 
Становање се јавља као породично становање или као породично становање са 
делатностима. Након евидентирања стања на терену и анализе постојеће грађене 
структуре, стиче се утисак да је становање организовано као вишегенерацијско, па је 
чест случај да на једној парцели постоји два стамбена објекта, или су у питању објекти 
великих габарита, са по две до три стамбене етаже. У склопу појединих парцела 
породичног становања присутне су мале повртарске баште. 
Производно комерцијалне делатности се углавном јављају као пратећа намена 
становању, и то као локали, сервиси, радионице, трговине, фризерски салони и слично. 
Производно комерцијалне делатности, које се јављају као основна намена на парцели, 
јављају се на пар локација у обухвату. Најзначајније су аутопревозник, пекара, 
производња трака за фискалне касе, производња PVC столарије, обрада метала, као и 
прерада дрвета. Прерада дрвета лоцирана је у склопу породичног дворишта, односно, 
егзистира као пратећа намена становању. 
Слободне  и неизграђене површине су после становања и становања са 
делатностима најзаступљенија намена. Заузимају једни десетину предметног подручја. 
Користе се углавном за повртарство, у функцији домаћинстава у окружењу, или као 
ливаде и воћњаци. Ове површине заступљене су на више локација у обухвату Плана у 
виду неизграђених парцела у оквиру густо изграђених стамбених зона и на самом 
ободу плана са северне и источне стране.  
 
Врста изградње 
  
Предметно подручје је густо изграђено. Уз главни објекат на парцели, углавном се 
јављају један или више помоћних објеката. Није ретко ни да се на једној парцели 
појаве два стамбена објекта. 
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Објекти су махом грађени у последње три деценије и доброг су квалитета. Највећи је 
број у потпуности завршених објеката. Постоји свега неколико који су делимично у 
употреби и неколико који су у употреби, али им недостаје фасадна облога.  
Спратност је не уједначена и креће се од приземних до објека спратности П+1+Пк. 
 

2.2. Саобраћајна инфраструктура 

 
2.2.1. Друмски саобраћај 

 
Саобраћајно-географски положај 
Планом детаљне регулације „Љубић 2“ обухваћен је простор између Булевара Танаска 
Рајића, (бивша Ђорђа Томашевића), Светомира Домановића, Љубић – Коњевићи 4, 
Милуна Гаврића, Љубић – Коњевићи 2 и Булевара Љубић - Коњевићи1. 

Саобраћајно-географски положај простора у обухвату ПДР-а је повољан с 
обзиром да његовом  територијом пролази значајна саобраћајница – градска 
магистрала / коридор - државниог пута II А реда, број 179, којим Љубић остварује 
квалитетне везе са ближим и даљим окружењем.   
Основни путни правац у оквиру граница Плана који тангира цео простор са јужне 
стране је, управо, Булевар Танаска Рајића, који уводи саобраћај и центар града и 
поклапа се са  државним путем II А реда, број 179, деоница бр. 17903, од чвора бр. 
17902 - Чачак (Љубић) на стационажи км 21+168  до чвора 2312 – Коњевићи на 
стационажи км 24+935 (према референтном систему мреже државних путева 
Републике Србије , децембар 2015. год). 
Овај путни правац на деоници у захвату Плана (од км 22+713 до км 23+305) има 
попречни профил који се састоји од две коловозне траке ширине по 6.5м раздвојене 
острвом ширине 1м и са тротоарима са обе стране ширине до 1.5м, али и сачуваном 
регулацијом за будуће проширење. 
 
Основно обележје простора у обухвату Плана представља спонтана градња. Подручје 
карактерише спонтано настала мрежа „улица“ које прате протезање већих 
катастарских парцела, које су уситњаване за потребе стамбене индивидуалне 
изградње и у оквиру истих одвајани уски прилази до тако формираних грађевинских 
парцела са углавном, слепим завршецима.   
Саобраћајна мрежа није у потпуности дефинисана нити повезана и одликује се 
одсуством хијерархијског нивоа саобраћајница. 

Систем саобраћаја се своди на мрежу приступних слепих улица, које припадају 
секундарној мрежи. У неким деловима стамбене улице су са регулацијом  ужом од 4м, 
што отежава приступ комуналним и ватрогасним возилима, и не одговарају 
саобраћајним потребама насељених делова. 
 
