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1. ОПШТИ ДЕО 

      

1.1. Правни и плански основ за израду плана  

 

Правни основ за израду Измена и допуна Плана генералне регулације за Овчар Бању 

на територији града Чачка садржан је у: 

- Закону о планирању и изградњи („Сл. гласник РС“, бр. 72/09, 81/09 - испр, 64/10 - УС, 

24/11, 121/12, 42/13 - УС, 50/13 - УС, 98/13 - УС, 132/14, 145/14-УС, 83/18, 31/19, 

37/19 – др. закон и 9/20). 

- Правилнику о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и 

урбанистичког планирања („Сл. гласник РС“, бр. 32/19). 

- Одлуци о изради Измена и допуна Плана генералне регулације за Овчар Бању на 

територији града Чачка, број 06-5/2021-I („Службени лист града Чачка“, бр. 3/2021). 

Плански основ за израду Измена и допуна Плана генералне регулације за Овчар Бању 

на територији града Чачка (у дањем тексту Измене и допуне ПГР-а) су: 

-  Просторни план града Чачка („Службени лист града Чачка“, бр. 17/2010) 

-  Уредба о утврђивању Просторног плана подручја посебне намене Предела 

изузетних одлика „Овчарско-кабларска клисура“ („Сл. гласник РС“, бр. 46/2019). 

 

 

1.2. Циљеви и задаци израде плана  

 

Циљ израде Измена и допуна ПГР-а 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 („Службени 

лист града Чачка“,број 17/2010) и Уредба о утврђивању Просторног плана 

подручја посебне намене Предела изузетних одлика “Овчарско - Кабларска 

клисура (“Сл. гласник РС”, бр. 46/2019). 

 препознавање туристичке понуде овог бањско-лечилишног насеља, 

 плански развој туризма усклађен са очувањем животне средине и унапређењем 

природних вредности - одрживи развој, 

 заштита и рационално коришћење термоминералних извора који представљају 

 примарну вредност и природну реткост, 

 иницирање и стимулисање развоја активности комплементарних туризму, 

 подизање нивоа угоститељских услуга, 

 планирање и опремање здравствено–лечилишних комплекса, 

 санација и уређење заштићених културно-историјских споменика, 

 планирање објеката за ловни и риболовни туризам, 
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 повећање нивоа саобраћајне и комуналне инфраструктуре, која је од примарног 

значаја за даље функционисање бање и формирање њеног дефинитивног 

просторног карактера, 

 дефинисање правила уређења и правила грађења, 

 одређивање површина јавне намене, 

 стварање услова за реконструкцију и изградњу објеката са различитим 

типовима становања који ће са пратећим садржајима у свом склопу омогућити 

функционисање бање као туристичког центра, 

 стварање услова за обезбеђење смештајних капацитета високе категорије, 

спортско рекреативних садржаја и других пратећих комерцијалних садржаја, 

 заштита природне и културне баштине, 

 унапређење животне средине. 

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) 

 Уредбом о утврђивању Просторног плана подручја посебне намене Предела 

изузетних одлика „Овчарско-кабларска клисура“ („Сл. гласник РС“, бр. 46/2019). 

 Могућностима геоморфолошких карактеристика терена, потребама привредних 

субјеката и других корисника простора, као и принципима заштите животне 

средине. 

 

1.3. Предмет Измена и допуна ПГР-а 

 

Предмет Измена и допуна ПГР-а је План генералне регулације за Овчар Бању на 

територији града Чачка, у целини.  

Изменама и допунама Плана генералне регулације се приступа по иницијативи ЈУ 

„Туристичка организација Чачка“ у циљу усаглашавања плана са Уредбом о 

утврђивању Просторног плана подручја посебне намене Предела изузетних одлика 

„Овчарско-кабларска клисура“ коју је донела Влада Републике Србије, као и стварања 

могућности за извођење многих пројеката који су у плану ЈУ „Туристичка организација 

Чачка“, а који до сада нису могли бити реализовани. Измене и допуне Плана генералне 

регулације су неопходне како не би дошло до застоја у развоју Предела изузетних 

одлика „Овчарско-кабларска клисура“ и туристичког потенцијала наведеног подручја.  

С обзиром да се кроз Измене и допуне ПГР сагледава читав захват важећег плана, у 

току израде размотриће се и остали предлози и захтеви и уградити у план, уколико су 

исти оправдани. 

 

 

1.4. Граница обухвата плана  

 

На североистоку обухвата, граница плана се поклапа са северном границом к.п. бр. 

2352/3. Идући ка западу, граница се поклапа са делом северозападне границе к.п. бр. 

2352/1, потом прелази преко к.п. бр. 1756/1 и даље прати североисточну, 

северозападну и југозападну границу к.п. бр. 1756/4, да би још једном прешла преко 

к.п. бр. 1756/1 и поново се вратила на северозападну границу к.п. бр. 2352/1. Пратећи 
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ову, а потом и западну границу исте парцеле. Наставља даље ка југу пратећи западне 

границе к.п. бр. 2352/6 и 2352/8, као и делом западне границе к.п. бр. 2352/2. Обухвата 

к.п. бр. 2352/5, пратећи њену северну и западну границу, а потом се поново враћа на 

западну границу к.п. бр. 2352/2 и из најјужније тачке западне границе исте парцеле, 

граница плана скреће ка западу, прелаци преко к.п. бр. 1756/14,  и долази у најближу 

граничну тачку ове парцеле. Из ове тачке, граница плана прелази преко к.п. бр. 1756/5 

и долази на северну границу к.п. бр. 2311. Граница плана даље прати северну, а онда 

и западну границу к.п. бр. 2311. Даље наставља у истом правцу преко к.п. бр. 1756/6, 

потом скреће ка западу, и даље прелазећи преко к.п. бр. 1756/6, и једним делом се 

поклапа са њеном јужном границом. Граница плана потом прелази преко јужног дела 

к.п. бр. 1756/13 и долази на границу између ове и к.п. бр. 2351/2 и идући ка северу, 

прати ову границу. Потом наставља северозападном границом к.п. бр. 2351/2. Затим, 

граница плана прати границе к.п. бр. 2371/1, обухватајући ову парцелу. Потом се 

граница плана поклапа са источним границама к.п. бр. 2352/4 и 2352/3 и долази у своју 

почетну тачку. 

Све побројане парцеле налазе се у катастарској општини Врнчани. 

 

Површина обухвата износи 31,82 ha. 

 

Катастарске парцеле које улазе у обухват Плана 

К.О. Врнчани 

Делови парцела: 

1756/1, 1756/5, 1756/6, 1756/13 и 1756/14. 

Целе парцеле: 

1756/3, 1756/4, 1756/15, 1756/16, 1756/17, 1756/18, 1756/19, 1756/20, 1756/21, 1756/23, 

1756/25, 1756/26, 2311, 2312, 2313/1, 2313/2, 2314, 2315, 2316/1, 2316/2, 2317, 2318, 

2319, 2320/1, 2320/2, 2320/3, 2320/4, 2320/5, 2320/6, 2320/7, 2320/8, 2320/9, 2320/10, 

2320/11, 2320/12, 2320/13, 2320/14, 2320/15, 2320/16, 2320/17, 2323/1, 2323/2, 2323/3, 

2323/4, 2324, 2325/1, 2325/2, 2325/3, 2326/1, 2326/2, 2326/3, 2327/1, 2327/2, 2327/3, 

2328/1, 2328/2, 2329/1, 2329/2, 2329/3, 2330/1, 2330/2, 2330/3, 2330/5, 2330/6, 2330/9, 

2330/10, 2330/11, 2330/12, 2331/1, 2331/2, 2331/3, 2331/4, 2331/5, 2331/6, 2331/8, 2331/9, 

2331/10, 2332, 32333/1, 2333/2, 2333/3, 2351/2, 2351/3, 2352/1, 2352/2, 2352/3, 2352/4, 

2352/5, 2352/6, 2352/7, 2352/8, 2352/9, 2354, 2355, 2356, 2357, 2358, 2371/1 и 2371/2. 

 

Катастарске парцеле у обухвату Плана су побројане према добијеној катастарској 

подлози. Уколико постоје неслагања између Плана и катастарског операта, меродавни 

су подаци из катастарског операта.  
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1.5. Обавезе, услови и смернице из планских докумената вишег реда  

                                          

1.5.1. Извод из Просторног плана града Чачка  

Предметни простор је према смерницама  Просторног плана града Чачка одређен 

за даљу планску разраду планом генералне регулације. 

 

III ПРИНЦИП И ПРОПОЗИЦИЈЕ КОРИШЋЕЊА, УРЕЂЕЊА И ЗАШТИТЕ ПЛАНСКОГ 

ПРОСТОРА 

5. МЕРЕ ЗАШТИТЕ, УРЕЂЕЊА И УНАПРЕЂЕЊА ПРИРОДНИХ И НЕПОКРЕТНИХ 

КУЛТУРНИХ ДОБАРА  

5.1. РАЗВОЈ ТУРИЗМА, ОРГАНИЗАЦИЈА И УРЕЂЕЊЕ ТУРИСТИЧКИХ ПРОСТОРА 

(РЕФЕРАЛНА КАРТА 4) 

... 

Град Чачак располаже са значајним бањским потенцијалом. На простору Града се 

налазе три бање. 

Овчар Бања се налази у Овчарко-кабларској клисури, удаљена 17км од Чачка и исто 

толико од Пожеге,окружена шумовитим планинама Овчаром и Кабларом. 

... 

Приоритет у области туризма представља развој бањско-лечилишних центара (бања 

Горња Трепча, Овчар Бања и Слатинска бања) и Овчарско-кабларске клисуре 

(проглашено заштићено природно добро изузетних одлика И категорије /“Сл. гласник 

РС“ бр 16/2000) са културно-историјским споменицима. 

... 

Детаљна намена, садржај, начин изградње и мере заштите простора намењених 

туризму дефинисаће се одговарајућим урбанистичим плановима и стратегијом и 

програмом развоја туризма Чачка. 

 

 

IV. ПРАВИЛА ИЗГРАДЊЕ И УРЕЂЕЊА ПРОСТОРА 

... 

2. ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА У ПЛАНИРАНОЈ МРЕЖИ НАСЕЉА 

... 

Бањска насеља 

Посебна категорија у мрежи насеља је бањско насеље са функцијом природног 

лечилишта, која их издваја од осталих насеља. Развој бањских лечилишта је једна од 

окосница развоја туризма у Граду. 

У ову категорију насеља спадају Горња Трепча, Овчар Бања и Слатинска бања. 

Да би ова насеља добила статус бање, с обзиром на чињеницу да нису проглашена за 

бање, а утврђено је да су са становишта коришћења термоминералних вода у 

балнеолошке сврхе интересантна подручја лечилишта, у будућем периоду морају да 

испуне одређене услове за упис у регистар бања према Закону о бањама. 

Сматра се да су испуњени услови у погледу уређености и опремљености ако бања 

има: 

- сертификате о природним лековитим и рекреативним факторима потребног 

квалитета и квантитета издате од стране надлежних институција 

-организовану здравствену службу; 

-објекте и уређаје за коришћење природног лековитог фактора; 

-објекте за смештај и боравак посетилаца; 

-одговарајуће комуналне и друге службе и објекте (водовод, канализација, 

саобраћајнице, ПТТ и електрообјекте и јавне зелене и рекреационе површине). 
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За бање је потребно донети одговарајуће планске документе, у складу са прописима о 

планирању и 

уређењу простора. Планом се обезбеђује, поред осталог, заштита и очување 

природних лековитих фактора у бањи, спречавање активности које могу нарушити 

основна обележја и својства бање, услови уређења и изградње на том подручју и 

стварање услова за развој здравствених, рекреативних и туристичких функција бање. 

Да би бање могле успешно развијати своје основне функције (лечилишну и 

здравствено-рекреативну и рекреативно-туристичку) морале би испунити више 

захтева: 

 Да се обезбеди заштита и рационално коришћење основног и специфичног 

феномена 

 термоминералних извора који представљају примарну вредност и природну 

реткост, тј. главно 

 обележје индивидуалности бања и централну тачку у просторној организацији 

бањских места 

 Заштитити и унапредити бањски амбијент, који је услов одржања њихове 

лечилишне и рекреативне 

 улоге, са његовим обликовањем у складу са локалним специфичностима 

 Урбанистичко развијање кроз функционалну организацију и међусобну повезаност 

свих служби, 

 делатности и објеката. 

 Квалитетно инфраструктурно опремање 

 Очување природне средине 

Развој бања треба да се одвија у правцу развоја здравственог туризма заснованог на 

проширењу постојећег обима здравствених услуга и увођење нових. С обзиром да су 

бање засноване на лековитом фактору треба их усмерити ка специјалистичко-

лечилишним функцијама сходно лековитим својствима термоминералних вода. 

Здравствене услуге треба укључити у туристичку понуду, кроз успостављање 

здравствено-рекреативног програма. 

С обзиром да у протеклом периоду није било довољно улагања у ове просторе, 

заступљен је само сезонски туризам и делимично контролисана или неконтролисана 

лечилишна функција. Зато је потребно у планираном периоду проширити обим 

функција и увести нове, како би се продужила сезона и употпунила понуда у погледу 

бањских садржаја. 

Развој бањских насеља мора да се одвија у правцу њихове мултифункционалности 

(разноврсност садржаја спортско-рекреативних, културно-забавних и др.), те 

проширивање понуде и повезивање са активностима и садржајима других врста 

туризма (планински, сеоски, верски, еколошки туризам и сл.), али и активирањем 

туристичких локалитета и садржаја у окружењу (рекреација на води, риболов, 

планинарење, пешачке стазе, културно-историјски споменици и др.). 

Бањски простор уредити тако да пружа: 

 висок ниво доступности урбаних услуга 

 разноврсност, квалитет и квантитет услуга (кроз јавни и приватни сектор) 

 квалитетан јавни простор 

 повољну културну климу. 

Бањска насеља обухватају следеће неопходне садржаје: 

 уређени бањски центар 

 туристичко бањски и рехабилитациони центар 

 становање (породично и вишепородично) 

 смештајне и угоститељске капацитете (хотели, апартмани, виле и др.) 

 јавне функције 

 централне функције (терцијарни и квартални сектор) 
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 уређене зелене површине 

 спортско-рекреативне садржаје 

 уређене каптиране изворе и др. 

... 

3. ЗОНЕ И ПОЈАСЕВИ ЗАШТИТЕ ОДРЕЂЕНИ ПЛАНСКИМ ДОКУМЕНТОМ 

3.1. ЗОНЕ ЗАШТИТЕ ПРИРОДНИХ И НЕПОКРЕТНИХ КУЛТУРНИХ ДОБАРА 

Уредбом Владе Републике Србије, Овчарско-кабларска клисура је проглашена за 

предео изузетних одлика прве категорије („Сл. гласник РС”, бр.16/2000). 

Клисура Западне Мораве, између планина Овчар и Каблар је стављена под заштиту 

као предео изузетниходлика. 

На подручју Овчарско-кабларске клисуре установљен је режим заштите II и III степена. 

Подручје режима заштите II степена обухвата површину од 542,77,00ha и почиње на 

северном ободу заштићене околине Манастира Никоље, па ка североистоку, испод 

самог пута Овчар Бања - Видова до западног улаза у тунел и даље ивицом пута ка југу 

све до источног улаза у тунел на меандру Рапајловача и праволинијски сече меандар 

и ток Западне Мораве у правцу почетне тачке. Подручје режима заштите III степена је 

површине 1.707,23,00 ha и обухвата простор између граница природног добра и 

подручја режима заштите II степена. На заштићеном подручју Овчарско-кабларске 

клисуре, у режиму III степена заштите, забрањено је: 

 изводити радове и активности које би нарушиле геоморфолошке одлике подручја 

(експлоатација бигра, камена, шљунка и других минералних сировина, отварање 

позајмишта земље, одлагање и депоновање земљишта и другог материјала, 

каптирање извора или делова водотока), обављати друге делатности и изводити 

радове којима се угрожавају вредности предела изузетних одлика 

 градити објекте на заштићеном подручју, осим на подручју Овчар Бање и на 

парцелама староседелачких сеоских домаћинстава и манастирских комплекса и 

на локалитетима утврђеним планским актима и одлукама Града. 

 депоновати комунални и индустријски отпад, шут, секундарне сировине ... 

 уклањати вегетацију у обалном појасу, облагати обале бетоном и другим 

неприродним материјалима, као и заграђивати плацеве у приобалном појасу 

 сећи или уништавати дрвеће, жбуње и осталу вегетацију на странама клисуре, као 

и на осталим деловима подручја кад се тиме угрожава биолошка разноврсност и 

стабилност природних екосистема и изазивају процеси ерозије 

 узнемиравати, уништавати и сакупљати врсте флоре и фауне заштићене као 

природне реткости 

 уносити стране дивље врсте животиња, као и стране дивље врсте биљака, осим 

за потребе спречавања ерозије и клизишта у грађевинским подручјима и потребе 

гајења агрокултура на пољопривредним површинама сеоских домаћинстава 

 прибављати акумулације пре доношења програма унапређења рибарства 

 ловити дивљач, осим санитарног лова 

На делу подручја Овчарско-кабларске клисуре, који је у режиму II степена заштите, 

осим забране из режима III степена заштите, забрањено је: 

 градити било које објекте, укључујући и привремене планинарске и шумарске 

објекте, као и објекте за спортски риболов..., 
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 трасирати нове планинарске стазе, 

 каптирати изворе и захватати воде из водотока, 

 сакупљати и користити прописане врсте, 

 ловити дивљач. 

