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1.ОПШТИ ДЕО 

 

1.1. Правни и плански основ за израду плана  

 
Правни основ за израду Плана детаљне регулације „Индустријска зона – Коњевићи“ 
садржан је у: 
 
- Закону о планирању и изградњи („Сл. гласник РС“, број 72/09, 81/09 – исправка, 

64/10 - одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13 - одлука УС, 50/13 - одлука УС, 98/13 – одлука 
УС, 132/14, 145/14, 83/18 и 31/19). 

- 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 „Индустријска зона – 
Коњевићи“, 06-54/2018-I („Службени лист града Чачка“ бр. 6/2018), као и Одлуци о 
изменама одлуке о изради Плана детаљне регулације „Индустријска зона – 
Коњевићи“, 06-90/2019-I („Службени лист града Чачка“ бр. 8/2019). 

 
Плански основ: 
Плански основ за израду Плана детаљне регулације је Просторни план града Чачка 
(„Службени лист града Чачка“, бр. 17/2010). 
 
 

1.2. Опис границе планског документа  

 
Планом детаљне регулације обухваћен је део катастарске општине Коњевићи. 

Граница плана са северне стране се поклапа са границом Плана генералне регулације 
„Љубић – Коњевићи“ у Чачку и полази од к.п. бр. 450/2, па до к.п. бр. 323/1, одакле 
скреће ка југозападу западном границом к.п. 323/1, прелази преко к.п. 1417, потом иде 
западном границом 323/3, прелази преко 1364/4, потом скреће ка југоистоку идући 
делом југозападне границе 1364/4. Даље граница прати западне границе к.п. 496/5, 
496/4, 754/1 и 755. Граница наставља даље северним и западним границама к.п.758/1 
и 760, потом иде делом североисточне границе к.п. 1393, прелази преко ове парцеле, 
као и преко 1369/1 и наставља ка југозападу границама к.п. 773/1, 773/2, 1371/6, 800/3 и 
801/1, потом прелази преко 1412/1, а онда иде западном границом к.п. 801/2, као и 
делом северне границе к.п. 809. Одавде се граница даље поклапа са регулацијом 
планиране саобраћајнице Улица Коњевићи 7, до западне границе к.п. 810/1. Даље се 
креће ка југу западном границом к.п. 810/1, док не дође до к.п. 811/1, а онда наставља 
њеном северном и западном границом, затим прелази преко к.п. 1413 и наставља ка 
југу западном границом к.п. 811/2. Даље, граница скреће пратећи северну и западну 
границу к.п. 815/2, прелази преко 871/1, потом иде северном границом к.п. 870/2 и 
делом северозападне границе к.п.1415, прелази преко к.п. 1414, потом иде другим 
делом северозападне границе к.п. 1415, као и северозападним границама к.п. 870/1, 
869, 868/1 и 868/3. Граница овде скреће ка југоистоку пратећи југозападне границе к.п. 
868/3, 867/6, 867/8, 866/3, 863/3, 858/3, 895/3 и 898/4. Граница прелази преко к.п. 
1371/6, да би наставила даље ка југоистоку дуж југозападних граница к.п. 1306/2, 918/8, 
1309/3, 1310/4, 1316/3, 1311/4, 1315/4, 1322/2, 1321/4, 1320/4, 1319/8, 1319/10, 1319/11, 
1330/4, 1331/1, 1331/2 и 1334/3. Овде граница прелази преко 1336 и наставља даље 
јужном границом к.п. 1337/3, као  и јужном и источном границом к.п.1339/3 до 