Недостатак уличне мреже одражава се кроз недовољан број секундарних 
саобраћајница, али и недовољну развијеност уличних профила, што за последицу има 
смањену безбедност свих учесника у саобраћају. Поред тога техничко-експлоатациони 
недостаци секундарних саобраћајница онемогућавају да саобраћајнице вишег ранга 
остварују улогу, коју према положају и функцију у уличној мрежи треба да реализују. 

 
Све ово указује на неопходност реконструкције улица у складу са планираном 

наменом, просторним могућностима и нормативима који се примењују у процесу 
планирања. 

 
На подручју Плана детаљне регулације није евидентан недостатак паркинг 

површина јер је заступљено индивидуалног становања, које омогућава задовољење 
захтева за паркирањем у оквиру парцела корисника. 
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Када је у питању пешачки саобраћај на саобраћајницама секундарног значаја 
уочава се потпуно одсуство тротоара. 

 
У изграђеним деловима секундарне саобраћајне мреже нису присутне линије 

ЈГП-а, а крећу се, једино, Булеваром Танаска Рајића. 
 
 
2.2.2. Оцена постојећег стања 

 

 Друмски саобраћај на подручју које је предмет разраде Планом представља 
главни вид превоза, али је некомплетан и недовољно развијен.  

 Техничко – експлоатационе карактеристике веома лоше, недовољна ширина 
пратећих елемената попречног профила и сл. 

 Раскрснице су углавном неадекватне пропусне моћи, радијуса мањих од 
потребних за проходност меродавних возила. 

  Пешачки токови нису решени. 

 Планским подручјем доминира мрежа приступних улица и углавном не 
задовољава прописане минималне стандарде. 
 
Саобраћајна мрежа на подручју Плана се мора употпунити и развити, у смислу 

повезивања слепих саобраћајница, изградње нових као и реконструкције постојећих 
саобраћајница у виду проширења попречних профила, а у оквиру просторних 
ограничења.  

 

2.3. Зеленило 

 
У оквиру предметног Плана зеленило је присутно у оквиру осталих намена, углавном у 
форми окућница са мањим баштама са поврћем. Зеленило се местимично јавља и у 
виду пољопривредних површина у виду воћњака, њива и ливада.  
Јавне зелене површине изостају.  
 

2.4. Биланс површина – постојећи начин коришћења земљишта у оквиру 
анализираног простора 

 

НАМЕНА 
УКУПНА ПОВРШИНА 
КОРИШЋЕЊА (m2) 

 
ПОВРШИНЕ ОСТАЛЕ НАМЕНЕ 

Становање  

Породично становање 58.877,14 
Породично становање са делатностима 7.899,32 

Производно комерцијалне делатности  
Услуге, трговина, угоститељство 473,95 

Производња 3.129,64 

Пољопривредне површине 7.574,44 

Слободне и неизграђене површине 1.523,85 

 
ПОВРШИНЕ ЈАВНЕ НАМЕНЕ 

Комуналне делатности  

Трафостаницa 11,19 

Површине у функцији саобраћаја 8.624,75 

 
УКУПНО 88.114,28 
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2.5.  Фотодокументација 
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3. ПЛАНСКИ ДЕО 

 

3.1. Планирана претежна намена површина 

 
Анализом постојећег стања и процене развојних могућности, а на основу стечених 
обавеза из планова вишег реда, дошло се до решења саобраћајне мреже са 
претежним наменама у оквиру предметног простора и поделе земљишта на површине 
јавне и остале намене. 
 
- површине јавне намене обухватају 1,27 ha 
- површине остале намене обухватају 7,54 ha 
 
 
3.1.1.  Површине јавне намене 

 
У оквиру површина јавне намене планирани су: 

 Зона комуналних функција 

 Површине у функцији саобраћаја 
 
 

 Зона комуналних функција 
 
Обухвата површину на којој се налази постојећа трафостаница. 
 

 Површине у функцији саобраћаја 

 
Визија и принципи развоја су: 
Саобраћајни систем који обезбеђује кретање свих учесника у саобрађају и на 
оптималан начин активира будући саобраћај, са високим степеном безбедности свих 
учесника у саобраћају. 
Принципи развоја саобраћајне инфраструктуре су: 

 реконструкција, модернизација и доградња постојећих саобраћајница и трасирање 
нових праваца, у циљу планског развоја простора обухваћеног планом и садржаја 
планираних у њему; 

 обезбеђивање услова за развој немоторних видова саобраћаја - пешачки. 
 