На подручју Овчарско-кабларске клисуре обезбеђује се уређење и коришћење 

простора у складу са прописаним режимом заштите на начин којим се омогућава 

очување природних вредности и споменика културе унапређивање шума, вода, 

биљних и животињских врста, инфраструктурно опремање простора за потребе 

туризма и рекреације, реконструкција постојећих и изградња нових објеката у складу 

са планским актима и условима заштите, научно-истраживачки рад и презентација 

природних вредности и културних добара. 

 

 

1.5.2. Извод из Просторног плана подручја посебне намене Предела изузетних 

одлика „Овчарско-кабларска клисура“ 

Предметни простор је у целини зашао у обухват ППППН Предела изузетних одлика 

„Овчарско-кабларска клисура“. Највећи део планског простора налази се у 

заштићеном подручју са режимом заштите III степена природних и културних 

добара. Мањи део налази у подручју са II степеном заштите културних добара и у 

њему се налази НКД – Споменик културе од великог значаја са режимом заштите I 

степена културног добра и тај простор се налази у оквиру обухвата детаљне 

разраде ППППН, па овим Изменама и допунама ПГР-а  неће бити третиран. 

  

III. ПЛАНСКА РЕШЕЊА ПРОСТОРНОГ РАЗВОЈА ПОДРУЧЈА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ 

1. ЗАШТИТА ПРИРОДНИХ ВРЕДНОСТИ 

1.1. Заштита подручја Предела изузетних одлика „Овчарско-кабларска клисура” 

... 

На делу заштићеног подручја са режимом заштите III степена главне мере заштите су: 

а) забрана изградње објеката, осим: 

 изградње, реконструкције, доградње и одржавања стамбених, економских и 

помоћних објеката пољопривредних домаћинстава, манастира и објеката јавне 

намене у оквиру постојећих грађевинских или суседних, просторно блиских 

парцела; 

 изградње и реконструкције објеката туристичког смештаја, угоститељства, 

других услужних, занатских, јавних, стамбених и породичних објеката за одмор 

у оквиру грађевинских подручја насеља Овчар Бања, утврђених урбанистичким 

плановима и на другим деловима подручја који су овим планом и/или другим 

просторним плановима утврђени као зоне изградње, и то: 1. Зона „Нова пруга” 

у Видови између Западне Мораве и нове железничке пруге (наспрам 

манастира Ваведење), 2. Зона „Видовска обала” у прибрежном делу 

акумулације „Међувршје” између бране и Видовског тунела, 3. Зона „Кривајица-

Пејичина кривина” на простору трећег, најнизводнијег меандра, 4. Зона 

„Рапајловача – Стара пруга” између Јовањског и Видовског тунела и 5. Зона 

„Трбовац” са десне стране Западне Мораве, низводно од манастира 

Преображење; 

 

2. ЗАШТИТА НЕПОКРЕТНИХ КУЛТУРНИХ ДОБАРА 

2.1. Споменичка целина „Овчарско-кабларски манастири” 
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Главне мере заштитног режима III степена су у највећој мери подударне са мерама 

утврђеним за режим заштите III степена предела изузетних одлика и обухватају: 

 забрану изградње објеката који могу изазвати оштећивање или уништавање 

материјалних садржаја културних вредности или величином, обликом, 

изгледом и функцијама могу имати значајан неповољан утицај на 

карактеристична обележја предела;  

 забрану отварања каменолома и експлоатације минералних сировина, осим 

термалних вода и забрану или ограничење коришћења других природних 

ресурса (шуме, земљиште, воде) уколико је индикован значајан неповољан 

утицај на културне вредности и предео; 

 забрану одстрела дивљачи. 

 

3. ТУРИЗАМ 

… 

Активираће се развој образовног туризма чији је један од циљева стицање конкретних 

знања кроз осмишљене програме, посебно намењене деци и младима у стицању 

функционалног знања и развоју креативности. Предвиђа се развој образовног туризма, 

кроз различите форме везене за школски програм, живот на селу (образовне фарме), 

практичан рад (центри забаве и образовања, рурални тематски центри), истраживање 

природе (центри открића) и др. Центар образовног туризма може бити издвојено 

одељење ОШ „Ратко Митровић” из Чачка које се налази у Овчар Бањи. 

… 

Спа и велнес туризам развијаће се у Овчар Бањи, са планираним хотелским и 

бањским капацитетима, као и рекреативним садржајима, утврђеним Планом генералне 

регулације за Овчар Бању, на територији града Чачка („Службени лист града Чачка”, 

број 14/13, у даљем тексту: ПГР за Овчар Бању на територији града Чачка). 

Комплетирање туристичке понуде захтева и уређење и инфраструктурно опремање 

аутокампа у Овчар Бањи, с обзиром да кампинг има узлазну тражњу на европском 

тржишту. 

… 

Туристичка понуда и туристички производи биће просторно организовани у неколико 

туристичких зона: 

1. Зона културног и верског туризма, 

2. Зона природе, 

3. Зона бањског центра, спа и велнес туризма (са визитор/образовним центром ПИО 

„Овчарско-кабларска клисура”), 

4. Зона акваторија, 

5. Зона руралног туризма. 

… 

Једини туристички центар на подручју просторног плана представља Овчар Бања, као 

зона бањског центра. У Овчар Бањи предвиђен је визитор центар „Овчарско-кабларске 

клисуре” као и центар образовног туризма. Преостали простор подручја бање 

(дефинисан 2011.) обухваћен је туристичким зонама природе, културног и верског 

туризма и зоном акваторије.  

Зону акваторија формирају језера са свим хидротехничким и хидроенергетским 

објектима, полигонима за спортове и рекреацију на води, пристанима за пловила у 

функцији путева културе и природе, посматрања птица и др. За потребе локалних 

корисника из Чачка планира се уређење плажа и понтона за привез малих пловила на 

Међувршком језеру. 

Локација марине код Овчар Бање коначно ће се дефинисати локалним планским 

документом уз обавезне консултације са управљачем ПИО и прибављањем услова од 

Завода за заштиту природе Србије и надлежног водопривредног предузећа. 
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… 

 

V. ИМПЛЕМЕНТАЦИЈА ПРОСТОРНОГ ПЛАНА 

2. СМЕРНИЦЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПРОСТОРНОГ ПЛАНА 

2.1. Смернице за спровођење Просторног плана у другим планским документима  

и однос према донетим планским документима 

 

Важећи плански документи донети до дана ступања на снагу овог просторног плана, 

примењују се на следећи начин: 

1. не примењују се плански документи у границама ПИО „Овчарско-кабларске 

клисуре” и целине „Овчарско-кабларски манастири” (део обухвата режима I и II 

степена заштите непокретних културних добара-детаљна регулациона разрада, 

целине I-X, део обухвата режима II и III степена заштите природе и III степена 

заштите непокретних културних добара, део обухвата површина водног земљишта); 

2. примењује се, као изузетак, ПГР за Овчар Бању на територији града Чачка 

(„Службени лист града Чачка”, број 14/13), у делу површина изван режима I и II 

степена заштите манастира Благовештење; 

 

 

1.6. Опис постојећег стања  

 

1.6.1. Намена површина 

 

Тренутно је предметни простор у функцији: 

Становања које је заступљено као породично и вишепородично, а које је углавном 

повременог карактера. Јако мало је станова у којима се стално живи. Становање је 

организовано у објектима који су постављени по принципу објекат парцела, али пре 

свега у власничком смислу, док се око сваког објекта налази површина као припадајућа 

функционална целина са својим објектом.  

Привреде која је заступљена кроз објекте и површине за потребе функционисања  ХЕ 

«Електроморава», где се у оквиру предметног простора налазе подземна постројења 

са својим прилазима и објекти за техничко одржавање.  

Комерцијалних делатности које су заступљене у неколико пословних објеката.  

Администрације која је заступљена кроз делатности Месне заједнице, Туристичке 

организације и поште која је организована у делу објекта у коме се одвија и трговина и 

друге централне функције. 

Туристичких садржаја који су заступљени у објектима за туристички смештај, 

угоститељство, инфо пункт и продаја сувенира. Неки од ових објеката на предметном 

простору егзистирају дужи низ година и претрпели су мале интервенције у погледу 

побољшања услова коришћења а што није дало значајног напредка у развоју бање.  

Комуналних делатности које су углавном заступљене у објектима који подржавају 

инфраструктуру и месно гробље. 

Здравства које је заступљено кроз Дом здравља. 

Спорта и рекреације који се одвијају на прилично неуређеним и неорганизованим 

површинама. 
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Манастира Благовештење који у оквиру предметног простора заузима значајно место 

како у постојању комплекса тако и у погледу својине над земљиштем. 

Зеленила које је заступљено у виду шумске вегетације, зеленила у форланду реке, 

аутохтоне вегетације, уређених зелених површина са просторима за игру деце, као и 

зеленила које је организовано у оквиру доминантних намена које подржава.  

Саобраћајних површина које су заступљене у виду државног пута I реда, напуштене 

трасе магистралног пута која има карактер насељске саобраћајнице, као и 

саобраћајница које се развијају кроз насеље и на које се ослањају саобраћајно-

манипулативне површине које прожимају предметни простор. Кроз предметни простор 

развија се и траса железничке пруге која својим коридором заштите ограничава 

предметни простор. 

Водотока и то дела реке Западне Мораве која целом дужином тангира предметни 

простор и која заједно са одводним каналом из Хидроелектране представља значајан 

просторни мотив.  

Неизграђених површина које прожимају читав простор и које у већим површинама без 

ограничења остављају могућност за планирање адекватних садржаја. 

Изграђени објекти у оквиру предметног простора су прилично стари и готово да сви 

припадају истом периоду градње. На мањем броју објеката вршене су интервенције и 

то у смислу побољшања услова коришћења. Интервенције се препознају на објектима 

у функцији Хидроелектране, као и на мањем броју објеката у функцији туризма, па 

постојећи објекти својим квалитетом и садржајима не представљају значајна 

ограничења у даљем планирању.  

Објекти јавне намене су заступљени кроз објекте у функцији здравства и објеката у 

функцији Хидроелектране. 

Површине јавне намене у оквиру предметног простора препознате су као:  

- саобраћајне површине и то: државни пут првог Б реда бр.23, напуштена траса 

магистралног пута М-5, насељске саобраћајнице и саобраћајно-манипулативне 

површине, површине у функцији железнице  

- уређене зелене површине  

- река Западна Морава 

- гробље 

- одводни канал у функцији хидроелектране 

Површине јавне намене углавном нису катастарски дефинисане или већ опредељена 

јавна површина није спроведена (као што је случај са државним путем I реда). 

Поједине саобраћајнице изграђене су ван припадајуће катастарске парцеле, а што је 

случај и са реком Западном Моравом која на појединим местима знатно напустила 

своју катастарску парцелу. 

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. У периоду од усвајања ПГР-е који је предмет Измене и 

допуне није било значајније реализације.. 
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1.6.2. Трасе, коридори и регулација саобраћајница 

  

Површине у функцији саобраћаја:  

Постојеће саобраћајне површине обухватају Државни пут и  општинске саобраћајнице 

у оквиру целине са дефинисаним профилима, као и деонице некатегорисаних путева, 

прилази и остале саобраћајно-манипулативне површине. 

 

Саобраћајна мрежа 

Кроз обрађивано подручје Плана генералне регулације за Овчар Бању пролази 

деоница Државног IБ реда бр. 23, деоница број 02317 од чвора 2315 Паковраће 

(Марковица) до чвора 2316 Кратовска стена.  

У оквиру граница овог Плана пролази деоница државног пута од стационаже км 

106+395 до км 106+691, a у складу са Референтним системом Републичке дирекције за 

путеве, чији правни следбеник  ЈП „Путеви Србије“. 

Попречни профил државног пута на деоници у оквиру обрађиваног простора састоји се 

од коловоза ширине 7.0м, обостраних ивичних трака по 0.3м, банкина ширине 1.2м, са 

или без тротоара. У ове деонице је и је мост преко реке Западне Мораве у дужини од 

134м и раскрсница у зони улаза у насеље из правца Чачка.  

Изградњом обилазнице око насеља комплетан транзитни саобраћај усмерен је на 

тунел, а деоница старе трасе пута М-5 која пролази кроз саму Бању, а сада се користи 

за прилаз Бањи, односно има карактер локалног пута. Сам прилаз је преко челичног 

моста на Западној Морави дужине 130м. Веза насеља Овчар Бања на Државни пут 

првог Б реда бр. 23 остварена је раскрсницом у нивоу и обезбеђује све потребне траке 

за несметано укључење и искључење саобраћаја. Овај прикључак се налази на 

изласку из насеља према Чачку, док је на месту одвајања локалног пута од државног, 

из правца Ужица, дозвољено само изливање, односно десна скретања. 

Поред Државног пута првог Б реда и напуштеног дела његове трасе, као једине везе 

насеља са окружењем, на подручју Овчарско-Кабларске клисуре важну улогу има 

асфалтни пут изграђен изнад леве обале Западне Мораве, дуж бивше трасе пруге 

уског колосека, који води од Бање, поред одмаралишта „Дом“, Рапајловаче (наспрам 

Међувршја) до Видовског тунела и долине Каменице. 

Овчар Бања удаљена ја од Чачка 18 км, Београда 162 км, Ниша 204 км. 

Положај нове трасе Државног пута омогућава добре услове и приступну везу са 

насељем Овчар Бања, као и добру висину за спровођење саобраћајне везе са 

железничком станицом.  

Осталу мрежу саобраћајница чине приступне улице са претежно асфалтним застором, 

углавном у лошем стању. Ширине ових саобраћајница крећу се од 3-5м. Већина 

постојећих саобраћајница нема своју катастарску парцелу или су фактички изведене 

ван њих. 

Дакле, постојеће саобраћајне површине обухватају Државни пут са дефинисаним 

профилом и остале насељске саобраћајнице у оквиру обрађиваног простора. Већина 

постојећих саобраћајница нема своју катастарску парцелу већ пролази кроз општинско 

или неко друго власништво.  
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1.6.2.2. Железнички саобраћај 

 

Прва пруга уског колосека кроз Овчарско-Кабларску клисуру изграђена је 1912.године 

приликом изградње пруге Ужице – Сталаћ. Данас је део те трасе искоришћен за 

изградњу регионалног система за водоснабдевање „Рзав“, из кога се водом снабдевају 

Чачак и Горњи Милановац, а део од Овчар Бање до села Видова је асфалтиран и 

користи се као локални пут. 

Овчар Бања данас је повезана пругом нормалног колосека Краљево – Пожега. Пруга је 

електрифицирана целом дужином, а у Овчар Бањи постоји железничка станица која се 

тренутно користи само као стајалиште (ЈП „Железнице Србије“ немају запосленог 

железничког радника па је објекат жел. станице затворен). Код железничке станице 

Овчар Бања постоји „укрсница“ са два станична колосека и две скретнице. 

Пругом данас дневно саобраћа 10 возова на релацији Чачак – Пожега, са обавезом 

заустављања у Овчар Бањи, и 4 воза (брза) који се не заустављају. Поред путничког, 

пругом се обавља и теретни саобраћај, тренутно у обиму 2 - 3 воза дневно, са 

разноврсним транспортованим материјалом (чврсти материјали, течна горива).  

У функцији целокупног саобраћаја, како друмског тако и железничког,  користи се 

укупна површина од 40300м2 што је око 13% целокупног простора. 

 

1.6.2.3. Оцена постојећег стања 

 

Саобраћајно географски положај Овчар Бање је повољан с обзиром да територијом 

насеља пролази веома важан државни коридор у нашој земљи односно Државни пут I 

Б реда.  

 

- Саобраћајна мрежа ван Државног пута IБ реда бр. 23, веома је оскудна. 

 

Може се закључити да је потребно реконструисати и допунити постојећу мрежу 

саобраћајница како би се саобраћајно повезале све планиране функционалне целине 

на овом подручју, а превасходно задржала адекватна и безбедна веза овог простора 

са постојећим Државним путем. 

 

 

1.6.3. Мреже и капацитети јавне комуналне инфраструктуре 

 

1.6.3.1. Хидротехничка инфраструктура 

 

Водоводна мрежа 

У насељу постоји дистрибутивна мрежа санитарне и термоминералне воде. 

Што се санитарне воде тиче, водозахват је у галерији ХЕ Овчар Бања, површине око 

52м2, запремине око 27м3, издашности око 3,00 л/сец. Из галерије, вода се пумпа у 

резервоар изнад манастира Благовештење, запремине 17,50м3, одакле води развод 

пречника од 50мм и мање до потрошача. Са овог изворишта напојени су објекти у 

Овчар Бањи.  

Што се термоминералне воде тиче, са постојећег изворишта пумпна станица црпи 

80л/мин термоминералне воде и потискује (Х = 27 м) у дистрибутивну мрежу. Црпна 

станица ради 24 часа дневно. 
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Постојећа дистрибутивна мрежа је стара око 50 година и израђена је од 

челичнопоцинкованог, ПЕ и ПВЦ материјала. 

Кроз Овчар Бању пролази магистрални челични цевовод Ø 1100 mm под радним 

притиском од 9 бара. 

 

Фекална канализација 

Канализациона мрежа организована је само у склопу ХЕ Овчар Бања где постоји мали 

систем канализације отпадних вода пречника 125 мм, и две септичке јаме. 

У осталом делу насеља Овчар Бања не постоји организован систем каналисања 

отпадних вода. 