новопланиране саобраћајнице Улица Индустријска зона 4. Даље, ка североистоку 
граница прати регулацију ове саобраћајнице, до к.п. 1351/3. Потом, граница иде дуж 
јужне, источне и северне границе к.п. 1351/3, након чега се враћа на регулацију Улице 
Индустријска зона 4 и њом иде до к.п. 1342. Граница затим прати југоисточну и 
североисточну границу к.п. 1342, потом прелази преко к.п. 1366/1. Даље се креће 
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јужном, источном и североисточном границом к.п. 999, потом североисточним 
границама к.п. 998, као и северном и западном границом к.п. 1010. Потом, граница још 
једном прелази преко к.п. 1366/1 и наставља ка западу северним границама к.п. 942/3, 
942/4 и 943/1, као и северном и западном границом к.п. 944/2. Даље наставља 
северном границом к.п. 965/1, северном и западном границом к.п. 961, северном 
границом к.п. 959/2, источним и североисточним границама к.п. 954 и 934/3. Овде 
граница прелази преко к.п. 1397 и наставља даље дуж југоисточне границе к.п. 934/1, 
потом прати источну, јужну и источну границу к.п. 937/1, затим јужну границу к.п. 936/2. 
Граница, затим, прелази преко к.п. 1396 и 1395, потом граница прати источну границу 
к.п. 936/1, затим северне границе к.п. 936/1 и 931. Граница плана даље иде дуж 
источне и северне границе к.п. 720/2, источних граница к.п. 724/1, 725, 726, као и 
северне границе к.п. 726. Одавде граница иде ка северу делом источне границе к.п. 
1368/3 и прелази преко к.п. 1394, потом скреће ка североистоку пратећи југоисточне 
границе парцела 727/2, 728/6, 728/3, 729/2, 730/1 и 731/1. Потом граница скреће ка 
југоистоку, прелазећи још једном преко к.п. 1394 и идући даље дуж југозападне границе 
к.п. 519/2. Граница плана даље прати југоисточне границе к.п. 519/2, 518/2 и 517/1, 
јужну границу к.п. 521/2, као и део југозападне границе к.п. 1394. Потом, идући ка 
североистоку прелази преко к.п. 1394, прати југоисточну границу к.п. 520/5, као и 
западне, јужне и источне границе к.п. 524/2, прелази преко к.п. 1366/1, поклапа се са 
југоисточним границама к.п. 693 и 692, као и североисточном границом к.п. 692. 
Граница се, даље ка северу, креће дуж дела источне границе к.п. 1366/1, прелази 
преко к.п. 1416, потом се поклапа са источном границом к.п. 1366/3 и делом 
југоисточне границе к.п. 1416, потом прелази преко к.п. 1365/1, да би даље ка 
северозападу наставила делом североисточне границе ове парцеле. Даље, граница 
скреће ка североистоку, пратећи југоисточну границу к.п. 546/4. Затим, иде делом 
северне границе к.п. 546/4, потом источним границама к.п. 545 и 544, северном 
границом к.п. 544, источним границама к.п. 542 и 540, потом јужном и западном 
границом к.п. 538/3. Граница се даље креће делом јужне границе к.п. 1363/1, прелази 
преко 1404, наставља делом јужне границе к.п. 1363/5, потом прелази преко ове к.п. и 
пратећи источну границу к.п. 450/2, долази у почетну тачку. 