Планирана концепција путне и уличне мреже заснива се на следећим принципима: 

 оптималније повезивање подручја плана са ширим окружењем, ради бољег 
раздвајања и расподеле саобраћајних токова; 

 уклапање саобраћајне матрице у просторни развој, односно планирану намену 
површина; 

 
Предложеном саобраћајном мрежом остварују се следећи ефекти: 
 
-Побољшање услова саобраћаја за транзитне токове 
-Побољшање услова саобраћаја у унутрашњости  простора 
-Побољшање безбедности свих учесника у саобраћају 
-Побољшање услова за функционисање комуналних служби 
-Стварање услова за легалну градњу садржаја поред постојеће трасе         
Градске магистрале и осталих саобраћајница примарне и секундарне мреже под 
прописаним условима. 
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Саобраћајна мрежа 
 

Решење саобраћајне мреже у обухвату предметног плана је проистекло из 
планиране намене површина предметног простора и мреже саобраћајница 
предвиђених Планом генералне регулације „Љубић-Коњевићи“ у Чачку. 
 
ОБОДНЕ САОБРАЋАЈНИЦЕ: 

 
А. - ПРИМАРНА (ГРАДСКА) ПУТНА МРЕЖА 

 
Булевар Танаска Рајића (бивша Ђорђа Томашевића), Генералним планом 

дефинисана је као градска магистрала, има недовољну ширину регулационог појаса: 
Б = 18,0 метара, што условљава изостављање, односно смањење димензија појединих 
елемената попречног профила (зауставне и разделне траке...). Ширина усвојеног 
попречног профила Булевара Танаска Рајића износи расположивих Б = 18,0 метара, са 
физички раздвојеним коловозима по смеровима ширине по 6.5м, са по две саобраћајне 
траке за сваки смер и средњом разделном траком ширине 1 метар, и обостраним 
тротоарима ширине по 2м, како је приказано графичким прилогом. 

 
 Булевар Љубић – Коњевићи 1 (радни назив), као ГРАДСКА МАГИСТРАЛА 

(ГМ), и као сегмент магистралног прстена око шире градске зоне, који повезује 
целокупну саобраћајну мрежу у ПГР »Љубић-Коњевићи«. Попречни профил је 
планиран са ширином од 21,5м' и то: 4 коловозне траке по 3м', тротоари по 2,0м' и 
средњи зелени разделни појас ширине 2,0м'. 

 
 

САОБРАЋАЈНИЦЕ У ЗАХВАТУ ПЛАНА: 

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

Према функцији у саобраћајној мрежи града, примарну градску мрежу чине 
и следеће САБИРНЕ УЛИЦЕ I (СУ- I): 

2. Правац ул. Љубић – Коњевићи 2 (од Бул. Љубић – Коњевићи 1 до Ул. 
Љубић – Коњевићи 57). Деоница од Милуна Гаврића до Булевара Љубић – Коњевићи 1 
обухваћена је границом Плана. 

 
 

В. - СЕКУНДАРНА (ЛОКАЛНА) ПУТНА МРЕЖА 
 
Секундарну (локалну) путну мрежу чини групација приступних – колско пешачких  

улица које служе за приступ до одређених циљева. За овај ниво мреже, класични 
саобраћајни параметри за Ниво услуге, као што су проток и брзина, губе свој смисао. 
Елементе овог дела путне мреже чине: 

 
1.  Сабирне Улице _II (СУII):   

 
Ове улице имају и додатну функцију сабирања токова у оквиру мање урбане 

целине, као што су: 
-Ул. Светомира Домановића  од Ул. Љубић-Коњевић 4 до Булевара Танаска 

Рајића, пружа се западном границом Плана и предвиђена је са профилом који се 
састоји од коловоза ширине 5 м и обостраних тротоара ширине по 1.5м  и обухваћена 
је границом Плана. 
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2.  Приступне саобраћајнице: 
 
Ове улице обухватају најбројнију категорију улица које директно опслужују, 

садржаје (локације). У ову групу спадају сви типови улица, намењених искључиво 
индивидуалном и снабдевачком саобраћају. Коловози садрже укупно две возне траке 
или су једносмерне, минималне ширине 3.5м.  

 
Саобраћајна мрежа на делу ПДР-е  је усаглашена са мрежом планираном 

у ПГР-е „Љубић-Коњевићи“ у Чачку. 

 

-  Улица Живана Богићевића  

Ова саобраћајница представља попречну везу између ул. Љубић – Коњевићи 2 и 
Булевара Танаска Рајића. Карактеристични попречни профил ове улице у делу 
граница Плана се састоји од коловоза ширине 5m и обостраних тротоара ширине по 
1.5m.      