 

Атмосферска канализација 

Нема изграђене атмосферске канализације. 

 

1.6.3.2. Електроенергетска мрежа 

 

На делу подручја које је предмет овог плана налази се хидроцентрала ХЕ Овчар Бања. 

снаге око 8.5МVA(мега вата). Од ове хидроцентрале делом  преко 35кВ-них кабловских 

водова,  а делом преко 35кV-них далековода  врши се пренос произведене  електричне 

енергије на једној страни правац Лучани преко ТС 35/10кV/кV Овчар Бања и Севојно и 

у другом правцу ка ХЕ Међувршје односно даље преко ове ХЕ за Чачак.  Каблови 35кV 

су положени до решеткастих стубова далековода који се налазе на парцели 2331/1 и то 

два до стубова далековода за два далековода ка Међувршју и трећи резервни који је 

дошао до стубова као резерва.    

Дистрибуцију електричне енергије на предметном подручју спроводи ЕПС – Јавно 

предузеће "Електросрбија Краљево", "Електродистрибуција Чачак". 

На подручју "Електродистрибуција Чачак" напајање конзума, коме припада и 

предметно подручје, је преко, трафостаница ТС 35/10 кV “ОВЧАР БАЊА” снаге 

1x1000КVА + 1x1600 КVА шифра ТС:12024. Трафо станица 35/10кV/кV се налази ван 

граница овог плана. У овој трафо станици налази се осам водних поља и два трафо 

поља. Напајање ове трафо станице је од ХЕ Овчар Бања и из правца Лучана. Од ХЕ 

„Овчар Бања“ положен је кабал до кат.парцеле 2331/6 где се налази челични 

решеткасти стуб са кога даље наставља далековод до ТС 35/10кV/кV Овчар Бања и 

даље ка Лучанима. На истој катастарској парцели налази се и други стуб далековода 

са кога наставља далековод 35кV   ка Севојну. И до ове катастарске парцеле положен 

је резервни кабловски вод. 

На подручју Овчар Бање налази се седам трафостаница 10/0,4 кV и може се рећи да су 

заступљени сви типови: типске монтажне бетонске трафостанице, компактне, зидане, 

као и стубне трафостанице, инсталисане снаге од 50 кВА до 630 кVА. Снаге 

трафостаница су одређене на основу постојећег конзума, лоциране према тежишту 

потрошње, пратећи изградњу индивидуалних и друштвених објеката и релативно 

задовољавају садашње потребе.  

У оквиру плана се налазе следеће трафо станице 10/0.4кV/кV: Трафо станица ''Овчар 

Бања'' снаге 630кVА која се налази са супротне стране  објекта Велнес центра у центру 

Овчар Бање.  Ова трафо станица је типска  монтажно-бетонска. Са ове трафо станице 

се напајају потрошачи насеља Овчар Бања. Напајање ове трафо станице је са два 

кабловска вода 10кV, један од ТС 35/10кV/кV  Овчар Бања и из правца ТС 10/0.4кV/кV  

Тунел као и ТС Дом. Уз угоститељски објекат ''Дом'' постављена је трафо станица са 
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истим називом ''Дом'''снаге 100кVА. Код улаза у нови тунел изнад потпорног зида 

постављена је трафо станица 10/0.4кV/кV ''Тунел'' снаге 630кVА. Ова трафо станица у 

грађевинском смислу је типска монтажно бетонска,  првенствено намењена за 

функционисање осветљења тунела и саобраћајница око тунела. Напајање ове трафо 

станице је кабловски кабловима 10кV положеним од ТС 10/0.4кV/кV Овчар Бања и од 

ТС 35/10кV/кV.  Поред поменутих трафо станица  сам комплекс  Овчар Бања има и 

следеће трафо станице; Трафо станица 10/0.4кV/кV „Камп“ која се налази непосредно 

уз трафо станицу 35/10кV/кV снаге 100кVА.  Ван граница овог плана налазе се стубне 

трафо станице „Сретење“ и  „Тројице“ свака снаге 50кVА.  Стубне трафо станице су 

повезане далеководима 10кV постављеним на бетонским стубовима. 

У насељу Овчар Бања нисконапонска мрежа је једним делом кабловска,  а делом 

надземна. Надземна мрежа је делом на дрвеним стубовима изграђена од самоносивог 

кабловског снопа и делом са проводницима на потпорним изолаторима. 

У оквиру насеља постоји изграђено осветљење саобраћајница канделаберским 

стубовима, као и стубовима јавне расвете, а један део осветљења налази се на 

стубовима НН мреже. 

 

1.6.3.3. Телекомуникациона инфраструктура 

 

ТТ саобраћај на посматраном подручју Овчар Бање и заштићеног предела обавља се 

преко предузећа Телеком Србија и њене инфраструктуре. Телекомуникциона мрежа у 

насељу Овчар Бања је релативно нова и може да задовољи тренутне потребе као и 

потребе у развоју бање. Телекомуникациони односно ТТ саобраћај се обавља преко  

крајње дигиталне централе ИП МСАН ИНДОР варијанта типа УА 5000 ХУАWЕИ, 

смештене у самом центру насеља. капацитет саме централе је следећи: инсталисани 

капацитет је 304 ПОТС и 8 ИСДН прикључака. Тренутно је укључено 164 ПОТС, 2Б+Д 

претплатника, а 41  су корисници и АДСЛ услуга.  

Дигитална централа “Овчар Бања” је повезана путем оптичког кабла ТОСМ 03 

капацитета 12х2х0.5х3.5ЦМАН(релација КАТЦ Пријевор-ИП МСАН  Овчар Бања) дуж 

железничке пруге Чачак - Пожега. 

Приступна мрежа је у целини подземна и изграђена бакарним кабловима, са 

капацитетом главних каблова 830 парица са надређеном централом и претплатничког 

са телефонском централом у Чачку. 

Развијена је и мрежа бежичне ЦДМА технологије те је и најудаљенијем претплатном 

кориснику могуће врло брзо обезбедити телефонски интернет прикључак. 

Цело подручје овог плана је квалитетно покривено сигналом мобилне телефоније. На 

овом подручју заступљени су сви оператери мобилне телефоније и то Телеком Србија, 

Теленор и ВИП Мобиле. На оближњем врху планине Овчар налазе се стубови базне 

станице свих мобилних оператера који су заступљени на подручју Републике Србије. 

На истом планинском врху се налази и репетитор преко кога се емитује ТВ сигнал. 

Поштански саобрађај се одвија на следећи начин: На подручју насеља Овчар Бања 

налази се једна корпоративна јединица поштанске мреже која је у склопу јединствене 

ЈПО (јавни поштански оператер) мреже и где делатност обављају стално запослени 

радници у ЈПО. Ова корпоративна јединица поште је центар гравитације за насеља 

Рошци, Врнчани и Јанчићи, са укупно 863 становника и 330 домаћинстава, по попису 

2011 године. Објекат у коме је смештена пошта налази се у централном делу насеља. 
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1.6.3.4. Термотехничка инфраструктура 

 

Експлоатационе резерве термоминералних вода 

Из постојећег објекта – копаног бунара, може се захватити значајна количина термалне 

воде (осетно изнад садашњих потреба бање), а пробним црпењем је постигнут 

капацитет од 49.5 l/s уз депресију 2.1 м. 

Међутим, да би се експлоатационе резерве термоминералне воде копаног бунара 

оцениле са потребном поузданошћу, неопходно је испоштовати процедуру прописану 

важећим правилником. По том правилнику, прати се експлоатација воде током једне 

године, уз комплетне анализе (4 пута годишње за Б категорију и један пут месечно за А 

категорију). 

Напоменимо, такође, да постоје хидрогеолошки услови за налажење термоминералне 

воде осетно више температуре од коришћене. До тада, може се рачунати на 

захватање воде из копаног бунара у количини 45-50 l/s уз смањење температуре са 

37.5°C на 36°C (због утицаја хладне воде). 

Како постоји хидрауличка веза термоминералне воде и речне воде, повремено се 

осећа замућеност воде из бунара, што је још један разлог да се мора тражити нова 

каптажа нешто удаљенија од реке. 

 

Инсталације и постројења водовода 

У насељу постоји дистрибутивна мрежа санитарне и термоминералне воде. 

Што се термоминералне воде тиче, са постојећег изворишта пумпна станица црпи 80 

л/мин (1,33 l/s) термоминералне воде и потискује (Х = 27 м) у дистрибутивну мрежу. 

Ово је много мање од издашности постојећег бунара. Црпна станица ради 24 часа 

дневно. 

Постојећа дистрибутивна мрежа је стара око 50 година и израђена је од 

челичнопоцинкованог, ПЕ и ПВЦ материјала. 

 

Објекти, туристички, здравствени и производни капацитети: 

Стамбене зграде у Овчар Бањи: од укупно 86 станова 48 је везано на топлу 

термоминералну воду. 

Манастир Никоље је прикључен на дистрибутивни цевовод термоминералне воде са 

ПВЦ цеви Ø5/4" а преко хидрофора (Х=3 бара) се вода потискује у манастир. 

Потрошња овог објекта је око 0,9 л/с. 

Манастир Благовештење је прикључен на дистрибутивни цевовод термоминералне 

воде са ПВЦ цеви Ø6/4", а преко хидрофора (Х=3 бара) се вода потискује у манастир. 

Потрошња овог објекта је око 1,2 л/с. 

Планинарски дом данас функционише као објекат отвореног типа и располаже са 4 

лежаја, има кухињу, ресторан капацитета 70 места, терасу и др. 

Хотел “Каблар”, капацитета 43 лежаја, једини хотел у Овчар Бањи. Послује као 

Wellness центар „Каблар“. 

Објекат УТП "Морава" поред магистралног пута. 

Очито је да је неопходно израдом планске и техничке документације предузети мере 

да се тренутно створене карактеристике значајно поправе, и да се формира јединствен 

систем за водоснабдевање санитарном водом, коришћењем каптажних вода из 

објеката ХЕ и прикључењем на регионални систем Рзав. Ово пре свега због потреба 

туристичких капацитета, као и комуналних потреба, као што су противпожарна 

заштита, заливна мрежа и сл. 
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Део садржаја који се налазе на Лучанској страни снабдевају се термоминералном 

водом са територије Града Чачка. 

 

1.6.4. Зеленило 

 

На простору у обухвату плана, зеленило је присутно у виду шумског растиња и 

аутохтоне вегетације уз границе плана, док се у унутрашњости може наћи култивисано 

растиње. У централном делу је присутно неколико уређених јавних зелених површина. 

Највећа од њих је парк, уз леву обалу канала, а поред њега, присутно је и више мањих 

озелењених површина. Култивисано растиње се јавља и у склопу других намена. 

 

Стање животне средине 

Досадашња сазнања и расположиви подаци о стању животне средине Овчар Бање 

указују да су основни елементи природних потенцијала ( ваздух, земљиште, 

биодиверзитет и предео/пејзаж) у значајној мери и даље очувани, и ако су током 

времена претрпели значајне промене. 

Подручје Овчарско Кабларске клисуре је у последњих стотинак година претрпело 

бројне трансформације. 

Извесно је да је клисура била изван главних саобраћајних токова и да је бања била 

једино насељено место. У каснијим временима долази до формирања снажне монашке 

заједнице, но промене у клисури постају интензивне тек пробијањем трасе пута и 

пруге. Тиме је клисура у целини постала проходна, а њена природна богатства 

доступна. То се пре свега односи на шуме које се експлоатишу, често на непримерен 

начин. 

Коначна измена укупног лика клисуре одиграла се формирањем акумулације, чиме су 

знатне површине потопљене, а у клисури се појавио потпуно нови елемент простора – 

вештачко језеро. Две бетонске бране, мрежа далековода, измењен екосистем клисуре 

и њен укупан изглед само су неке од тих промена.  

Непланска изградња, сиромашнији биљни и животињски свет, бројни инфраструктурни 

системи, две акумулације и бране у ширем окружењу и врло густ транзитни саобраћај у 

значајној мери су довели до измене укупне слике клисуре, као и не малих загађења 

појединих делова животне средине или њихове деградације.  

 

 

1.6.5. Оцена расположивих података за израду плана 

 

За израду плана коришћене су подлоге и подаци који су добијени од надлежних јавних 

предузећа и институција.  

 

Добијене катастарске подлоге су при изради плана коришћене комбиновано са орто-

фото приказом подручја и ажурираном висинском представом. 

 

Остали подаци и услови уграђени су у План, а услови Јавних предузећа везани за 

инфраструктурно напајање предметног простора коментарисани су у оквиру поглавља 

која се баве инфраструктуром. 
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У поступку прибављања података за израду плана обрађивач је извршио 

евидентирање постојећег стања и при томе препознао објекте по намени, квалитету, 

начину коришћења и др.  

 

Списак јавних педузећа од којих су добијени услови за израду Плана 

 
1. ЗАВОД ЗА ЗАШТИТУ СПОМЕНИКА КУЛТУРЕ 

Ул. цара Лазара бр. 24, 36 000 Краљево 

 

2. ЗАВОД ЗА ЗАШТИТУ ПРИРОДЕ СРБИЈЕ 

Ул. др Ивана Рибара бр. 91, 11070 Нови Београд 

  

3. МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ - Управа за инфраструктуру одбране   
Ул. балканска бр. 53, 11000 Београд 
 

4. JАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ВОДОВОД“ - Техничка служба 

Ул. краља Петра I бр 8, 32000 Чачак 
 

5. ЈВП „СРБИЈАВОДЕ“ Београд , ВПЦ „МОРАВА“ Ниш, РЈ „ЗАПАДНА МОРАВА“ Чачак 
Ул. Страјина Лапчевића бр. 3/2, 32000 Чачак 
 

6. ЈП „ЕЛЕКТРОСРБИЈА“ Краљево, „ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА“ Чачак 
Ул. Кренов пролаз бб, 32 000 Чачак 
 

7. ЈП „ГРАДАЦ“ 
Ул. цара Лазара бр. 51, 32 000 Чачак 
 

8. „СРБИЈАГАС“, ОДЦ Чачак 
Косовски венац бр.12, 32000 Чачак 
 

9. ВИП  МОБИЛЕ  д.о.о.  
Ул. омладинских бригада бр. 21, 11070 Нови Београд  
  

10. ЈКП "ЧАЧАК"- Техничка служба 
Ул. скадарска бр. 17, 32000 Чачак 
 

11. ЈП "РЗАВ"   
Ул. чачанска бб, 31230 Ариље 
 

12. МУП РС, Одељење за ванредне ситуације Чачак 
Булевар ослобођења бр. 5, 32 000 Чачак 
 

13. МИНИСТАРСТВО ЗДРАВЉА – ОДЕЉЕЊЕ ЗА САНИТАРНУ ИНСПЕКЦИЈУ 
Одсек за санитарни надзор Чачак 
Ул. жупана Страцимира бр. 2, 32000 Чачак 
 

14. ЈП ПУТЕВИ СРБИЈЕ 
Булевар краља Александра, бр. 282, 11000 Београд 
 

15. ЈП ПТТ САОБРАЋАЈА "СРБИЈА",  РЈ Поштанског саобраћаја "ЧАЧАК" 
Ул. кнеза Милоша бр. 6, 32000 Чачак 
 

16. ГРАДСКА УПРАВА ЗА УРБАНИЗАМ ГРАДА ЧАЧКА – Група за заштиту животне средине 
Ул. жупана Страцимира, бр. 2, 32 000 Чачак 

 
17. МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ, ШУМАРСТВА И ВОДОПРИВРЕДЕ  

Ул. Немањина, бр. 22-26, 11 000 Београд       
 

18. ЈКП „КОМУНАЛАЦ“ - Техничка служба 
Ул. цара Лазара бр.33, 32000 Чачак 
 

19. ЈП „ЕЛЕКТРОМРЕЖА СРБИЈА“  
Ул. кнеза Милоша бр. 11, 11000 Београд 
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20. РАТЕЛ – Регулаторна агенција за електронске комуникације и поштанске услуге 

Ул. Палмотићева  бр. 2, 11103 Београд 
 

21. „ТЕЛЕКОМ СРБИЈА“  а.д., ИЗВРШНА ДИРЕКЦИЈА РЕГИЈЕ – ЦЕНТАР, Извршна jединица Чачак 
Ул. госпoдар Јованова бр.15, 32000 Чачак 
 

22. ИНФРАСТРУКТУРА ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ АД 
Ул. Немањина, бр. 6, 11 000 Београд       
 

23. РЕПУБЛИЧКИ СЕИЗМОЛОШКИ ЗАВОД 
Парк Ташмајдан б.б.  ПФ16, 11 000 Београд 
 

24. ТЕЛЕНОР д.о.о.  
Ул. омладинских бригада бр. 90, 11070 Нови Београд 
 
 

Списак јавних педузећа од којих су затражени, а нису добијени услови за израду 

Плана 
                       

1. МОБИЛНА ТЕЛЕФОНИЈА СРБИЈЕ 
Ул. цара Душана бр. 58, 11000 Београд 
 
 

1.6.6. Биланс површина - постојећи начин коришћења земљишта у оквиру 

анализираног просторa 

 
 

НАМЕНА 

УКУПНА ПОВРШИНА 

КОРИШЋЕЊА 

m
2
 

Породично становање 4311.41 

Вишепородично становање 8613.79 

Здравство 88.91 

Школство ван функције 1610.85 

Гробље 754.06 

Верски садржаји 5640.11 

Административни садржаји 670.50 

Туристички садржаји 5215.25 

Привредне делатности 7119.00 

Комерцијалне делатности 1731.14 

Комуналне делатности 2926.08 

Спорт и рекреација 4195.72 

зеленило 132225,18 

Река Западна Морава 68219.79 

Државни пут I реда 3048.06 

Напуштена траса маг.пута М-5 9482.16 

траса железничке пруге  15124.77 

Саобраћајне и манипулативне површине 12794.41 

Неизграђене површине 36211,83 

УКУПНО 318162,97 
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1.6.7. Фотодокументација 
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2. ПЛАНСКИ ДЕО 

 

2.1. Правила  уређења 

 

2.1.0. Простор детаљне разраде ППППН 

 

Део обухвата детаљне разраде Просторног плана подручја посебне намене Предела 

изузетних одлика „Овчарско-кабларска клисура“ ушао је у обухват овог плана, јер се 

налазио и у обухвату плана чија се измена и допуна врши. Међутим, тај простор није 

детаљније разрађен овим планом, већ правила уређења и правила грађења за њега 

важе из ППППН Предела изузетних одлика „Овчарско-кабларска клисура“.  