Све поменуте катастарске парцеле се налазе у катастарској општини Коњевићи и 
делом или у потпуности улазе у обухват плана. 

Обухват Плана заузима површину од 117,45 ha. 

Коначна граница обухвата биће дефинисана кроз Нацрт плана. 

 

1.3. Извод из планских докумената вишег реда  

                                          
1.3.1. Извод из Просторног плана града Чачка 

 
III ПРИНЦИПИ И ПРОПОЗИЦИЈЕ КОРИШЋЕЊА, УРЕЂЕЊА И 
ЗАШТИТЕ ПЛАНСКОГ ПРОСТОРА 
3. КОНЦЕПЦИЈА И ПРОПОЗИЦИЈЕ ПРОСТОРНОГ РАЗВОЈА ЕКОНОМИЈЕ, 
ДИСТРИБУЦИЈА АКТИВНОСТИ И УПОТРЕБА ЗЕМЉИШТА 
3.2 Основни правци привредног развоја 
3.2.1 Основне поставке за размештај индустрије и МСП 
 
Дугорочна Стратегија развоја индустрије и услуга указује на потребу да треба 
уважити постојећу планску документацију којом су већ резервисане површине за 
индустрију и услуге, односно, с великим коефицијентима сигурности 
прорачунати потребе, па онда редуковати или укинути поједине површине, или 
пак предложити нове. При том узети у обзир све остали реалне чиниоце који 
утичу на локацију индустрије и сервиса као што су зоне санитарне заштите, 
заштита природних вредности, развијеност и опремљеност инфраструктуром, 
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појединачни и општи интереси инвеститора, градски развојни економски 
програми и сл. 
... 
Прехрамбена индустрија има јаку традицију и капацитете. Након реорганизације, 
налажења стратешких партнера и извора финансирања, прехрамбена 
индустрија у спрези са пољопривредом могла би да помогне у процесу 
преструктурирања индустрије и транзиције. За даљи развој кључно је 
побољшање квалитета, истраживање тржишта и значајно повећање 
конкурентности, улагање у промоцију и пласман производа, као и укрупњавање 
поседа и прерађивачких капацитета, уз груписање примарних произвођача. 
Посебан значај ће имати производња воћа, која и данас чини основни извозни 
артикал Града. Стратешки циљ у овом домену је остваривање сарадње и 
привлачење инвестиција великих система и успешних домаћих фирми, које могу 
наћи интерес за набавку сировина.  
Потребно је да се подржи опоравак машинске и електроиндустрије, које би и у 
будућности морале да имају значајну улогу у привредном развоју града, али 
само оне фирме које докажу своју ефикасност и успешност и које се потврде на 
тржишту (уз координацију, помоћ и саветодавну улогу Града, Регионалне 
привредне коморе Краљево и републичких институција). Предузећа у приватном 
сектору у грађевинарству, графичкој и другим индустријама могу релативно 
успешно да послују пратећи нове развојне трендове, уз инвестирање у 
осавремењавање постојећих капацитета.  
Имајући у виду постојеће потенцијале и локалну и регионалну повезаност, развој 
сектора услуга ће постати генератор нових радних места и један од покретача 
инвестиционе и привредне климе.  
... 
Реализација пројеката транспортне, комуналне и комуникацијске 
инфраструктуре мораће да се усклађује са динамиком и захтевима развоја 
привреде. Ови пројекти се могу ефикасно решити системом концесија, посебно у 
односу на третман и рециклирање чврстог отпада, дистрибуцију гаса, 
електричне енергије, третман питке и индустријске воде, путну мрежу и 
телекомуникације.  
Имајући у виду положај Града и регионалну и транспортну повезаност, стварање 
робно дистрибутивних и транспортних центара (укључујући и технолошке 
паркове) представља један од циљева и могућу полугу даљег привредног 
развоја Града, посебно у сектору услуга. Дистрибутивни центри могу бити 
смештени како у граду, тако и у другим насељима – нпр. у Мрчајевцима и 
Прељини, полазећи од могућности коришћења и квалитета веза са 
магистралним и регионалним путевима, као и близине индустријских и 
производних погона великих и МСП предузећа.  
Мала и средња предузећа ће у идућем периоду представљати основни сектор 
привредног развоја, не само у Граду, већ и у целој Републици.  
Мала и средња предузећа могу се развијати и кроз сарадњу са домаћим и 
страним инвеститорима, пре свега као локални подизвођачи и суб-погони - 
кооперанти ових фирми на локалном нивоу (сировине, полупроизводи). Имајући 
у виду повећано интересовање кредитора, треба обезбедити подршку развоју 
предузетништва, микро-бизниса и тзв. породичних фирми (укључујући занатске, 
трговинске и друге радње, задруге и сл.), као основним карикама у привредном 
ланцу.  
Посматрано по делатностима, у Граду би највише требало развијати МСП у 
производњи хране, трговини и сектору услуга. Развој МСП би требало подржати 
и у традиционалним гранама као што су грађевинска, металска, електро и друга 
индустрија (укључујући производњу у мањим погонима), а посебно оних у којима 
постоје потенцијали у Граду  који су подржани сарадњом у привредном ланцу са 
великим фирмама и привредом околних општина и округа.  
Већи део мањих погона, хала и пословних просторија усмераваће се у  Градски и 
приградске центре и друге центре и насеља, уз коришћење постојећих локација 
и капацитета, односно дела локација и капацитета великих предузећа, 
рентирањем и закупом. Битна је и просторна повезаност појединих индустрија са 
сировинским базама – прехрамбене индустрије са транспортом и складиштењем 
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свежег воћа, поврћа и меса, транспортних и трговинских фирми са добрим 
транспортним локацијама (путевима), а грађевинских и разних произвођачких 
фирми са другим насељима Града и суседним општинама.  
 
Размештај индустрије и МСП  
Основни критеријуми размештаја индустрије и МСП на подручју Града су:  
1) рационалније и ефикасније коришћење грађевинског земљишта у постојећим, 
посебно већим индустријским зонама, комплексима и локацијама, уз могућност 
пренамене и/или увођења мешовитог начина коришћења простора на делу 
комплекса, локације;  
2) обогаћивање понуде локација за смештај и изградњу МСП, задовољавајуће 
уређености/опремљености техничком инфраструктуром (од минималне до 
потпуне опремљености) у граду, појединим приградским насељима, центрима у 
мрежи насеља и другим насељима у којима се искаже интерес за развој 
производних и услужних делатности; и  
3) повећање саобраћајне и комуникацијске доступности постојећих и 
планираних локација, не само у граду Чачку, већ и у другим насељима Града, 
обезбеђењем квалитетних веза са магистралним и регионалним саобраћајним 
коридорима.  
 