-  Улица Радише Живковића  

Пружа се правцем север-југ ул. Љубић – Коњевићи 4 до Булевара Танаска Рајића. 
Карактеристични попречни профил ове улице у делу граница Плана се састоји од 
коловоза ширине 4.5m и тротоара са једне стране, ширине  1.5m (једносмерни режим 
саобраћаја).    

Остале улице имају ранг приступних улица и колско-пешачких прилаза које 
унутар предметног обухвата и планираних зона опслужују планиране намене. 
Њихова регулациона ширина се креће од 3.5м до 5 m, зависно од броја и ширине 
планираних елемената попречног профила. 

Овакво решење примењено је с обзиром на стање већ изграђених делова 
улица, расположиви простор и околне објекте са циљем избегавања рушења 
постојећих објеката. 

Планом је потврђено затечено стање на терену за већи број приступних улица са уским 
профилима. 

 
Елементи попречног профила саобраћајница унутар регулацине ширине нису 
обавезујући, и могу се мењати кроз даљу разраду техничке документације. 
 
Стационарни саобраћај 
Неопходно је приликом изградње нових и реконструкције постојећих објеката у 
зависности од намене објекта условити изградњу одговарајућег броја паркинг места на 
начин утврђен Правилником о општим правилима за парцелацију, регулацију и 
изградњу (Сл.гласник РС бр. 50/2011). У зонама индивидуалног становања, 
заступљеним на предметном простору, за паркирање се планирају површине у оквиру 
парцела. 
 
 
3.1.2.  Површине остале намене 

 

 Зона становања 
 
На читавом простору у обухвату Плана, изузев површина опредељених за јавне 
намене, планира се породично становање средње густине насељености. 
Планира се прогушћавање изграђености кроз реконструкцију, доградњу и надградњу 
постојећих објеката, као и кроз изградњу нових. У једном објекту могу се организовати 
до три стамбене јединице. 
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Дозвољене намене у оквиру ове зоне су породично становање, породично становање 
са пословањем или чисто пословање. Делатности, које се у овој зони могу јавити као 
пратећа намена становању или независно, су: трговина, услужно занатство, услужне 
делатности, угоститељство, здравство, социјална заштита, култура, забава, спорт, 
пословно-административне делатности и сл.  
 
 

3.2. Предлог основних урбанистичких параметара 

 
3.2.1. Урбанистички параметри за површине остале намене 

 

 Зона становања 
 
Становање средње густине 
 
Планира се на читавом простору у обухвату Плана. У односу на положај објекта на 
грађевинској парцели, објекти могу бити слободностојећи, двојни, у прекинутом и 
непрекинутом низу или полуатријумски.  
Поред основног објекта, на парцели се може градити и помоћни објекат, површине до 
30 m². Такође, на парцелама већим од 5 ари се може градити и други објекат основне 
намене, али у том случају није дозвољена градња помоћног објекта као независног на 
парцели. 
Овај План пружа могућности повећања густине становања кроз изградњу, доградњу и 
надградњу, а у оквирима следећих параметара: 
- максимална спратност: По+П+2 
- максимални индекс заузетости: 0,5 
- минимална површина парцеле 

- слободностојећи објекти 3 ара (изузетно 2 ара за постојеће парцеле) 
- двојни 4 ара (2x2 ара) 
- објекти у низу 1.5 ара 

- минимална ширина грађевинске парцеле 
- слободностојећи објекти 10 m 
- двојни 16 m (2x8 m) 
- објекти у низу 5 m 

 
 

3.3. Процена планиране бруто развијене грађевинске површине 

 

НАМЕНА 
УКУПНА ПОВРШИНА КОРИШЋЕЊА 

(m2) 

 
ПОВРШИНЕ ОСТАЛЕ НАМЕНЕ 

Зона становања 

Становање средње густине 75.359,94 

 
ПОВРШИНЕ ЈАВНЕ НАМЕНЕ 

Зона комуналних функција 

Трафостаницa 59,06 

Саобраћајне површине  12.695,28 

 
УКУПНО 88.114,28 
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4. ЗАКЉУЧАК 

 

План детаљне регулације „Љубић 2“ би требало да створи услове за повећање 
квалитета простора који је предмет Плана. Акценат деловања је на унапређењу 
саобраћајне мреже на предметном простору, како би се побољшали услови 
коришћења истог. 
Кроз примену планираних урбанистичких параметара и правила уређења и грађења 
требало би да се створе услови за формирање боље организованог, функционалнијег 
и визуелно пријемчивијег простора. 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     јул, 2018.год. 
 

 