Намена овог простора приказана је на графичком прилогу 3.2. Извод из Просторног 

плана подручја посебне намене предела изузетних одлика „Овчарско-кабларска 

клисура“ /Карта детаљне разраде – Планирана намена површина/. 

У складу са горе наведеним, овај простор није ушао ни у планиране урбанистичке зоне 

и целине, као ни у грађевинско подручје предвиђено овим планом. 

Површина простора детаљне разраде ППППН која је ушла у обухват овог плана износи 

4,03 ha. 

 

2.1.1. Подела на целине и зоне унутар захвата  Плана 

 

Због потребе за утврђивањем правила уређења и правила грађења у Плану генералне 

регулације, простор унутар границе обухвата Плана је према просторној диспозицији 

подељен на три (3) урбанистичке зоне. 

У оквиру урбанистичких зона, простор је, према преовлађујућој намени простора и 

урбанистичким параметрима подељен на карактеристичне урбанистичке целине, 

идентификоване нумерацијом. 

Урбанистичка зона 1 обухвата простор јужно од старе трасе магистралног пута М-5 

(обухватајући и пут) до јужне границе захвата плана према општини Лучани.  

У оквиру ове зоне издваја се девет(9) урбанистичких целина. Изван урбанинистичких 

целина се налазе саобраћајне површине, комунални садржаји, јавне зелене површине 

и водоток, као и аутохтона вегетација. 

Урбанистичка зона 2 омеђена је са југа и југоистока старом трасом магистралног пута 

М-5, са истока границом плана према општини Лучани, са севера државним путем IБ 

реда бр.23, а са северозапада и запада границом захвата плана. 

У оквиру ове зоне издваја се девет (9) урбанистичких целина. Изван урбанинистичких 

целина се налазе саобраћајне површине, комунални садржаји, јавне зелене површине 

и водоток, као и шумско земљиште. 

Урбанистичка зона 3 омеђена је са југа трасом државног пута  (обухватајући пут) са 

југоистока и истока границом плана према општини Лучани и даље са севера и 

северозапада границом плана. 

У оквиру ове зоне издвајају се три (3) урбанистичке целине. Изван урбанинистичких 

целина се налазе саобраћајне површине, комунални садржаји, јавне зелене површине 

и водоток, као шумско земљиште и аутохтона вегетација. 
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2.1.2. Подела на грађевинско и ванграђевинско подручје 

 

Грађевинско подручје 

 

Грађевинско подручје је одређено са четири затворене границе, једне спољашње и три 

које се налазе унутар ње и представњају границе површина које су изузете из 

грађевинског подручја. 

 

Основна, спољашња граница грађевинског подручја се у јужном делу поклапа са 

границом плана, док су са северне старане из грађевинског подручја изузете површине 

у функцији шумског земљишта и аутохтоне вегетације. 

Почетна тачка ове границе је најистуренија тачка ка истоку, на источној граници к.п. 

2371/1. Граница од ове тачке иде ка северу, пратећи источне границе к.п. 2371/1 и 

2352/4. Затим скреће ка западу, пратећи део северне границе к.п. 2352/4. Када дође до 

к.п. 2352/1, граница скреће ка северозападу, а онда и ка североистоку, прелазећи 

преко поменуте парцеле. Ка североистоку, граница прати Улицу бр. 2 до границе 

плана, где скреће ка западу пратећи границу плана. Граница грађевинског подручја, 

потом прелази на северозападну границу пружног појаса и прати је до  к.п. 1756/4, 

потом прати источну, северну и западну границу поменуте парцеле, долази до 

трафостанице, обухвата је и наставља даље ка југозападу претећи Улицу број 9, до 

к.п. 2355, обухвата ову парцелу и враћа се на поменуту саобраћајницу, до њеног 

укрштања са пружним појасом. Овде се граница грађевинског подручја враћа на 

северну границу пржног појаса и прати је даље ка западу, до границе плана. Пратећи 

границу плана, скреће ка југу и долази до јужне границе к.п.  2352/2, прати ову границу, 

потом и део источне границе к.п. 1756/15, до њеног укрштања са границом детаљне 

разраде Просторног плана подручја посебне намене и, пратећи ову границу, скреће ка 

истоку. Даље прати источну, јужну и делом западну границу детаљне разраде ППППН, 

до њеног укрштања са Улицом број 1. Прати ову саобраћајницу до границе плана, и 

пратећи границу плана долази у почетну тачку. 

 

Прва површина изузета из грађевинског подручја налази се између пружног појаса, 

Државног пута Iб реда бр. 23, Улице бр. 2 и Улице бр. 9. 

 

Прва површина изузета из грађевинског подручја налази се између пружног појаса, 

Улице бр. 9, Улице бр. 2 и југозападне границе урбанистичке целине 3.1. 

 

Прва површина изузета из грађевинског подручја налази се између пружног појаса, 

североисточне границе урбанистичке целине 3.1 и Улице бр. 2. 

 

Површина грађевинског подручја износи  26,22 ha. 

 

Границе грађевинског подручја су приказана на графичким прилозима План намене 

површина и План урбанистичке регулације са планом парцелације за површине јавне 

намене. 

 

Земљиште у оквиру грађевинског подручја је подељено на површине јавне и остале 

намене. 
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- површине јавне намене обухватају 20,82 ha 

- површине остале намене обухватају 5,39 ha 

 

У оквиру површина јавне намене планирани су: 

 Саобраћајне површине 

 Комунални садржаји 

 Централне функције 

 Бањско-здравствено-образовни садржаји 

 Туристичко-едукативни садржаји 

 Пословање у функцији хидроелектране 

 Здравствени садржаји 

 Јавне зелене површине 

 Водоток – део реке З. Мораве и одводни канал хидроелектране 
 

У оквиру површина остале намене планирани су: 

 Стамбено-туристички садржаји 

 Туристички садржаји 

 Спортско-рекреативни садржаји 

 Бањско-здравствени садржаји 
 

 

Земљиште изван грађевинског подручја 

 

Из грађевинског подручја су изузете површине у функцији шумског земљишта и 

аутохтоне вегетације. Налазе се уз северну границу плана, као и на три површине у 

североисточном делу обухвата. Земљиште изван грађевинског подручја заузима 

површину од 3,14 ha. 

 

Шумско земљиште 

Шумско земљиште се задржава на површинама на којима и тренутно егзистира. 

Постојећу шумску вегетацију штитити од неконтролисане сече. 

Уређивање земљишта у оквиру ове зоне вршити у складу са одредбама Закона о 

шумама. 

Објекти који се могу градити: 

- партерно уређење(мобилијар, одморишта, стазе и сл.), 

- услужни инфраструктрни објекти (базне станице мобилне телефоније,  предајници 

радио и ТВ сигнала и сл.) 

 

Аутохтона вегетација 

Неотуђиви део насеља је и природни предео, који га кристализује и ближе одређује, те 

као такав представља саставни елемент идентитета подручја. Неопходно је да се ове 

површине заштите од сваког могућег непланског одлагања комуналног отпада, 

изградње и да се негују као посебни предеони елементи – биотопи. 
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2.1.3. Намена простора и биланс површина  

 

2.1.3.1. Намена простора по зонама и целинама 

 

Правила уређења за површине изван грађевинског подручја су дата у претходном 

поглављу, 2.1.2. Подела на грађевинско и ванграђевинско подручје, а овде ће само 

бити побројана у оквиру урабанистичких зона у којима се налазе. 

Правила уређења за површине јавне намене које се јављају у свакој урбанистичкој 

зони и подржавају остале намене у плану (саобраћајне површине, комунални садржаји, 

јавне зелене површине и водоток), дата су у наредном поглављу 2.1.2.2 Друге 

површине јавне намене, а овде ће само бити побројана у оквиру урабанистичких зона у 

којима се налазе. 

 

УРБАНИСТИЧКА ЗОНА 1 

 

У оквиру површина јавне намене у убанистичкој зони 1 планирани су: 

 Саобраћајне површине 

 Комунални садржаји 

 Централне функције 

 Туристичко-едукативни садржаји 

 Јавне зелене површине 

 Водоток - Река  
 

У оквиру површина остале намене у убанистичкој зони 1  планирани су: 

 Туристички садржаји 

 Спортско-рекреативни садржаји 
 
Изван грађевинског подручја у убанистичкој зони 1 заступљена је  

 Аутохтона вегетација 
 

Централне функције – урбанистичка целина 1.8 

У  јединственом објекту организовати испоставу поште, банке, МУП-а, евентуално, 

ватрогасне службе као и информативни центар за туристе. Како се предметна зона 

наслања на паркинг за аутобусе, од којих ће три паркинг места бити резервисана за 

аутобуску станицу, у овом објекту организовати и шалтер за продају аутобуских карата. 

У оквиру овог објекта могу се наћи и други садржаји услуга потребни за 

функционисање бање. 

 

Туристичко-едукативни садржаји – урбанистичка целина 1.3 

На овој површини је планирана изградња визитор центра као и других садржаја 

туристичког карактера који га подржавају. 

 

Туристички садржаји – урбанистичке целине 1.1, 1.2, 1.4, 1.5, 1.6 и 1.9. 

Површине планиране са овом наменом су делимично изграђене и то објектима лошег 

квалитета или објектима који су ван функције. Од квалитетнијих објеката издвајају се 

ресторан и кафана уз стару магистралу.  
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У оквиру ове намене дозвољена је изградња објеката у функцији туризма (хотели, 

мотели, пансиони, одмаралишта, објекти за сместај старих лица, визитор центар и 

пратеће угоститељске и услужне функције). 

У оквиру целине 1.1 планирана је искључиво изградња хотела високе категорије са 4 

или 5 звездица. 

У оквиру целине 1.6, поред туристичких садржаја, могуће је и изградња спортских 

објеката и рекреативних садржаја. Спортско рекреативни садржаји се могу 

организовати у оквиру објекта (базен, теретана, Wеllness, спортска дворана  и сл.) и на 

отвореном при чему са садржајима у објекту могу представљати целину. На отвореном 

се могу организовати аква забавни парк, мини голф, фитнес парк и сл.   

Од постојећих објеката, могуће је задржати једино објекте у оквиру целина 1.4 и 1.9. 

Објекат у целини 1.4 тренутно није у функцији. Могуће га је задржати, доградити или на 

његовом месту изградити потпуно нови објекат. Објекат у целини 1.9 је могуће 

задржати у постојећим габаритима или на његовом месту изградити нови објекат. 

Обавезна је израда урбанистичких пројеката за целине 1.1, 1.2, 1.4, 1.5 и 1.6. 

 

Спортско-рекреативни садржаји - урбанистичка целина 1.7 

Ове површине су намењене изградњи спортско рекреативних површина на отвореном 

(тениски терени, одбојка, кошарка и сл. као и објекти који подржавају кајак стазу која се 

може организовати на току реке Мораве у контакту са овом зоном ) које могу пратити 

мањи угоститељски објекти са пратећим садржајима у виду свлачионица и санитарних 

чворова.  

Читав блок треба третирати као јединствену функционалну целину, односно није 

могуће уситњавање и препарцелација у оквиру блока.  

За ову површину обавезна је израда урбанистичког пројеката. 

 

 

УРБАНИСТИЧКА ЗОНА 2 

 

У оквиру површина јавне намене у убанистичкој зони 2 планирани су: 

 Саобраћајне површине 

 Комунални садржаји 

 Бањско-здравствено-образовни садржаји 

 Пословање у функцији хидроелектране 

 Здравствени садржаји 

 Јавне зелене површине 

 Водоток - Река и одводни канал у функцији ХЕ 
 

У оквиру површина остале намене у убанистичкој зони 2  планирани су: 

 Стамбено-туристички садржаји 

 Туристички садржаји 

 Бањско-здравствени садржаји 
 
Изван грађевинског подручја у убанистичкој зони 2 заступљено је  

 Шумско земљиште 
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Бањско-здравствено-образовни садржаји – урбанистичка целина 2.4 

Ова површина је намењена изградњи примарних садржаја бањског карактера 

медицинско-рехабилитациони, терапеутско-релаксациони и сл. (RH центар), као и 

објеката образовног  карактера (природњачки центар и сл). 

 

Пословање у функцији хидроелектране –урбанистичка целина 2.2 

Планом је предвиђено проширење површина које се тренутно налазе у тој функцији. 

Радионице и магацини из целине 1.5  измештени су у целину 2.2. 

У оквиру целине 2.2 обавезна је израда урбанистичког пројекта. 

 

Здравствени садржаји – урбанистичка целина 2.9 

На овом простору планиран је Дом здравља са хитном службом као и бањско-

терапеутски и рехабилатициони садржаји. 

 

Стамбено-туристички садржаји – урбанистичке целине 2.3, 2.7 и 2.8  

Ова намена углавном подржава постојеће стамбене зоне које у даљој реализацији 

треба трансформисати у објекте у функцији туризма.  

У оквиру целине 2.3 тренутно се налазе објекти у функцији вишепородичног 

становања. Постојећи сатамбени објекти могу се реконструисати и надградити до 

спратности П+2 где се уместо стамбених јединица могу организовати смештајне 

јединице у функцији туризма. На предментом простору могу се изградити и нови 

објекти у функцији становања или само садржаја у функцији туризма (хотел, апартмани 

и сл.) 

У оквиру целине 2.7 тренутно су изграђени објекти у функцији породичног становања. 

Планом је предвиђено њихово задржавање са истом наменом, а интервенције су 

могуће у складу са условима плана. С обзиром да су ови објекти углавном у функцији 

повременог становања могуће је у оквиру њих организовати и собе за издавање и као 

такве их укључити у целокупну понуду бање.  

У оквиру целине 2.8, постојећи сатамбени објекат је могуће реконструисати и 

надградити до спратности П+2 где се уместо стамбених јединица могу организовати 

смештајне јединице у функцији туризма које је функционално могуће повезати и са 

садржајима „Wеllness centra“. На предментом простору могуће је изградити и нови 

објекат у функцији становања са делатностима, или само садржаја туристиког 

карактера (смештај, услуге) или организовати садржаје који ће подржати зону 

централног бањског окупљања на коју се предметни простор наслања. 

У оквиру целина 2.3, за оба блока, обавезна је израда урбанистих пројеката. 

 

Туристички садржаји – урбанистичка целина 2.1 

На овом простору се тренутно налази „Wеllness centar Kablar“ који се у потпуности 

задржава и на њему су могуће интервенције у смислу текућег одржавања и 

побољшања услова коришћења. 

 

Бањско-здравствени садржаји – урбанистичке целине 2.5 и 2.6 

Ове површине су намењене изградњи објеката бањског карактера у оквиру којих се 

могу организовати медицинско-рехабилитациони, терапеутско-релаксациони, 

смештајни и сл. садржаји који подржавају бањско- здравствени карактер зоне. 
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У оквиру предметног простора постоје већ изграђени објекти које се ради формирања 

зоне морају порушити или функционално прилагодити и трансформисати у складу са 

планираним садржајима. 

У оквиру целине 2.5 планирана је изградња смештајних капацитета који подржавају 

бањско-здравствене садржаје као и других бањско-здравствених садржаја 

(медицинско-рехабилитациони, терапеутско- релаксациони). 

У оквиру целине  2.6 постоје изграђени објекти у финкцији вишепородичног становања, 

породичног становања, туризма и администрације. Објекти, осим објекта у функцији 

туризма који је реконструисан, су лошег квалитета. Посебно се издваја објекат у 

функцији породичног становања кога чине неколико ламела различите спратности, 

степена завршеност и обликовне и финкционалне неуједначености, а који се као такав 

не може задржати.  

Објекат у функцији вишепородичног становања се задржава у оквиру постојећих 

габарита где се уместо стамбених јединица могу организовати смештајне јединице у 

функцији бањско-здравствених садржаја. Постојећи објекат у функцији туризма такође 

је могуће задржати у постојећим габаритима и на њему вршити интервенције у смислу 

прилагођавања бањско-здравственим садржајима. Постојећи административни објекат 

могуће је задржати и надградити до спратности П+2 и у оквиру објекта организовати 

смештајне и сл. садржаје који подржавају бањско-здравствени карактер простора. 

Сви ови објекти могу се порушити и у оквиру планом одређених површина изградити 

нови објекти у функцији бањско-туристичких садржаја. 

За урбанистичку целину 2.5 обавезна је израда урбанистичког пројекта. 