V . СПРОВОЂЕЊЕ ПРОСТОРНОГ ПЛАНА                                                                
3.МЕРЕ И ИНСТРУМЕНТИ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПРОСТОРНОГ ПЛАНА 
3.1. Мере и инструменти различитих политика     
3.1.2. Мере и инструменти других политика      
3.1.2.4. Политике  развоја и размештаја индустрије и МСП 
 
Основне мере и инструменти политике јесу: 

 
 Интензивније коришћење текућих подстицајних мера за развој приватног 
предузетништва. 
 Предузмање низа подстицајних мера на општинском нивоу у поспешивању 
развоја приватног предузетништва (пореске олакшице, обезбеђивање локација, 
стимулативне мере комуналне политике и политике цена грађевинског 
земљишта, организовање обуке и курсева за заинтересоване предузетнике и 
друге мере). 
 Обезбеђење услова за привлачење инвестиција/финансирања (домаћих и 
страних) – банкарских кредита, финансијских зајмова, стратешких партнера и 
"греенфиелд" инвеститора (уз повољну локалну регулативу); стварање повољне, 
стабилне и сигурне климе за инвестиције и налажење стратешких партнера за 
реструктурирање великих система. 
 Прилагођавање органа управљања града Чачка и Регионалне привредне 
коморе Краљево улози централног планера/координатора и контролора 
економског развоја, доносиоца главних стратегија, политика и регулација, затим 
јавних предузећа улози јавних сервиса за развој привреде, уз смањење управног 
апарата и ефикасније администрирање. 
 Обезбеђење координације и интегрисања активности одговарајућих 
институција и органа управљања Града усмерених на: 

• контактирање потенцијалних финансијера, координацију активности на 
тражењу и привлачењу најповољнијих извора финансирања, укључујући 
банкарски систем (локалне банке), одговарајуће државне фондове и агенције, 
активирање штедње грађана и привлачење средстава локалних бизнисмена 
за финансирање атрактивних пројеката од интереса за град Чачак и друге 
општине и градове; 
• организацију израде потребне планске и техничке документације и 
истраживања, програма, пројекција и бизнис планова који ће конкурисати за 
средства различитих фондова, укључујући и фондове за земље кандидате за 
пријем у Европску унију, и институција (Европска банка за обнову и развој-
ЕБРД, Европска агенција за реконструкцију-ЕАР и сл.); 
• иницирање, остваривање сарадње и координацију активности у Граду за 
реализацију развојних пројеката преко програма градских, 
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регионалних/окружних и републичких органа, организација, јавних предузећа 
и установа и привредних комора, као и асистирање и усмеравање активности 
на прикупљању средстава финансирања од банака, асоцијација привредника 
и невладиних организација; и 
• проактивно и ефикасно руковођење градским буxетом, развојем Града, 
инвестицијама у развојне пројекте и сл. 

Учесници у установљавању и примени ових мера и инструмената су 
министарства надлежна за привреду, приватизацију, трговину и услуге, агенције 
(СИЕПА, Агенција за приватизацију и реструктурирање, Агенција за осигурање и 
кредитирање извозних послова и др.) и фондови (за развој и сл.), Регионална 
привредна комора Краљево, органи управљања града Чачак, банкарски системи 
и асоцијације произвођача/предузетника. 
 

 

1.4. Општи циљеви израде плана  

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

 Усклађивање са смерницама које даје Просторни план града Чачка 

 Проширење постојећих привредних комплекса и формирање нових 

 Подстицање развоја простора у обухвату, као и ширег подручја града Чачка 

 Дефинисање саобраћајне мреже 

 Дефинисање јавног интереса кроз одвајање површина јавне намене од осталог 
грађевинског земљишта 

 Рационалније коришћење грађевинског земљишта 

 Дефинисање карактеристичних зона, 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: 

 Просторним планом града Чачка („Службени лист града Чачка“, бр. 17/2010). 

 Могућностима геоморфолошких карактеристика терена, потребама привредних 
субјеката и принципима заштите животне средине. 
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2. АНАЛИЗА ПОСТОЈЕЋЕГ СТАЊА 

 

2.1. Опис постојећег стања и начин коришћења простора 

 
Грађевинско подручје 
Простор у обухвату плана је делимично изграђен. Грађене структуре су присутне уз 
некатегорисане локалне путеве у северном и средишњем делу обухвата, док се у 
другим деловима објекти јаљају тачкасто у оквиру пољопривредних површина, и то као 
издвојена домаћинства, до којих воде неасфалтирани пољски путеви. Највећи број 
изграђених чине објекти породичног становања и помоћни објекти у оквиру ове намене. 
Поред њих, присутно је и неколико објеката у функцији комерцијалних делатности. 
 
Намена површина  
Више од 2/3 површине земљишта у обухвату плана заузимају пољопривредне 
површине. Међу њима, најзаступљеније су површине под засадима житарица. 
Повртњаци су заступљени уз пољопривредна домаћинства, у обиму који задовољава 
појединачне потребе. Готово да уопште нема воћарских култура. Стабла воћа се 
појављују само у оквиру дворишта домаћинстава. Мањи број воћњака за комерцијалну 
производњу присутан је у северном делу обухвата. 
Шумска вегетација је присутна уз југозападну границу Плана и местимично на међама 
пољопривредних површина. Чини је аутохтона вегетација карактеристична за подручје 
уз обалу Западне Мораве.  
У северном и средишњем делу Плана, уз некатегорисане саобраћајнице, присутни су 
објекти становања. Најчешће се ради о пољопривредним домаћинствима и објектима 
једнопородичног становања. Становање је заступљено на још неколико локација у 
виду усамљених домаћинстава окружених пољопривредним површинама. 
Поред становања, у централном делу обухвата, налазе се и комерцијални садржаји. 
Најзначајни у обухвату овог Плана је Stax Technologies, фирма која се бави развојем и 
производњом машина за паковање у папирној индустрији. Поред ове, у обухвату се 
налазе и штампарије InPrint и Budis, као и радионица за прикупљање и рециклажу 
пластике, Васић пласт. Уз западну границу, налази се сепарација песка и шљунка.  
У обухвату се, на неколико парцела, налазе заједно становање и пословање. 
 
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. 
 
Врста изградње 
Предметно подручје је слабо изграђено.  
Уз стамбене објекте, готово увек се јавља и неколико пратећих објеката – летње 
кухиње, гараже, оставе, као и економски објекти. Док су стамбени објекти углавном 
доброг квалитета, помоћни објекти су већином у лошем стању или им недостаје 
фасадна облога. Неретко се срећу и по два стамбена објекта у оквиру једног 
дворишта. Спратност стамбених објеката се креће од П до П+1+Пк. 
Постоји неколико старих и руинираних објеката. 
Објекти пословања су комбинованог типа, код ког је већи део објекта грађен као хала, 
док су у мањем, обично на две етаже, организовани административни садржаји. 
 
 
 
 
 
 
 



План детаљне регулације „Индустријска зона – Коњевићи“  – Рани јавни увид 

 

  7 
 

2.2. Саобраћајна инфраструктура 

 
2.2.1. Друмски саобраћај 

 
Саобраћајно-географски положај 
Простор обухваћен Планом детаљне регулације доминира на потезу са леве стране 
Државног пута IБ реда бр. 23 (некада Државни пут М5) на удаљеност од њега око 400м. 
Веза са државним правцем остварује се преко некатегорисаног пута на кп. бр. 1369/1 
КО Коњевићи који води кроз Коњевиће, али и преко Улице Коњевићи која се одваја од 
државног пута, пружа северним делом захвата плана, скреће северно према кружној 
раскрсници у Коњевићима и везује се на њу. Оба наведена правца су неадекватно 
прикључена на  државни пут, у смислу недовољне ширине коловоза, недовољне 
прегледности као и без посебних трака за лева или десна скретања, нити острва за 
каналисање саобраћајних токова. 

Некатегорисани пут на кп. 1369/1 пружа се до реке Западне Мораве са попречним 
профилом који се састоји од коловоза ширине до 5.5м, без тротоара. 

Улица Коњевићи пролази кроз прилично изграђен простор са попречним профилом 
који се састоји од коловоза са асфалтним застором ширине око 5м, без тротоара. 

 
- Остале, веома оскудне саобраћајне површине су са асфалним застором у веома 
лошем стању или од макадама. 
Простор је веома   атрактиван, првенствено због близине Државног пута IБ реда бр. 23 
и одличне саобраћајне повезаности у планском периоду са изградњом саобраћајне 
мреже планиране контактним планом, ПГР „Љубић-Коњевићи“. 
 
 
2.2.2. Оцена постојећег стања 

 
- Саобраћајна мрежа веома оскудна, готово да и не постоји 
- Саобраћајне површине су са асфалним застором у веома лошем стању или без њега 
са уским попречним профилима без тротоара. 

Може се закључити да је потребно реконструисати  и допунити постојећу и изградити  
нову  мрежу саобраћајница како би се саобраћајно повезале све будуће  функционалне 
целине на простору у складу са планираном наменом, а превасходно остварила 
адекватна и безбедна веза овог простора са Државним путевем. 
 