 

 

УРБАНИСТИЧКА ЗОНА 3 

 

У оквиру површина јавне намене у убанистичкој зони 3 планирани су: 

 Саобраћајне површине 

 Комунални садржаји 

 Јавне зелене површине 

 Водоток - Река  

 Туристичко-едукативни садржаји 
 

У оквиру површина остале намене у убанистичкој зони 3  планирани су: 

 Спортско-рекреативни садржаји 

 Туристички садржаји 
 
Изван грађевинског подручја у убанистичкој зони 3 заступљени су 

 Аутохтона вегетација 

 Шумско земљиште 
 

Туристичко-едукативни садржаји  – урбанистичка целина 3.2 

На овом простору се налази постојећи објекат Старе железничке станице, који се овим 

планом задржава. На фасади су дозвољени искључиво грађевински радови у циљу 

ревитализације објекта и његовог враћања у пређашње стање, без промене габарита. 

Кровна конструкција објекта је, услед пожара, уништена, па је објекат изложен 

убрзаном пропадању. С тога је потребно што хитније деловати у циљу очувања 

објекта.  
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У оквиру објекта могу се организовати садржаји услужно-туристичког карактера 

(инфопултови, сувенирнице и др. услуге) или културно-образовни садржаји (музеј, 

галерија, простори за одржавање радионица, семинара, предавања и сл). 

Овај објекат је тренутно у процесу валоризације од стране Завода за заштиту 

споменика културе, у циљу утврђивања споменичких својстава објекта, ради 

спровођења процедуре евидентирања и проглашења у складу са Законом. 

За све радове на објекту и у његовој непосредној околини обавезно је прибавити мере 

техничке заштите Завода за заштиту споменика у Краљеву. 

Планом је предвиђено да непосредно поред овог простора пролази саобраћајна и 

електроенергетска инфраструктура, док је водовод планиран кроз оближњу 

саобраћајницу, а за одвођење отпадних вода, предвиђа се коришћење водонепропусне 

септичке јаме. 

 

Спортско-рекреативни садржаји – урбанистичка целина 3.1 

Спортско-рекреативни садржаји су планирана на локацији где је тренутно уређена 

плажа са пратећим угоститељским објектом. Ова зона се као таква задржава уз допуну 

отвореним теренима који ће се организовати на слободним површинама локације. 

Постојећи угоститељски објекат се задржава у постојећим габаритима. У оквиру 

уређења плаже поставити и понтоне и омогућити пристајање мањих пловила која су 

планирана за разгледање клисуре са реке. 

За ову урбанистичку целину обавезна је израда урбанистичког пројекта. 

 
Туристички садржаји – урбанистичка целина 3.2 

Постојећи објекат у функцији туризма који се налази на овој површини се у потпуности 

задржава у постојећим габаритима и на њему су дозвољене интервенције у смислу 

текућег одржавања и побољшања услова коришћења. 

У складу са просторним могућностима, на предметној локацији је дозвољена изградња 

спортских садржаја на отвореном (терени, фитнес парк, вештачка стена, отворени 

базен и сл). 

Планом је за овај простор предвиђена потребном инфраструктура (саобраћајна, 

електроенергетска, водовод), док је одводњавање отпадних вода потребно решити 

преко интерног биопречишћача. 

 
 
2.1.3.2. Друге површине јавне намене 

 

Саобраћајне површине 
 
Саобраћајне површине у обухвату овог плана чине Државног пута IБ реда бр. 23, 

улична мрежа, систем пешачких и бициклистичких стаза, пружни појас, железничко и 

аутобуско стајалиште, јавни паркинзи и скверови. 

Више речи о површинама у функцији саобраћаја биће у поглављу 2.1.5. Општи 

урбанистички услови за уређење саобраћајних површина.  

 

Железничка станица 

На површини која је опредељена у функцији пружног појаса, планирано је задржавање 

постојећег објекта железничке станице. Објекат је делимично руиниран и на њему су 



Измене и допуне Плана генералне регулације за Овчар Бању на територији града Чачка 

 

  33 

 

дозвољени радови у циљу ревитализације објекта и његовог привођења намени, у 

постојећим габаритима. 

Планом је предвиђено да непосредно поред овог простора пролази саобраћајна и 

електроенергетска инфраструктура, док је водовод планиран кроз оближњу 

саобраћајницу, а за одвођење отпадних вода, предвиђа се коришћење водонепропусне 

септичке јаме. 

 

Скверови 

Ово су отворене јавне површине, намењене пешацима. На њима се може организовати 

простор за одмор, опремљен одговарајућим урбаним мобилијаром (клупе, фонтане, 

јавне чесме, сеници, споменици и сл).  

У оквиру ових површина предвидети озелењавање. 

 

Комунални садржаји 
 
Обухватају објекте који треба да подрже планирану инфраструктуру (трафостанице, 

уређај за пречишћавање отпадних вода, мернорегулациони блок водосистема Рзав, 

каптажни објекти – копани бунари, стубови далековода) као и комуналне објекте за 

јавну употребу (јавни тоалет).  

У Зони 1 се планирају две нове трафостанице, јавни тоалет и две површине за стубове 

далековода. 

У Зони 2 се планирају три копана бунара, мерно-регулациони блок водосистема Рзав и 

три трафо станице, од којих су две постојеће. 

У Зони 3 се планира задржавање постојеће трафо станице, као и постројење за 

пречишћавање отпадних вода. 

 

Више о објектима чија се градња планира на површинама за комуналне садржаје 

написано је у поглављима која се баве инфраструктуром: 2.1.7.1. Хидротехничка 

инфраструктура, 2.1.7.2. Електроенергетска инфраструктура и 2.1.7.4. 

Термотехничка инфраструктура. 

 

Уколико се, приликом спровођеља плана појави потреба за увођењем нових 

комуналних садржаја који нису предвиђени овим планом, простор за њих се може 

обезбедити у оквиру других површина јавне намене. 

 

Јавне зелене површине 
 

Зеленило уз реку 

Овде је реч о зеленилу у форланду  реке, које треба ажурирати и додатно уредити, 

побољшати еколошки статус и опремити стазама за силазак до реке.  

Зеленило на обалама водених површина, најпотпуније испољава обалоутврдну и 

водозаштитну функцију земљишта. Вегетација у оквиру обале и њеног уређења утиче 

да земљиште интензивније упија падавине, спорије отиче до водотока, чиме се 

отклања могућност поплаве, а ствара богат водоток. 

 

Уређено зеленило 

Ова категорија зеленила подразумева зеленило уз саобраћајнице, скверно зеленило и 

зеленило парковског карактера. 
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Озелењавање површина дуж саобраћајница, паркинг простора и разделних трака, 

спроводити линеарном садњом. У композиционом смислу, ово зеленило се решава 

тако да представља кичмени стуб зелених површина и служи за повезивање насеља у 

јединствен систем зеленила. Ова категорија зеленила  поред естетске функције утиче 

на побољшање комфора током вожње, санитарно – хигијенских и микроклиматских 

услова.  

Скверно зеленило организује се као резултат решавања саобраћајних, функционалних 

и архитектонско композиционих питања. У конкретном случају служе за краткотрајан 

одмор корисника и декоративном побољшању насеља у целини, а њихово уређење 

планирати по типу парковске површине, али на знатно мањем простору.  

Зеленило парковског карактера као најважнији елемент система зеленила има свој 
социјални, здравствени и естетски значај, као фактор неутрализације специфичних 
услова окружења. Простор који је предвиђен за уређење по принципу парковске 
површине није по својој величини стандардан за овај тип уређења, али композиционо  
треба да  испрати структуру  парка. Препорука је да се уради валоризација постојећег 
зеленила, замене старе и оболеле саднице и ажурирају новим, допуни вртно 
архитектонским елементима, мобилијаром, простором за игру деце и др.  
 

Деатаљније о уређењу јавних зелених површина у поглављу 2.1.6. Општи 

урбанистички услови за уређење јавних зелених површина. 

 

Река и одводни канал у функцији хидроелектране 
 
Водоток у овом плану обухвата део реке Мораве и одводни канал у функцији 

хидроелектране. Планом је предвиђена делимична регулација реке Мораве и то до 

одводног канала, док се низводно задржава природни постојећи ток. Одводни канал се 

у потпуности задржава.  

У зони корита Мораве до одводног канала може се поставити стаза за кајакаше где се 

могу организовати такмичења у слалому и спусту. Стазу поставити према условима 

Србија вода, а у складу са прописима који прате постављање ових стаза. У оквиру 

зеленила уз реку поставити монтажне објекте привременог карактера, а који ће бити у 

функцији такмичења.  

 

 

2.1.3.3. Биланс површина у обухвату Плана 

 

НАМЕНА 

ПОВРШИНА 

КОРИШЋЕЊА 

(m
2
) 

 

З О Н А   1  

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 
  

Аутохтона вегетација 774,54 774,54 
  

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

ПОВРШИНЕ ОСТАЛЕ НАМЕНЕ 

Туристички садржаји 28.456,75 
30.415,93 

Спортско-рекреативни садржаји 1.959,18 
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ПОВРШИНЕ ЈАВНЕ НАМЕНЕ 

Саобраћајне површине  

63.113,57 

Коловози, тротоари, јавни паркинзи, стазе 19.406,76 

Јавни платои 207,40 

Комунални садржаји 688,03 

Централне функције 939,91 

Туристичко-едукативни садржаји 1.460,98 

Јавне зелене површине   

Уређено зеленило 322,69 

Зеленило уз реку 11.530,73 

Водоток - река 28.557,07 
  

УКУПНО ЗОНА 1 94.304,04 

  

З О Н А   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 
 

Шумско земљиште 501,59 501,59 
  

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

ПОВРШИНЕ ОСТАЛЕ НАМЕНЕ 

Стамбено-туристички садржаји 10.080,78 

19.184,73 Туристички садржаји 2.573,98 

Бањско-здравствени садржаји 6.529,97 
  

ПОВРШИНЕ ЈАВНЕ НАМЕНЕ 

Саобраћајне површине  

49.627,08 

Коловози, тротоари, јавни паркинзи, стазе 12.893,88 

Јавни платои 4.409,09 

Комунални садржаји 2.028,85 

Бањско-здравствено-образовни садржаји 5.744,21 

Пословање у функцији хидроелектране 3.683,40 

Здравствени садржаји 871,49 

Јавне зелене површине   

Уређено зеленило 7.367,32 

Зеленило уз реку 621,46 

Водоток - река и одводни канал у функцији ХЕ 12.007,38 
  

УКУПНО ЗОНА 2               69.313,40 
 

 

 

З О Н А   3  

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 
  

Шумско земљиште 19.926,57 
30.137,23 

Аутохтона вегетација 10.210,66 
  

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

ПОВРШИНЕ ОСТАЛЕ НАМЕНЕ 

Туристички садржаји 1.895,23 
7.863,30 

Спортско-рекреативни садржаји 5.968,07 
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ПОВРШИНЕ ЈАВНЕ НАМЕНЕ 

Саобраћајне површине  

91.985,67 

Коловози, тротоари, јавни паркинзи, стазе 26.197,69 

Државни пит IБ реда, бр. 23 5.646,64 

Пружни појас 18.614,08 

Туристичко-едукативни садржаји 356,47 

Комунални садржаји 29,21 

Јавне зелене површине   

Зеленило уз реку 2.879,23 

Водоток - река 38.262,35 
 

УКУПНО ЗОНА 3 114.259,60 

 

П П П П Н   Предела изузетних одлика „Овчарско-кабларска клисура“ 

П Р О С Т О Р   Д Е Т А Љ Н Е   Р А З Р А Д Е 
 

Комплекс манастира Благовештење 40285,93 40285,93 
  

УКУПНО ППППН 40285,93 

  

УКУПНО 318.162,97 

 

 

 

2.1.4. Површине јавне намене – опис локација и попис парцела 

 

Површине јавне намене обухватају: парцеле и делове парцела постојећих јавних 

намена, као и парцеле и делове парцела осталих намена, а на којима је планом 

предвиђено проширење или увођење нових површина јавне намене.  

 

Површине јавне намене, као и парцеле за површине јавне намене,  приказане су у 

графичком прилогу План урбанистичке регулације са планом парцелације за 

површине јавне намене 

 

Саобраћајне површине 

 

КОЛОВОЗИ, ТРОТОАРИ, БИЦИКЛИСТИЧКО-ПЕШАЧКЕ СТАЗЕ И ЈАВНИ ПАРКИНЗИ 

Предвиђају се у оквиру планираних грађевинских парцела ГП 1, ГП 2, ГП 3, ГП4, ГП5, ГП6, ГП7, 

ГП8, ГП9, ГП10, ГП11, ГП12, ГП13, ГП14, ГП15, ГП16, ГП17, ГП18, ГП19, ГП20, ГП21, ГП22, 

ГП23, ГП24, ГП25, ГП26, ГП27, ГП28 и ГП29, приказаних на графичком прилогу План 

урбанистичке регулације са планом парцелације за површине јавне намене. 

 

Цела катастарска парцела 2331/7. 

Делови катастарских парцела: 

1756/1, 1756/3, 1756/4, 1756/6, 1756/13, 1756/16, 2319, 2320/1, 2320/12, 2320/14, 

2320/16, 2320/17, 2320/2, 2320/3, 2320/4, 2324, 2325/1, 2325/3, 2326/1, 2326/3, 2327/1, 

2327/3, 2328/1, 2328/2, 2329/1, 2329/3, 2330/1, 2330/2, 2330/3,  2330/5, 2330/6, 2330/9, 

2330/10, 2330/11, 2330/12, 2331/1, 2331/2, 2331/6, 2331/8, 2332, 2333/1, 2333/3, 2351/2, 

2351/3, 2352/1, 2352/2, 2352/3, 2352/6, 2352/7, 2352/8, 2352/9 и 2371/1. 
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ДРЖАВНИ ПУТ IБ реда бр. 23 

Предвиђа се у оквиру планиранe грађевинскe парцелe ГП 30, приказане на графичком прилогу 

План урбанистичке регулације са планом парцелације за површине јавне намене. 

Целе катастарске парцеле 2325/2 и 2357. 

Делови катастарских парцела: 

2320/3, 2320/15, 2325/3, 2326/1, 2326/2, 2327/1, 2327/2, 2352/1, 2352/6, 2352/7, 2352/8, 

2356, 2358 и 2371/1. 

 

СКВЕРОВИ 

Предвиђају се у оквиру планираних грађевинских парцела ГП 31, ГП 32 и ГП 33, приказаних на 

графичком прилогу План урбанистичке регулације са планом парцелације за површине јавне 

намене. 

Делови катастарских парцела: 

1756/3, 2320/2, 2320/3, 2326/1, 2326/2, 2327/1, 2327/2, 2331/6 и 2351/2.  

 

ПРУЖНИ ПОЈАС 

Предвиђа се у оквиру планиранe грађевинскe парцелe ГП 34, приказане на графичком прилогу 

План урбанистичке регулације са планом парцелације за површине јавне намене. 

Делови катастарских парцела: 

2326/2, 2332, 2333/1, 2333/3, 2352/1, 2352/3, 2352/6, 2352/7 и 2356. 

 

 

Комунални садржаји 

 

ТРАФОСТАНИЦЕ 

Предвиђају се у оквиру планираних грађевинских парцела ГП 39, ГП 41, ГП 44, ГП 45, ГП 47 и 

ГП 48, приказаних на графичком прилогу План урбанистичке регулације са планом 

парцелације за површине јавне намене. 

Цела катастарска парцела 1756/25. 

Делови катастарских парцела: 2331/2, 2331/6, 2351/2, 2352/1, 2352/2, 2352/8 и 2358. 

 

ЈАВНИ ТОАЛЕТ 

Предвиђа се у оквиру планиранe грађевинскe парцелe ГП 38, приказане на графичком прилогу 

План урбанистичке регулације са планом парцелације за површине јавне намене. 

Део катастарске парцеле 2331/6. 

 

КОПАНИ БУНАРИ 

Предвиђају се у оквиру планираних грађевинских парцела ГП 37, ГП 40 и ГП 43, приказаних на 

графичком прилогу План урбанистичке регулације са планом парцелације за површине јавне 

намене. 

Делови катастарских парцела: 

1756/3, 2320/1, 2320/12, 2351/2, 2352/2, 2371/1и 2371/2 . 

 

ПОСТРОЈЕЊА ЗА ПРЕЧИШЋАВАЊЕ ОТПАДНИХ ВОДА 

Предвиђају се у оквиру планираних грађевинске парцеле ГП 46, приказане на графичком 

прилогу План урбанистичке регулације са планом парцелације за површине јавне намене. 

Цела катастарска парцела 2329/4. 

Делови катастарских парцела: 

2320/4, 2320/14, 2327/1, 2328/1, 2328/2, 2329/1 и 2329/3. 
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МЕРНО-РЕГУЛАЦИОНИ БЛОК ВОДОСИСТЕМА РЗАВ 

Предвиђа се у оквиру планиранe грађевинскe парцелe ГП 42, приказане на графичком прилогу 

План урбанистичке регулације са планом парцелације за површине јавне намене. 

Део катастарске парцеле 2352/2. 

 

СТУБОВИ ДАЛЕКОВОДА 

Предвиђа се у оквиру планираних грађевинских парцела ГП 49 и ГП 50, приказаних на 

графичком прилогу План урбанистичке регулације са планом парцелације за површине јавне 

намене. 

Цела катастарска парцела 2331/10. 

Делови катастарских парцела: 

2331/1, 2331/9 и 2351/2. 