 

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

 

НАМЕНА 
УКУПНА ПОВРШИНА 
КОРИШЋЕЊА (m2) 

 
СТАНОВАЊЕ   

Породично становање 86.723,05 

Породично становање са делатностима 13.363,51 

Пољопривредна домаћинства 65.283,65 

КОМЕРЦИЈАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ  

Д.О.О. Stax Technologies 26.167,49 

Сепарација песка и шљунка 20.399,02 

Штампарије (InPrint, д.о.о, Budis, д.о.о). 9.609,39 

Рециклажа пластике (Васић пласт) 5.198,11 

Радионице  2.022,54 
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КАНАЛ ЗА ПРИКУПЉАЊЕ АТМОСФЕРСКИХ ВОДА 10.541,87 

ОДБРАМБЕНИ БЕДЕМ РЕКЕ ЗАПАДНЕ МОРАВЕ 16.407,84 

ШУМСКО ЗЕМЉИШТЕ 36.411,92 

ПОЉОПРИВРЕДНЕ ПОВРШИНЕ 827.075,83 

САОБРАЋАЈНЕ ПОВРШИНЕ 55.258,27 

 
УКУПНО 1.174.462,50 

 
 

 
 
 
 

3. ПЛАНСКИ ДЕО 

 

3.1. Планирана претежна намена површина 

 
Анализом постојећег стања и проценом развојних могућности, а на основу стечених 
обавеза из планова вишег реда, дошло се до решења саобраћајне мреже са 
претежним наменама у оквиру предметног простора, као и до дефинисања 
грађевинског подручја, у оквиру кога је земљиште подељено на површине јавне и 
остале намене. 
 
Земљиште изван грађевинског подручја 
 
Обухвата површину од 2,34 ha.  
 
Из грађевинског подручја су изузете површине у функцији пољопривреде и шумског 
земљишта. 
 
Земљиште у оквиру грађевинског подручја је подељено на: 
 
- површине јавне намене, које обухватају 14,94 ha и 
- површине остале намене, које обухватају 100,17 ha. 
 
 
 
3.1.1.  Површине јавне намене 

 
У оквиру површина јавне намене планирани су: 

 Саобраћајне површине 

 Паркинг за теретна  и путничка возила 

 Зеленило 

 Канал за прикупљање атмосферске воде 
 

 

 Саобраћајне површине 
 

Друмски саобраћај 
 
Принципи развоја саобраћајне инфраструктуре су: 
• Стварање услова за успостављање саобраћајног континуитета. 
• Стварање услова за градњу нових објеката уз адекватно комунално опремање. 
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Посебни циљеви развоја друмског саобраћаја 
 
На основу оцене постојећег стања, ограничења и потенцијала за развој, као и 
смерница и стечених обавеза из планске документације вишег реда, формирани су 
циљеви собраћајне мреже на подручју ПДР-е и то: 
 

 Обезбеђење приступачности и рационалне повезаности целокупне 
будуће индустријске зоне 

 Формирање пешачких комуникација 
Приоритетне активности је потребно усмерити на ревитализацију и реконструкцију 
постојеће мреже саобраћајница и изграње потпуно нове групе саобраћајница са 
обезбеђивањем стандардних попречних профила, обновом или изградњом савременог 
коловоза, решавања одводњавања, постављања саобраћајне сигнализације и сл.  

 
 

ПРИМАРНА САОБРАЋАЈНА МРЕЖА 
 
Улица 555, у продужетку Индустријска зона 1-  планирана ПГР-е „Љубић – 
Коњевићи“ .  Сече државни пут (ДП IБ реда бр. 23), у нивоу (ван граница Плана) и 
даље наставља ка бедему уз реку Западну Мораву. Паралелно са бедемом, 
продужава под радним називом Улица Индустријска зона 1 где скреће ка севеној 
граници плана по постојећој траси некатегорисаног пута (Улица Индустријска зона 2). 
Попречни профил ових саобраћајница планиран је са коловозом ширине 6м и 
обостраним тротоарима ширине по 2м. 
 
Улица Љубић поље 2  -  планирана ПГР-е „Љубић – Коњевићи“ везује се за   државни 
пут - ДП IБ реда бр. 23, где је предвиђена изградња раскрснице у нивоу (ван граница 
Плана). У оквиру граница Плана пружа се кроз неизграђен простор у  правцу запад-
исток ка Улици Индустријска зона 2. Планом је  предвиђена са попречним профилом 
који се састоји од коловоза ширине 7.5м и обостраних тротоара, ширине по 3.25м где 
се може наћи и појас разделног зеленила у виду дрвореда или травнатог појаса. 
 