 

Пословање у функцији хидроелектране 

Предвиђају се у оквиру планиране грађевинске парцеле ГП 51, приказане на графичком 

прилогу План урбанистичке регулације са планом парцелације за површине јавне намене. 

Целе катастарске парцеле 1756/18 и 1756/21. 

Делови катастарских парцела: 

1756/3, 2320/17 и 2351/2. 

 

Централне функције 

Предвиђа се у оквиру планиранe грађевинске парцеле ГП 52 приказане на графичком прилогу 

План урбанистичке регулације са планом парцелације за површине јавне намене. 

Делови катастарских парцела: 

2330/1, 2330/2, 2330/3, 2330/6 и 2351/2. 

 

Туристичко-едукативни садржаји 

Предвиђа се у оквиру планиранe грађевинских парцела ГП 53 и и ГП 73, приказаних на 

графичком прилогу План урбанистичке регулације са планом парцелације за површине јавне 

намене. 

Целе катастарске парцеле 2354 и 2355. 

Делови катастарских парцела: 

2330/3, 2330/6, 2331/1 и 2351/2. 

 

Бањско-здравствено-образовни садржаји 

Предвиђа се у оквиру планиранe грађевинскe парцелe ГП 54, приказане на графичком прилогу 

План урбанистичке регулације са планом парцелације за површине јавне намене. 

Целе катастарске парцеле 2329/2, 2323/1 и 2323/4. 

Делови катастарских парцела: 

2320/1, 2323/2, 2324, 2326/3, 2327/1, 2327/3, 2328/1 и 2329/1.  

 

Здравствени садржаји 

Предвиђа се у оквиру планиранe грађевинскe парцелe ГП 55, приказане на графичком прилогу 

План урбанистичке регулације са планом парцелације за површине јавне намене. 

Делови катастарских парцела: 

2325/1, 2325/3 и 2326/1. 
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Јавне зелене површине 

 

УРЕЂЕНО ЗЕЛЕНИЛО 

Предвиђају се у оквиру планираних грађевинских парцела ГП 56, ГП 57, ГП  58, ГП  59, ГП  60, 

ГП  61, ГП  62, ГП  63 и ГП  64,  приказаних на графичком прилогу План урбанистичке 

регулације са планом парцелације за површине јавне намене. 

Делови катастарских парцела: 

1756/3, 1756/16, 2320/1, 2320/2, 2323/2, 2325/1, 2325/3, 2329/1, 2330/9, 2331/2, 2351/2, 

2351/3, 2352/2, 2352/6 и 2352/8  

 

ЗЕЛЕНИЛО УЗ РЕКУ 

Предвиђају се у оквиру планираних грађевинских парцела ГП 35, ГП 36, ГП 65, ГП  66, ГП  67, 

ГП  68, ГП  69 и ГП  70, приказаних на графичком прилогу План урбанистичке регулације са 

планом парцелације за површине јавне намене. 

Делови катастарских парцела: 

2320/12, 2331/1, 2371/2,  2332, 2333/1, 2333/3, 2351/2, 2351/3, 2352/1, 2352/4 и 2371/1. 

 

Река Западна Морава и канал у функцији хидроелектране 

Предвиђају се у оквиру планираних грађевинских парцела ГП 71, ГП 72 и ГП 73, приказаних на 

графичком прилогу План урбанистичке регулације са планом парцелације за површине јавне 

намене. 

Делови катастарских парцела: 

1756/16, 2320/1, 2320/2, 2320/3, 2320/12, 2320/15, 2329/1, 2331/1, 2332, 2333/3, 2351/2, 

2352/1, 2352/4, 2352/7, 2352/9, 2371/1 и 2371/2. 

 

Све побројане парцеле налазе се катастарској општини Врнчани. 

 

 

2.1.5. Општи урбанистички услови за уређење саобраћајних површина  

 

Визија и принципи развоја су: 

 

Саобраћајни систем који обезбеђује мобилност свих учесника у саобрађају и на 

оптималан начин активира будући саобраћај, са високим степеном безбедности свих 

учесника у саобраћају и слободним површинама за кретање пешака. 

Принципи развоја саобраћајне инфраструктуре су: 

 повезивањe насеља са широм околином 

 Стварање услова за успостављање саобраћајног континуитета. 

 реконструкција, модернизација и доградња постојећих саобраћајница и трасирање 

нових праваца, у циљу планског развоја простора обухваћеног планом и садржаја 

планираних у њему уз адекватно комунално опремање. 

 

Саобраћајна мрежа 

 

Концепција основне мреже саобраћајница има за циљ прихватање и квалитетно 

опслуживање саобраћаја уз његово увођење до различитих  садржаја у захвату плана  

уз максимално коришћење изграђене саобраћајне мреже. 



Измене и допуне Плана генералне регулације за Овчар Бању на територији града Чачка 

 

  40 

 

Мрежа саобраћајница је предложена на основу свеобухватне анализе стања 

постојећег саобраћајног система, као  и урбанистичке концепције са дефинисаним 

наменама површина. 

 

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 ПГР-е у смислу да приоритетне активности 

треба 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.  

 

Друмски саобраћај 

 

Изменe и допунe ПГР-e у делу саобраћајне инфраструктуре  углавном су извршене 

ради усклађивања уочених одступања катастарских подлога плана у односу на 

фактичко стање и дигиталне катастарске подлоге, отклањања уочених техничких 

грешака плана, као и разматрања и усвајања више иницијатива за измене појединих 

делова плана. 

 

Улична мрежа и друмски саобраћај 

Улична мрежа на простору обихваћеном планом предвиђена је за реконструкцију и 

доградњу ради остварења што безбеднијег и квалитетнијег приступа планираним 

садржајима. 

Новопланираном мрежом саобраћајница пре свега се успоставља саобраћајни 

континуитет и отвара приступ у унутрашњост предметног простора. 

Кроз обрађивано подручје Плана пролази деоница Државног пута IБ реда бр. 23, 

деоница број 02317 од чвора 2315 Паковраће (Марковица) до чвора 2316 Кратовска 

стена.  

Државни пут IБ бр. 23,  је у оквиру граница овог ПГР од стационаже км 106+395 до км 

106+691, a у складу са Референтним системом Републичке дирекције за путеве, чији 

правни следбеник  ЈП »Путеви Србије« 

Саобраћајну окосницу предметног простора представља напуштена деоница трасе 

Државног пута, (деоница кроз само насеље бање), која овим планом добија карактер 

насељске саобраћајнице (радног назива Улица бр.1) на коју се везују остали 

саобраћајни токови који се развијају кроз предметни простор. Улаз у Бању је преко 

Улице бр.1 из два правца. Главна веза насеља Овчар Бања на Државни пут остварена 

је раскрсницом у нивоу са пуним режимом саобраћаја –са свим скретањима за 

укључење и искључење. Са супротне стране, на месту одвајања Улице бр.1 од 

државног пута, из правца Ужица, дозвољено је само изливање, односно једносмерни 

прикључак преко десних скретања. 

Попречни профил Државног пута састоји се од коловоза ширине 7.0м, обостраних 

ивичних трака по 0.3м, банкина ширине 1.2м, са или без тротоара. Траса Државног 

пута, као и  мост преко реке Западне Мораве у дужини од 134м и раскрсница у зони 

улаза у насеље из правца Чачка се у постојећем стању потпуно задржавају.  
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Као што је већ поменуто, напуштена деоница трасе Државног пута сада се користи за 

улазак у Бању, односно има карактер насељске саобраћајнице. Прилаз је остварен 

преко челичног моста на Западној Морави дужине 130м. Ова саобраћајница – Улица 

бр.1 је предвиђена за реконструкцију у смисли проширења попречног профила који би 

се састојао из коловоза ширине 6.5м (на мосту остаје 5м) и обостраног тротоара 

ширине 1.5-3м у централном делу насеља, где постоје просторне могућности. 

На подручју Овчарско-Кабларске клисуре важну улогу има и локални пут изнад леве 

обале Западне Мораве, дуж бивше трасе пруге уског колосека, који води од Бање, 

поред одмаралишта „Дом“. Ова саобраћајница је такође планирана за проширење 

попречног профила на коловоз ширине 5м, уз који се пружа бициклистичко-пешачка 

стаза ширине 3м. 

Остале, приступне саобраћајнице углавном су потврђене по постојећем стању са 

адекватном геометријом и попречним профилима за овај ранг саобраћајница. Треба 

напоменути да већина постојећих саобраћајница нема своју катастарску парцелу или 

су фактички изведене ван њих. 

Овим планом је цео простор јужно од Улице бр. 1 предвиђен за нове садржаје па је 

сходно томе, у оквиру њега дата потпуно нова саобраћајна мрежа у циљу повезивања 

простора северно и јужно од овог правца. Наиме, искоришћен је положај старог моста 

и испод њега планирана потпуно нова саобраћајница (Улица бр.2) са профилом који се 

састоји од коловоза ширине 6м и обостраних тротоара по 1.5м. Ова нова 

саобраћајница се пружа паралелно са Улицом бр. 1  и наставља према Лучанском 

делу Овчар Бање. Дуж ове саобраћајнице формиран је паркинг за аутобусе и такси 

возила  док се са две попречне саобраћајнице везује на Улицу бр.1. Улица бр.5 

потврђена је по постојећем стању до моста на Западној Морави – планиране Улице бр. 

2, тако што је предвиђен њен прелазак преко будућег трга у коридору ширине 5м, који 

се чува од физичких препрека, како би овим правцем могла саобраћати моторна 

возила у случају евентуалних поплава. Подразумева се да ће трг у целости бити 

поплочан истим застором уз постављање заштитних стубића како би се физички 

дефинисала траса могућег колског саобраћаја и онемогућио улазак возила на трг. Све 

планиране саобраћајнице дате су са коловозом минималне ширине 5м, осим оних које 

воде ка веома неприступачним теренима у северном делу клисуре. Ове саобраћајнице 

имају уздужни нагиб и до 15% и дате су са ширином коловоза 4м и банкинама по 0.5м 

што би чинило укупан коридор од 5м. Имају карактер колско-пешачких улица. 

 Кота планираног моста у осовини износи 285,00 метара надморске висине и усвојена 

је на основу оријентационе коте стогодишњих вода од 283,00 м.н.в. (Водни услови 

Јавног водопривредног предузећа „Србијаводе“, Београд) и минималне заштитне 

висине између коте стогодишњих вода и доње коте распонске конструкције моста, која 

износи 1,0 метар (Опште смернице за пројектовање мостова-ЈП Путеви Србије).  

 

На местима где изградња планираног профила  угрожава постојеће објекте, 

реализација пуног профила вршиће се фазно. У првој фази попречни профил се може 

редуковати на рачун тротоара (променљива ширина тротоара  у зависности колико има 

места). У другој фази када се испуне неопходни услови у простору изводе се пуни 

профили саобраћајница. 

 

Одбрамбени насип 

Имајући у виду да се лева обала Западне Мораве налази испод нивоа коте 

стогодишњих вода (H=283,0 м.н.в.), неопходно је плавно подручје заштити насипом. 
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Изградња одбрамбеног насипа је планирана на левој обали реке. У циљу што боље 

организације простора, одбрамбени насип представља уједно и доњи строј пешачко-

бициклистичке стазе. 

Како одбрамбени насип представља препреку гравитационој евакуацији 

атмосферских вода са околног земљишта, неопходно је омогућити одводњавање тих 

површина системом атмосферске канализације. Уколико се насипањем земљаног 

материјала и попуњавањем простора између насипа, коте околног терена подигну, 

односно изједначе са котама крунице насипа, биће омогућено одводњавање околних 

површина гравитационим путем. Уколико се не врши насипање земљаног материјала и 

попуњавање простора између насипа, коте приземља будућих објеката подићи на ниво 

коте стогодишњих вода (H=283,0 м.н.в.).  

 

 Паркирање 
Паркирање на нивоу плана решено је у складу са наменом простора тако што је из 

приступних саобраћајница предложено паркирање стандардних димензија 2.5x5.0м. 

Као јавно паркирање, предложени су поједини паркинзи при чему је обезбеђено око 

124 паркинг места за путничке аутомобиле, као и 11 подужних паркинг места за 

аутобусе уз саобраћајницу која води према одмаралишту „Дом“ и манастирима. Такође 

је у централном простору планиран паркинг за такси возила, непосредно уз будуће 

централне садржаје у чијем саставу се планирају и  основни садржаји Аутобуске 

станице. Могуће је планирање паркинга у оквиру претежних намена директно са 

саобраћајница или формирањем паркинга са прилазом у оквиру сопствене парцеле. 

Поред предложених локација, паркирање на нивоу плана може се организовати као 

улично, подужно у оквиру саобраћајница чији профил то дозвоља. 

Остале потребе за паркирањем решаваће се у оквиру индивидуалних парцела по 

важећим стандардима 1 паркинг место на једну стамбену јединицу. 

 

 Бициклистички и пешачки саобраћај 
С обзиром на специфичност положаја и атрактивност планираних садржаја на 

предметном продстору, посебна пажња посвећена је пешачком и бициклистичком 

саобраћају. Пешачке површине у виду стаза, тротоара и скверова, планиране су дуж 

читавог простора у циљу безбедног кретања пешака као и могућности њиховог 

окупљања и организовања манифестација. Системом бициклистичко-пешачких 

комуникација омогућено је повезивање свих садржаја обрађиваног простора са 

кључним правцима кретања. Мрежа пешачко-бициклистичких стаза и тротоара уз 

готово све колске саобраћајнице омогућава безбедност свих учесника у саобраћају. 

Ширина тротоара уз саобраћајнице креће се од 1.5-2м, док су пешачко-бициклистичке 

стазе планиране са ширином од 3-4м. 

Изградња било каквих коловозних конструкција осталих стаза би имале негативан 

утицај на природни амбијент. Неопходно је, на стази поред Бањског потока, 

предвидети уградњу ограда са рукохватима у зонама стрмих обала (у циљу повећања 

нивоа безбедности посетилаца), као и степеника од природног материјала (дрво), у 

зонама стрмог терена.    

 

  Железнички саобраћај 
Овчар Бања је повезана пругом нормалног колосека Краљево – Пожега. Пруга је 

електрифицирана целом дужином, а у Овчар Бањи постоји железничка станица која се 
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тренутно користи само као стајалиште (ЈП „Железнице Србије“) и као таква се планом 

задржава. 

 

 Aутобуска станица 
Минималног капацитета  планирана је у оквиру централне зоне уз нову саобраћајницу 

(Улицу бр.2), где је и у графичком прилогу предложен паркинг за аутобусе са 7 паркинг 

места димензија 12x4м  од којих су три места намењена аутобуској станици, док су 

остала 4 паркинг места намењена туристичким турама. У овој зони је планиран и 

тротоар ширине 3м за циркулисање путника. 

 

 

2.1.6. Општи урбанистички услови за уређење јавних зелених површина  

 

Заштита пејзажа обухвата читав низ планских мера којима се делује у правцу очувања, 

унапређења и спречавања девастације природних одлика пејзажа. У том смислу, као 

приоритетна и основна мера истиче се утврђивање зона са одговарајућим начином 

уређења где се штите њихове основне природне вредности, а тиме и пејзаж. Код 

планирања управљања подручјем утврђен је одговарајући еколошки модел, којим је 

спречена знатнија измена пејзажних вредности, тј. тежило се ка задржавању 

аутентичних облика пејзажа, а будући развој базиран је на принципу „одрживог 

развоја“. Установљене су следеће категорије зеленила и начин њиховог уређења:  

 

Зеленило уз реку 

Уређење обале има за циљ отварање читавог преостора према реци и постепено 

формирање „зелене линије“ уз реку у виду кеја, која поред регулације треба да има 

естетски и рекреативни карактер.  

Приликом уређења зелених површина уз реку потребно је максимално сачувати 

природни амбијент, а пажљивим интервенцијама обалу учинити доступним и пријатним 

местом за миран одмор и рекреацију корисника. У оквиру ове површине могуће је 

организовати мрежу пешачких комуникација, стазе за трчање, површине за 

краткотрајан одмор и др.  

Организацију унутар површине у потпуности треба прилагодити потребама екосистема, 

организацијом вегетације и побољшањем његовог еколошког статуса. Неопходно је 

спроводити сталну контролу простора и интензивну негу, чиме се остварује укупан 

ниво заштите животне средине. То се првенствено односи на забрану одлагања било 

каквог отпада, неконтролисану сечу стабала и сл.  

Приликом озелењавања користити врсте прилагодљиве матичном супстрату, клими и 

другим природним карактеристикама подручја, као и оне врсте које су се добро 

показале у ширем окружењу. Адекватним комбиновањем различитих форми вегетације 

нагласити и истаћи водено огледало. 

Зеленило ове категорије утиче на то да земљиште интензивније упија падавине, да 

спорије отиче до водотока, чиме се отклањају јаке пролетње поплаве, а стварају 

водотоци богати водом. Захваљујући способности учвршћивања земљишта, зеленило 

најпотпуније испољава земљозаштитну, облоутврдну и водозаштитну функцију, чиме  

се спречава широко развијени процес ерозије земљишта. Поред тога, зеленило уз 

реку, као елемент система градског зеленила има вишеструку улогу: рекреативну, 

изолирајућу, рашчлањавајућу и маскирну. 
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Уређено зеленило 

Ова категорија зеленила подразумева зеленило уз саобраћајнице, скверно зеленило, 

зеленило парковског карактера. 

 

Зеленило уз саобраћајнице 

Озелењавање дуж саобраћајница, паркинг простора и разделних трака, спроводи се 
тзв. линеарном садњом. Приликом линеарне садње обавезно је омогућити прилазе 
парцелама формирајући продоре кроз зеленило ове категорије. У композиционом 
смислу ово зеленило се решава тако да представља основ зелених површина и служи 
за повезивање свих категорија зеленила у јединствен систем. Ова категорија зеленила 
поред естетске функције, утиче на побољшање комфора током вожње, санитарно-
хигијенских и микроклиматских услова. 
 
Приликом озелењавања површина уз саобраћајнице, где просторне могућности 
дозвољавају формирати дрворед. Том приликом обавезно је испоштовати следеће 
услове: 
 

 растојање између дрворедних садница од 5 – 10м, 

 мин.висина саднице   2,5-3м, 

 мин.обим саднице на висини 1м од 10 – 15цм, 

 мин.висина стабла до крошње, без грана, 2 - 2.2м ,           

 отвори на плочницима за садна места мин. 1,0x1,0м (за садњу на плочницима), 

 обезбедити заштитне ограде за саднице (за садњу на плочницима), 

 при избору врста за улично зеленило треба водити рачуна да осим 
декоративних својстава буду прилагођене условима раста у уличном профилу 
(отпорност на збијеност тла, водни капацитет земљишта, прашину, гасове и сл.). 

 предвидети осветљење зелених површина, 

 предвидети систем за заливање зелених површина 

 предвидети одржавање зелене површине. 
 
На местима где је предвиђена ова категорија зеленила, а где просторне и 
организационе могућности не дозвољавају постављање дрворедних садница, 
озелењавање вршити у партеру на следећи начин: 
 

 партерним зеленилом, перенама и нижим врстама чија висина не прелази 
висину од 50цм, које не ометају саобраћајне визуре, 

 садњом дрворедних садница на сунчаној страни улице, 

 садњом дрвећа у касетама, 

 садњом садница из категорије ниског дрвећа или садњом шибља, 

 вертикалним озелењавањем 

 уношењем вртно-архитектонских елемената (скулптура, фонтана итд.) у 
комбинацији са зеленилом и сл. 

 
Зеленило дуж саобраћајница формирати тако да не омета прегледност и не угрожава 
безбедност саобраћаја. Приликом озелењавања поштовати минимална прописана 
одстојања од места садње високог дрвећа од ивица ровова подземних инсталација, 
ивица коловоза и најближих делова надземних објеката. При пројектовању зелених 
површина дуж саобраћајница, посебну пажњу посветити функцији оптичког вођења. 
 

Скверно зеленило 

Скверно зеленило, као зеленило јавне намене, заступљено је уз Улицу ђакона 
Авакума, у контакту са регулисаним водотоком Атеничке реке, са којим ће чинити 
функционалну целину.  
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Планска структура сквера се ствара као резултат решавања комплекса саобраћајних, 
функционалних и архитектонско-композиционих питања. Сквер представља зелену 
површину која је намењена кратком задржавању становника или декоративном 
оформљењу градских простора. Површине скверова, повезане са осталим зеленим 
површинама града играју значајну улогу у укупном систему зеленила. Наиме, како се 
ради о површинама на  угловима и ободним деловима саобраћајница, сквер треба да 
представља простор за предах. Треба га решити комбинацијом платоа, клупа, јавном 
чесмом, фонтаном или неким другим вртно-архитектоским елементом. За 
озелењавање се препоручује употреба врста отпорних на аерозагађење. Углавном се, 
због прегледности, користи ниже жбунасто зеленило, али и веће биљке, па чак и 
дрвеће уколико просторна организација то дозвољава. Биљке које се употребљавају 
треба да буду изузетно декоративне како би додатно истакле остале вртно-
архитектонске елементе. 
 

Парковско зеленило 

Ова категорија зеленила треба да обезбеди посебан естетски и амбијентални 
доживљај потенцијалним корисницима простора. Са посебном пажњом треба 
организовати и уредити простор тако да задовољи основне потребе за боравком у 
природи и рекреацијом свих старосних узраста. Наведене површине представљаће 
зелено језгро бањског насеља, намењено различитим видовима рекреације, а пре 
свега мирном одмору посетилаца. Близина реке и њено непосредно окружење, 
стварају услове који су погодни за формирање јединственог природно - 
репрезентативног простора бање. Примарни карактер ове зелене површине је 
репрезентативно – декоративни где би се на тај начин оплеменио и истакао простор 
који је у самом центру бање, а самим тим уједно и подигла атрактивност и туристичка 
привлачност целокупног простора планског обухвата. 
На овом простору је потребно омогућити разноврсну и свестрану рекреацију свих 
посетилаца, без обзира на њихову старост и интересовања. То значи да се у оквиру ове 
површине могу наћи елементи који то обезбеђују: различита игралишта, бројне стазе за 
шетњу, платои, удобне клупе и столови за одмор, читање и  играње шаха, простори за 
седење на трави, простори за игру деце и сл. 
На најпогоднијем, истакнутом месту, могуће је обезбедити простор за културне 
садржаје попут отворених мини бина за наступе, предавања, музицирање и др. 
активности које служе задовољавању културних потреба посетилаца. 
Игра и забава деце на овом простору треба да буде интересантна, организовањем и 
постављањем различитих реквизита, клацкалица, љуљашки, тобогана и сл. 
На местима где просторне и организационе могућности то дозвољавају, у комбинацији 
са зеленилом, простор оплеменити различитим пејзажно-архитектонским елементима: 
скулптуре, фонтане, чесме, клупе, светиљке и сл. 
Кроз читаву површину потребно је провући квалитетне и трајне стазе уз употребу 
природних материјала, камена, ризле, калдрме и сл. 
Биљне врсте које се употребљавају за озелењавање морају одговарати природним 
условима који им обезбеђују повољан развитак и дуговечност. Најповољније су 
аутохтоне врсте, а у појединим репрезентативним деловима могу се употребљавати и 
егзоте сличне екологије, чиме се добија на разноврсности и лепоти биљног материјала. 
Цвеће треба да заузме центарлно, истакнуто место у оквиру ове зоне. Декоративне, 
богато цевтајуће жбунасте врсте у ободним деловима могу заменити цветне засаде.      
Тежити ка заснивању застора од порозних природних  материјала како би се на тај 
начин очувао аутентични, близак, природни карактер.  
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2.1.7. Општa правила уређења мреже јавне комуналне инфраструктуре 

 

2.1.7.1. Хидротехничка инфраструктура 

 

Водоводна мрежа 

Пројектним решењем пријема воде са система „Рзав“ предвиђено је прикључење МЗ 

Овчар Бања. Место прикључка на водоводни систем Рзав је у шахти број 84П. На том 

месту је планирана изградња мернорегулационог блока за који је предвиђена 

одговарајућа површина. Од мерно-регулационог блока вода ће да се потисним 

цевоводом допрема до резервоара прве висинске зоне, одакле се гравитационо 

допрема до планиране разводне мреже. Потребно је постојећи резервоар прве 

висинске зоне реконструисати (повећати запремину), како би се задовољиле потребе 

планираних потрошача, као и противпожарна заштита. Планирана је прстенаста 

водоводна мрежа. На тај начин би вода дошла до свих потрошача, а била би 

задовољена и противпожарна заштита. Минимални пречник цевовода је 110мм. 

Водоводне цеви су од ПЕ материјала за радни притисак од 10 бари. На потребним 

местима предвидети подземне хидранте. Стара водоводна мрежа служиће за 

снабдевање становништва водом све до израде секундарне мреже система Рзав. 

После тога служиће као резервни извор снабдевања. Око магистралног цевовода је 

предвиђен заштитни коридор од 10м (по 5м са једне и друге стране). 

Термоминерална вода је планирана за коришћење као санитарна топла вода у свим 

објектима а што је посебно обрађено у оквиру термотехничке инфраструктуре. 

 

Фекална канализација 

Спречити изградњу водопропусних септичких јама и понирућих упојних бунара, јер 

неконтролисано загађују подземље. Сви објекти у којима се обавља производња и 

постоје технолошке отпадне воде морају имати посебно издата водна акта (услови, 

сагласности и дозволе) којима се регулишу услови и квалитет отпадне воде и њено 

упуштање у канализацију. Предвиђена је фекална канализација која прикупља отпадне 

воде са десне стране канала и преко моста одводи на леву страну канала где прихвата 

отпадне воде са те стране и све скупа одводи на уређај за пречишћавање. Постројење 

за пречишћавање отпадних вода је планирано за део насеља где је планирана 

фекална канализација, на к.п. 2394/4, као и деловима к.п. 2320/4, 2320/14, 2327/1, 

2328/1, 2328/2, 2329/1 и 2329/3, к.о. Врнчани. Постројење за пречишћавање отпадних 

вода је планирано за 276 ЕС. 

За део плана где су планирани туристички садржаји у урбанистичким целинама 1.1, 1.2 

и 1.6, као и на површинама на којима су планирани спортско-рекреативни садржаји, у 

целинама 1.7 и 3.1, планирано је индивидуално пречишћавање отпадних вода 

одговарајућим биопречишћачима. Степен пречишћавања отпадних вода треба да буде 

такав да одговара категорији воде Западне Мораве, за водотоке  I  реда. Уколико се, 

разрадом кроз техничку документацију, на овом простору обезбеди постројење за 

пречишћавање већег капацитета од планираног, отпадне воде из поменутих целина, 

такође се могу прикључити на њега. 

Фекалана канализација се састоји од фекалног колектора 300мм и секундарне мреже. 

Канализационе цеви су од тврдог ПВЦ материјала. На потребним местима предвиђени 

су ревизиони силази са ливено гвозденим поклопцима. Канализационе цеви поставити 

у ров одговарајуће ширине. Затрпавање вршити шљунком у слојевима од 30цм са 

потребним квашењем и набијањем. Минимална дубина укопавања износи 1м. 
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Атмосферска  канализација 

Потребно је планирати изградњу главних колектора за евакуацију атмосферских вода, 

као и предвидети слободан коридор малих потока или природних водојажа са 

повременим током, чија улога је веома значајна у одводњавању – одвођењу 

површинских вода са терена до већег реципијента. Атмосферске воде се испуштају у 

одводни канал из ХЕ „Овчар Бања“, као и у реку Западну Мораву. Пре испуштања 

атмосферске воде, предвиђено је њено третирање на сепараторима уља и масти. На 

местима испуштања су предвиђени жабљи поклопци. 

Канализационе цеви су од тврдог ПВЦ материјала. На потребним местима предвиђени 

су ревизиони силази са ливено гвозденим поклопцима. Канализационе цеви поставити 

у ров одговарајуће ширине. Затрпавање вршити шљунком у слојевима од 30цм са 

потребним квашењем и набијањем. Минимална дубина укопавања износи 1м. 

 

Регулација Западне Мраве 

У обухвату плана најзначајнији природни водоток је Западна Морава која се у већем 

делу ( низводном делу ) обухвата плана налази у зони успора акумулације електране 

''Међувршје''.  

У подручју обухвата плана, река Западна МОрава је нерегулисан водоток. У самом 

насељу Овчар Бања, планским актом је обухваћена лева обала реке Западне Мораве 

и део корита реке до катастарске границе са општином Лучани. У обухвату плана је 

одводни канал из ХЕ „Овчар Бања“ , који је регулисан, изграђен у самом насељу Овчар 

Бање и који се прикључује у природно корито реке Западне Мораве. На терену су 

током претходних година извршени радови на чишћењу корита реке З. Мораве од ХЕ 

„Овчар Бања“ до старог моста на улазу у Овчар Бању. Према картама плавних зона 

Западне МОраве, дате у Генералном пројекту уређења Западне Мораве (пројектант 

Институт за водопривреду Јарослав Черни, Београд из 2008. Године), део насеља 

Овчар Бања на левој обали Западне Мораве на територији града Чачка је у плавној 

зони стогодишње велике воде. 

Оријентациона кота стогодишње велике воде је око 283 мнм. и иста се мора проверити 

одговарајућим хидрауличким прорачунима, с обзиром на изведене радове на чишћењу 

корита реке Западне Мораве. Меродавни протоци великих вода реке Западне Мораве 

су Q1%=820 m³/s i Q0,1%=1244 m³/s. Током плавних догађаја 2016. Године, 

поплављено је насеље Овчар Бања и кота нивоа велике воде је износила око 280 мнм. 

При овом поплавном догађају велика вода је износила око Q=781 m³/s. 

Имајући у виду да се лева обала Западне Мораве налази испод нивоа коте 

стогодишњих вода (H=283,0 м.н.в.), неопходно је плавно подручје заштити насипом. 

Изградња одбрамбеног насипа је планирана на левој обали реке, у ширини од 10 m. 

Како одбрамбени насип представља препреку гравитационој евакуацији 

атмосферских вода са околног земљишта, неопходно је омогућити одводњавање тих 

површина системом атмосферске канализације. Уколико се насипањем земљаног 

материјала и попуњавањем простора између насипа, коте околног терена подигну, 

односно изједначе са котама крунице насипа, биће омогућено одводњавање околних 

површина гравитационим путем. Уколико се не врши насипање земљаног материјала и 

попуњавање простора између насипа, коте приземља будућих објеката подићи на ниво 

коте стогодишњих вода (H=283,0 м.н.в.).  

 

 



Измене и допуне Плана генералне регулације за Овчар Бању на територији града Чачка 

 

  48 

 

2.1.7.2. Електроенергетска инфраструктура 

 

Да би се правилно извршило планирање потреба у електричној енергији за  простор 

који је предмет овог плана потребно је извршити анализу потрошње електричне 

енергије на овом простору.  

 

 Анализа потрошње електричне енергије  
 

У средини где се врши прогнозирање потрошње електричне енергије за наредни 

период, потребно је извршити анализу енергетског кретања у предходном периоду, 

утврдити одређене законитости кретања потрошње електричне енергије, вршног 

оптерећења и времена коришћења енергетских постројења, како по појединим зонама 

тако и за цело насеље или подручје. 

Ради лакшег и адекватнијег анализирања конзума по појединим зонама, потребно је 

извршити поделу потрошача по категоријама, и то: 

 домаћинства 

 терцијалних делатности (остали мали потрошачи)-пословни простор 

 јавна расвета 

 

У групу ''терцијалних делатности''-пословни простор треба увести потрошаче на 

напону 0.4кV, и то:  

 културно-образовне и здравствене установе  

 пословне и друштвене просторије 

 туристичке објекте, разне локале, продавнице 

 мање занатске радње 

  

Детаљном анализом потрошње у протеклом периоду, по наведеним категоријама 

потрошача и довођењем те потрошње у одређени однос, може се код прогнозирања 

доћи до тачнијих података о конзуму  по појединим деловима размартраног подручја. 

Временски период у коме се врши анализирање потрошње електричне енергије 

требао би бити што је могуће дужи, а довољно тачни показатељи могу се добити 

проучавањем  20-то годишње потрошње. 

Основни подаци које треба анализирати у посматраном временском периоду су: 

 потрошња електричне енергије(kWh) како укупна тако и по категоријама потрошача 

 вршна оптерећења(kW) и  

 време трајања вршних оптерећења 

 

Анализом наведених података одређује се законитост њихове потрошње, а самим тим 

и годишњег процентуалног прираста(p%) потрошње електричне енергије. Поред 

установљених функционалних зависности потрошње електричне енергије, снаге и 

времена трајања вршних оптерећења, у посматраном периоду могуће је успоставити и 

њихове међусобне функционалне зависности.  

Утврђене законитости (P= f(W); Т= f(W)) представљале би обавезу за планере и будућа 

планирања, како на урбаном , тако и руларном простору.  

 

 Прогноза конзума уз коришћење урбанистичких подлога 
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Параметри за димензионисање електроенергетске мреже су одређивање 

једновременог оптерећења за поједине врсте објеката и оно је урађено уз коришћење 

следећих параметара:  

Планирани објекти у склопу овог плана сврстани су у ''Колективнеа стамбена насеља, 

малом густином становања са другим видовима енергије која се користи за грејање'' па 

применом Збирке техничких препорука ЕД Србија, ТП-14б добијамо максимално 

једновремено оптерећење групе станова на крају експлоатационог века елемената 

мреже на које су објекти прикључени, које се израчунава по следећем обрасцу:  

 
 199088,0 015,186,2  t

m nP  

где је: 

   25 < n < 300;    t- година у којој се прикључује+ 25 

 

На основу горњег обрасца израчунат је број станова који се прикључују на поједине 

елементе. 

  

За пословни простор једновремена снага рачуната је према врстама делатности и 

специфицираној потрошњи по метру квадратном (m2) за ту делатност (ТП септембар 

2001).  

 

ДЕЛАТНОСТ 

 

СПЕЦИФИЧНА ПОТРОШЊА 

(W/m2) 

трговина и услуге 20-50 

образовање 10-25 

здравство 10-35 

хотел 50 

угоститељство 20-30 

               

Полазећи од аналитичке обраде статистичких података о потрошњи електричне 

енергије, вршног оптерећења, броја станова и њиховог пораста, утврђују се уллазни 

подаци за прогнозу потрошње електричне енергије. Као најреалнија метода 

прогнозирања потрошње електричне енргије јесте: метода зависности годишњег 

пораста потрошње електричне енергије од потрошње по становнику. 

Ова метода даје најреалније резултате о одређивању конзума, посебно када се 

користе елементи урбанистичког програма развоја. Вредност ове методе је у томе што 

је заснована на порасту потрошње електричне енергије по становнику(специфична  

потрошња). 