Улица Коњевићи 7  -  планирана ПГР-е „Љубић – Коњевићи“  као путпуно нова 
саобраћајница, везује се за Улицу 555 , сече Улицу Љубић поље 2 и наставља ка 
северу излазећи на Ул. Милосава Еровића (ван граница Плана). У обухвату граница 
Плана предвиђена је корекција трасе ове саобраћајнице у односу  на трасу дату у ПГР-
е „Љубић – Коњевићи“ .  Планом је  потврђена регулациона ширина ове саобраћајнице 
од 10м дате у ПГР-е „Љубић – Коњевићи“, која се у оквиру границе плана састоји од 
коловоза ширине 6.5м и обостраних тротоара, ширине по 1.75м. Деоница кориговане 
трасе са на граници плана уклапа у геометрију улице дате  у ПГР-е „Љубић – 
Коњевићи“. 
 
Улица Индустријска зона 4 – Потврђена је по постојећој траси, осим ба кратким 
деоницама неадекварних хоризонталних кривина. Планирана за реконструкцију у 
смислу проширења попречног профила на коловоз ширине 6м и обостране тротоаре 
ширине по 2м. Пружа се источним деком простора у правцу од југа ка севери и 
прикључује на Улицу Коњевићи 36.  
 
Улица Коњевићи 36 – Потврђена је по постојећој траси и планирана за проширење 
попречног профила на коловоз ширине 6м и обостране тротоаре ширине по 2м. 
Одваја се од Улице Коњевићи, пружа правцем запад-исток, скреће на север и укључује 
у Улицу Милосава Еровића.  
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СЕКУНДАРНА САОБРАЋАЈНА МРЕЖА 
 
 Све саобраћајнице секундарне мреже у оквиру обухвата Плана предвиђене су са 
минималном регулацијом од 8.5, односно попречним профилом који се састоји од 
коловоза минималне ширине 6м (5.5м) и обостраних тротоара ширине 2 (1.5м). 
 
Пешачки саобраћај 
Површине резервисане за кретање пешака планиране су уз све саобраћајнице, 
обостраним, тротоарима минималне ширине 2м (1,5m), као пешачка стаза потврђена 
по постојећем бедему реке Западне Мораве.  
 
 
Јавни превоз путника 
Имајући у виду да се на овом простору планира производно-пословна зона, очекује се 
већи прилив запослених који ће користити јавни превоз. Сходно томе, уз примарне 
саобраћајнице у оквиру граница ПДР-а могу се планирати аутобуска стајалишта на 
коловозу, адекватно обележена саобраћајном сигнализацијом.  

 

 Паркинг за теретна и путничка возила 
 
Паркинг теретних возила 

У обухвату Плана је предвиђена површина у функцији паркинга за теретна возила и 
путничке аутомобиле капацитета око 100 паркинг места за ТВ. Будући јавни паркинг 
лоциран  је у северозападном делу обухвата, између улица Коњевићи 7, Коњевићи 32, 
Љубић Поље 2 и Индустријска зона 3 са предложеним улазом/излазом на улице 
Љубић Поље 2 и Коњевићи 7. 

Намена дела овог простора је јавни паркинг за транзитна и локална теретна возила 
која чекају свој ред на истовар, односно, утовар у околним привредним зонама, као и 
јавни паркинг путничких аутомобила. Овде се не може вршити утовар/истовар теретних 
возила.  

Паркинг путничких возила 

Непосредно уз будућу површину у функцији паркинга за теретна возила,  планиран је и 
паркинг за путничке аутомобиле капацитета до 120 паркинг места. Намена овог 
простора је паркирање путничких аутомобила како запослених, тако и посетилаца у 
околним привредним садржајима. 

 

 Зеленило 
 
Зеленило јавне намене је планирано уз југозападну границу Плана, дуж одбрамбеног 
бедема уз обалу Западне Мораве. 

Зелене површине дуж одбрамбеног бедема имају вишефункционалну улогу заштите. 
Поред санитарно-хигијенске заштите, ова категорија зеленила има и водозаштитну и 
антиерозивну улогу. Приликом озелењавања користити хигрофилне врсте различите 
спратности, комбинујући лишћаре и четинаре. Врхом бедема планирана је пешачка 
стаза.  У складу са тим зеленило треба организовати тако да формира динамичне 
визуре ка Западној Морави, пружајући уједно и адекавтну засену за рекреативце који 
стазу користе.  
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 Канал за прикупљање атмосферске воде 
 
У материјалу за Рани јавни увид задржан је канал за прикупљање атмосферских вода у 
северном делу обухвата, у оквиру његове катастарске парцеле, све до Улице 
индустријска зона 2. 

Подразумева површину у оквиру које ће бити положен централни колектор за 
прикупљање атмосферских вода са предметног простора. У контакту планског 
простора, са северне стране, изведен је атмосферски колектор Ø1400, на који ће се 
наставити колектор у обухвату и водиће до Улице Индустријска зона 2. У контакту са 
овом саобраћајницом, колектор напушта своју парцелу, и наставља даље  у оквиру 
регулације саобраћајнице, чији је профил прилагођен пречнику планираног колектора. 
 
 
 
3.1.2.  Површине остале намене 

 

 Зоне пословно-производних функција 
 
Планиране су западном и југоисточном делу обухвата. 

Овде се могу наћи мале и средње фирме, али и пословни комплекси. Могу се градити 
административни објекти, објекти намењени различитим облицима услуга, робно-
дистрибутивни објекти и сл. 

Поред пословних, овде се могу наћи и производни објекти, од мале породичне 
производње, преко средње великих производних погона до великих постројења.  

Код постројења са потенцијално негативним утицајем на животну средину, неопходно 
је предузети све потребне мере како би се спречило емитовање штетних материја у 
околину. 

Поред производних и пословних објеката, могу се градити објекти потребне 
недостајуће инфраструктуре, уређене зелене површине и сл. 

У оквиру партерног решења парцеле, могуће је организовање спортских терена на 
отвореном, намењених рекреацији запослених. 

На површинама које се налазе изван грађевинских линија, дозвољена је изградња 
паркинга, манипулативних површина, спортских терена, уређених зелених површина и 
сл. 

У овој зони није дозвољена изградња стамбених објеката, као ни изградња објеката 
који својим технолошким процесом загађују животну средину, ако нису предузете 
одговарајуће мере заштите. 

На површинама на којима буде организована производња, заштитно зеленило 
постављати у складу са технолошким процесом. 

 

 Зоне мешовитих намена  
 
Планиране су у северном, централном, југозападном, југоисточном и источном делу 
обухвата.  

Подразумевају комбиновање намена становања са различитим облицима пословања, 
с тим да је пословање доминантна намена на нивоу зоне. Дозвољене намене, на нивоу 
парцеле су породично становање, породично становање са пословањем или чисто 
пословање. 
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Овде се могу наћи мале и средње фирме. Могу се градити административни објекти, 
објекти намењени различитим облицима услуга, робно-дистрибутивни објекти, 
угоститељски објекти и др. Поред пословних садржаја, овде се могу наћи и производни 
погони. 

У оквиру ових зона нису дозвољене делатности које имају негативан утицај на животну 
средину или негативно утичу на квалитет становања на предметном простору. 

 

 Зона услужних функција 
 
Планирана је у западном делу обухвата, у непосредном контакту простора за 
паркирање.  

У оквиру ове зоне предвиђају се различити услужни садржаји који ће бити у служби 
паркинга, али и пословно-производних зона. Овде се могу наћи различити облици 
услуга, ресторани, смештај, трговине, радионице и друго. 

 
 
 

3.2. Биланс површина у обухвату Плана 

 

НАМЕНА ПОВРШИНА КОРИШЋЕЊА (m
2
) 

 

З Е М Љ И Ш Т Е   И З В А Н   Г Р А Ђ Е В И Н С К О Г   П О Д Р У Ч Ј А 
 

Пољопривредно земљиште 18.559,86 

Шумско земљиште 4.793,12 
 

УКУПНО ИЗВАН ГРАЂЕВИНСКОГ ПОДРУЧЈА 23.352,98 
 

Г Р А Ђ Е В И Н С К О    П О Д Р У Ч Ј Е 
 

ПОВРШИНЕ ОСТАЛЕ НАМЕНЕ 

Зоне пословно-производних функција 312.342,88 

Зоне мешовитих намене 673.944,23 

Зона услужних функција 15.447,76 
 

ПОВРШИНЕ ЈАВНЕ НАМЕНЕ 

Зона паркинга за теретна и путничка возила 18.874,54 

Зона канала за прикупљање атмосферских вода 
 

3.007,57 

Зона заштитног зеленила 17.743,66 

Саобраћајне површине 109.748,87 
 

УКУПНО ГРАЂЕВИНСКО ПОДРУЧЈЕ 1.151.109,51 

 

УКУПНО 1.174.462,50 
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4. ЗАКЉУЧАК 

 

План детаљне регулације „Индустријска зона – Коњевићи“ биће плански основ за 
проширење пословно-производне зоне која ће имати велики значај за привредни 
развој града. План ће довести до унапређења услова коришћења предметног 
простора, кроз стварање могућности за адекватно опслуживање простора комуналном 
и саобраћајном инфраструктуром, као и кроз планирање нових садржаја у оквиру њега. 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

     јул, 2019. год. 