Прогноза потреба за електричном енергијом заснована на Аналитичкој методи 

подразумева одређивање вршних оптерећења становања и терцијалних делатности 

као и њихову међусобну повезаност. 

 

Вршно оптерећење становања: 

 

Табела 2. Вршно оптерећење становања 

 

целина број станова t-разлика година Pмаx(кW) 

2.3 56 25 123,8 
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2.7 33 25 72 

2.8 51 25 105,6 

 

Вршно оптерећење терцијалних делатности(пословног простора): 

 

Вршно оптерећење терцијалних делатности одређује се на основу површине простора 

и специфичног вршног оптерећења(W/m2). Специфично вршно оптерећење 

подразумева у себи примену електричне енергије за све потребе простора сем грејања 

(припрема топле воде, клима уређаји за хлађење простора...) на подручју предметног 

плана предвиђене су терцијалне делатности типа трговине, пружања разних услуга за 

које специфично вршно оптерећење износи око 30 W по метру квадратном.  Резултати 

прорачуна дати су у табеларном прегледу. 

 

 

Табела 2. Вршно оптерећење терцијалних делатности 

 

целина 

Бруто 

површина 

(m2) 

Намена простора 

Специфично 

оптерећење 

W/m2 

Вршно оптерећење 

Pvt (W) 

1.1 17.043,73 хотел 5* 50 852.186,40 

1.2 7.791,89 хотел 4* 40 311.675,52 

1.3 1.753,18 

туристичко-

едукативни 

садрж. 

20 35.063,52 

1.4 1.046,42 

пословно-комерц. 

функц. са 

туризмом 

30 31.392,63 

1.5 1.477,85 туризам 30 44.335,62 

1.6 15.458,80 туризам 30 463.764,00 

1.7 195,92 
спортско-рекреат. 

садрж. 
30 5.877,54 

1.8 1.879,82 
централни 

садржаји 
20 37.596,40 

1.9 421,19 
туризам и 

угоститељство 
20 8.423,82 

2.1 1.647,35 туризам 30 49.420,42 

2.2 2.210,04 
пословање у 

функц. ХЕ 
20 44200,80 

2.4 8.616,32 

рехабилитациони 

и образовни 

центар 

35 301.571,03 

2.5 4.517,31 бањски садржаји 30 135.519,30 

2.6 3.166,59 бањски садржаји 30 94.997,61 

2.9 
4.043,67 

 

здравствени 

садрж. 
20 80.873,40 
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3.1 596,81 

спортско-

рекреативно-

угоститељски 

садрж. 

20 11.936,16 

3.2 777,04 
туризам и 

угоститељство 
20 15.540,89 

3.3 106,94 

туристичко-

едукативни 

садрж. 

20 2.138,82 

 

На основу резултата прорачуна за зимски период одређена су вршна оптерећења зоне 

услед станова и терцијалних делатности, а према њиховој просторној припадности и 

међусобној истовремености.  

Прорачуни су урађени за летњи и зимски период, а резултати су дати у табели 4. 

 

Табела 3. Вршно оптерећење целина према просторној припадности  

 

Целина Једновремена 

снага станова 

кW 

Једновремена 

снага 

делатности 

кW 

Укупна  

снага 

 

кW 

1.1   852,2 852,2 

1.2   311,7 311,7 

1.3   35,1 35,1 

1.4   31,4 31,4 

1.5   44,3 44,3 

1.6   463,8 463,8 

1.7  5,9 5,9 

1.8  37,6 37,6 

1.9  8,4 8,4 

2.1  49,4 49,4 

2.2  44,2 44,2 

2.3 123,8   123,8  

2.4  301,6 301,6 

2.5  135,5 135,5 

2.6  95,0 95,0 

2.7 72  72 

2.8 105,6  105,6 

2.9  80,9 80,9 

3.1  11,9 11,9 

3.2  15,5 15,5 

3.3  2,1 2,1 

 

Вршно оптерећење јавне расвете 

Вршно оптерећење јавне расвете у укупном вршном оптерећењу зона(целина) или 

насеља, креће се по препорукама до 5% од укупног вршног оптерећења. За наш случај 

је усвојено да износи 3% од укупног вршног оптерећења. 
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Дакле, имамо: 

Pvj = 0.03(Pv целине) изражено у кW  

резултати су изражени у табели: 

Укупно вршно оптерећење комплекса добија се збиром оптерећења јавне расвете, 

терцијалних делатности и становања и то за вредности у зимском периоду када је 

критичније за планирани простор са становишта снабдевања елекричном енергијом. 

 

Табела 4. Укупна вршна оптерећења целина према просторној припадности  

Целина Једновремена 

снага станова 

kW 

Једновремена 

снага 

делатности 

kW 

Укупна 

снага 

 

kW 

Спољно 

осветљење 

kW 

Вршно 

оптерећење 

целине 

Pv (kW) 

1.1   852,2 852,2 26,3 878,5 

1.2   311,7 311,7 9,6 321,3 

1.3   35,1 35,1 1,1 36,2 

1.4   31,4 31,4 1,0 32,4 

1.5   44,3 44,3 1,4 45,7 

1.6   463,8 463,8 14,3 478,1 

1.7  5,9 5,9 0,2 6,1 

1.8  37,6 37,6 1,2 38,8 

1.9  8,4 8,4 0,3 8,7 

2.1  49,4 49,4 1,5 50,9 

2.2  44,2 44,2 1,4 45,6 

2.3 123,8   123,8  3,8 127,6 

2.4  301,6 301,6 9,3 310,9 

2.5  135,5 135,5 4,2 139,7 

2.6  95,0 95,0 2,9 97,9 

2.7 72  72 2,2 74,2 

2.8 105,6  105,6 3,3 108,9 

2.9  80,9 80,9 2,5 83,4 

3.1  11,9 11,9 0,4 12,3 

3.2  15,5 15,5 0,5 16,0 

3.3  2,1 2,1 0,1 2,2 

 

Табела 5. Вршно оптерећење комплекса односно урбанистичке целине 

целина Вршно 

оптерећење 

целине  

Pv(кW) 

 

Резерва+ 

оптерећење 

 (Pv+10%) 

кW 

Фактор 

снаге 

 cosφ 

Вршно  

оптерећење 

Sv (кVA) 

1.1 878,5 966,35 0.95 1.017,21 

1.2 321,3 353,45 0.95 372,06 

1.3 36,2 39,80 0.95 41,90 

1.4 32,4 35,61 0.95 37,48 

1.5 45,7 50,23 0.95 52,88 

1.6 478,1 525,93 0.95 553,61 

1.7 6,1 6,69 0.95 7,04 
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1.8 38,8 42,64 0.95 44,88 

1.9 8,7 9,53 0.95 10,03 

2.1 50,9 56,02 0.95 58,97 

2.2 45,6 50,12 0.95 52,76 

2.3 127,6 140,38 0.95 147,77 

2.4 310,9 342,00 0.95 360,00 

2.5 139,7 153,65 0.95 161,74 

2.6 97,9 107,73 0.95 113,40 

2.7 74,2 81,64 0.95 85,94 

2.8 108,9 119,75 0.95 126,05 

2.9 83,4 91,74 0.95 96,56 

3.1 12,3 13,49 0.95 14,20 

3.2 16,0 17,58 0.95 18,50 

3.3 2,2 2,38 0.95 2,51 

план        3375,47 

 

 

Овим Планом  је предвиђено породично (индивидуално) становање, становање у 

туризму као и објекти трговине, услуга, јавних функција и објекти туризма као што су 

хотели, мотели и слично. За потребе напајања електричном енергијом истих, а на 

основу горе поменутих параметара планирано је следеће:  

Како вршно оптерећење комплекса(зона) наступа у зимском периоду то је на основу 

података датих у табели 4 узимајући у обзир повећање снаге за 10%(резерва+губици), 

приказано у табели 5 одређен број трафо станица 10/0.4кВ по трафо реонима како је 

дато у табели 5. 

 

Табела 6. Вршно оптерећење целине; број трансформатора; укупан број трафо 

станица 

 

урб.целина вршно 

оптерећење 

целине 

 (кVA) 

Постојећи 

број  

трафо 

станица 

снага у кVA 

Планирани 

број  

трафо 

станица 

снага у кVA 

Укупани 

број  

трафо 

станица и 

снага у 

кVA 

степен 

оптерећења 

трафо станица у 

урб.целини 

план 3375,47 630+630+ 

100+100 

1x(2x630)+

1x(1x630)+ 

1х(1х1000) 

2x(2x630)+

3x(1x630)+

1х(1х1000) 

+2x1x100 

0.78 

 

Поред постојећих трафо станица којима се предметни конзум напаја електричном 

енергијом,  а које смо навели у постојећем стању и које су снаге 630кVА (Овчар Бања, 

Тунел...) и снаге 100кVА трафо станица Дом, а на основу потреба из добијених 

капацитета предвиђено је постављање нових трафо станица снаге 630кVА, 1000кVА и 

2х630кVА. Планиране трафо станице су назначене у плану  будућег стања 

електроенергетске инфраструктуре. Трафо станице су називног напона 10/0.4кVА, а 

стварну снагу ће одредити надлежна електродистрибутивна организација према 
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потребама и захтевима од стране корисника у поједином временском периоду. Све 

трафо станице морају бити димензионисане за опрему до 1000кVА, док су прорачуном 

рачунати трансформатори снаге 630кVА. Нове трафо станице се повезују у 10кV 

прстен тако да буду најмање 2 пута пролазне односно да имају двострано напајање.   

 

У табели 6 је дат преглед потребних трафо станица за сваку зону. 

 

Из табеле се види да су потребне следеће трафо станице према урбанистичким 

целинама-блоковима: За целину 1.1 предвиђена је трафо станица са два 

трансформатора снаге 630кVА са опремом за трансформаторе снаге 1000кVА тако да 

је омогућено у зависности од стварне снаге објекта постављање трансформатора 

снаге 1000кVА. За целине 1.2, 1.3,1.4,1.5,1.6, 1.7, 1.8 и 1.9 предвиђена је трафо 

станица са једним трансформатором снаге до 1000кVА са опремом за трансформаторе 

снаге до 1000кVА: За целине 2.1, 2.2, 2.3 и 2.8 предвиђена је постојећа трафо станица 

Овчар Бања док се за целине 2.4, 2.5, 2.6 и 2.9 предвиђа нова трафо станица са једним 

трансформатором снаге 630кVА. Трафо станице повезати кабловима 10кV који су 

описани у доњем делу текста. 

На основу табеле број 6 и на основу прорачуна за предметни конзум предвиђена је 

довољна снага. Укупна потрошња за цео план предвиђена је на  3375,47 кVА а снага 

трафо станица је 4350кVА.  

У овом плану као постојећа трафо станица узета је у разматрање и трафо станица 

Тунел али иста није рачуната  за напајање потрошача у оквиру граница плана јер је 

иста наменска за потребе тунела. 

Напајање нових трансформатора предвиђено је  полагањем новог кабловског вода 

10кV од постојеће трафо станице 35/10кV/кV. Нови 10кV повезати на слободан извод у 

трафо станици 35/10кV/кV. Постојећу трафо станицу 35/10кV/кV која је са два 

трансформатора један снаге 1000кVА и друга 1600кVА потребно је реконструисати и 

уградити нове трансформаторе сваки  снаге 2500кVА. Реконструкција и замена 

трансформатора и опреме у постојећој трафо станици 35/10кV/кV потребна је због 

повећања планиране снаге конзума који је предмет овог плана а узимајуђи у обзир да 

се са те трафо станице напајају и потрошачи који су ван граница овог плана. Замена 

трансформатора и опреме може бити фазно у зависности од повећања снаге као и 

динамици изградње планираних објеката.   

Трафо станице могу бити са већим снагама трансформатора за које надлежна 

електродистрибутивна организација има могућност измене снаге трансформатора у 

трафо станицама. Трафо станица је у грађевинском смислу монтажно бетонска или 

може бити изграђена као посебан простор у оквиру планираних објеката. Тип будућих 

трансформатора ће одредити надлежна електродистрибутивна организација,  а 

предлог у овом плану су трафо станице са уљним трансформаторима. Стварни тип 

трансформатора одредиће надлежна електродистрибутивна организација у чијем 

саставу је одржавање истих.   

Уколико се трафо станица гради као самостојећи објекат поставља се у средини 

намењене парцеле тако да је удаљена од границе суседне парцеле најмање 0.5м. 

Положај трафо станица је изабран како према потрошачима тако и према могућем 

месту на основу урбанистичких решења. При избору локације водило се рачуна да: 

 трафо станица буде што ближе оптерећењу 

 прикључни водови средњег и ниског напона буду што краћи, а њихов расплет  што 
једноставнији 
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 да до трафостаница постоји лак прилаз ради монтаже грађевинског дела, 
енергетских трансформатора и остале опреме 

 

ТРАНСФОРМАТОРСКА СТАНИЦА 10/0.4кV/кV 

 

Планиране трансформаторске станице 10/0.4кV/кV изградити као слободностојећу 

(МБТС) или зидану у склопу објекта, у зависности од расположивог простора за 

предложене локације. Тачан положај трафо станице биће одређен пројектном 

документацијом и условима надлежног електродистрибутивног предузећа. 

Новопланирана трафо станица ТС 10/0.4кV/кV се постављају у наменски 

пројектованом простору односно у посебним монтажно-бетонским кућицама у равни 

терена. Распоред опреме и положај енергетског трансформатора морају бити такви да 

обезбеде што рационалније коришћенје простора, једноставно руковање, уградње и 

замена  појединих елемената и блокова и омогући ефикасну заштиту од директног 

додира делова под напоном. Код извођења, извођач је дужан ускладити своје радове 

са осталим грађевинским радовима на објекту, како не би долазило до отежавања већ 

изведених радова и поскупљења градње. 

 Основне карактеристике планираних трансформаторских станица 10/0.4кV/кV су: 

 називни виши напон    10000V 

 називни нижи напон   400/231V 

 капацитет ТС    до 2000кVА  

 снага трансформатора   1х630кVА(1000кVА)   

 тип трансформатора-уљни 

 учестаност    50Hz 

 снага кратког споја сабирнице  10кV 250МVА 

 

Трафо станица мора имати одвојена одељења и то два за смештај трансформатора и 

трећа просторија за смештај развода (разводних ормана) вишег и нижег напона.За 

свако одељење је потребан несметан приступ што је остварено у типским монтажно 

бетонским трафо станицама-објектима. 

Разводни блок вишег напона планираних трафо станица садржи најмање 4 ћелије и то 

две(доводно-одводне) кабловске ћелије, једну резервну кабловску ћелију и једну 

трансформаторску ћелију. Развод нижег напона сваке трафо станице садржи два поља 

и то прикључно поље и разводно-одводно са 8 извода и пољем јавне расвете. За 

трансформаторске станице које се граде у објекту и непосредно уз стамбене објекте 

треба предвидети сигурну звучну и топлотну изолацију. Просторије за смештај 

трансформатора између ослонца темеља трансформатора и трансформатора 

поставити еластичну подлогу. Звук који производи трансформатор потребно је 

ограничити на 55dB дању и 40dB ноћу, рачунајући на границу објекта. 

Пројектом уређења терена предвидети камионски приступни пут до трафо станице који 

мора да има минималну ширину 3m до најближе јавне саобраћајнице. Локација 

планираних трафо станица дата је у графичком прилогу са тежњом да свака трафо 

станица буде уз јавну саобраћајницу. 

Трафо станице су повезане са постојећим 10кV-ним каблом или евентуално  

постојећим далеководом, а ради обезбеђења сигурног напајања међусобно су 

повезане у прстен тако да се све трафо станице напајају двострано односно све су два 

пута пролазне са високонапонске стране. Трафо станице су повезане 10кV-ним каблом 

типа и пресека NPO 13А 3х150mm2, односно комплетну планирану 10кV-ну мрежу 
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извести кабловима чији тип и пресек одреди стручна служба Електродистрибуције 

Чачак. 

 

КАБЛОВСКИ ВОД 35кV 

 

На предметној локацији се задржавају трасе 35кV каблова. На местима где каблови 

остају испод саобраћајница које се реконструишу или граде потребно је извршити 

одговарајућу механичку заштиту каблова и водити рачуна при радовима да не дође до 

оштећења постојећих каблова 35кV. 

 

КАБЛОВСКИ ВОД 10кV 

 

Планиранe трафо станицe 10/0.4кV/кV прикључити на електроенергетску мрежу 10кV-

ним кабловским водом. При планирању полагања кабла све постојеће каблове као и 

постојеће далеководе који су угрожени планираном изградњом-изградњом нових 

саобраћајница или објеката изместити на безбедно место. Сви новопланирани 10кV-ни 

водови су подземни следећих карактеристика: 

 номинални напон, 10кV 

 тип кабла NPO 13А 3х150mm2 или ХHP 49-А 3х1х150mm2  

 номинална струја 225А 
 

Траса планираних 10кV-них каблова приказане су у графичком делу. 

Каблове полагати слободно у кабловском рову, димензија 0.4х0.8m, или у предходно 

изграђеним кабловицама а на местима пролаза каблова испод асфалтираних 

површина, путева, пруга, речних корита као и на свим оним местима где се може 

очекивати повећано механичко оптерећење кабла (кабал треба изоловати од средине 

кроз коју пролази), кроз кабловску канализацију и PVC цеви, смештену у рову дубине 

1m.  

Заштитне цеви за полагање каблова димензионисати 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 у случајевима када је дужина цеви већа 

од 10m морају се узети у обзир струјни корекциони фактори због отежаних услова 

одвођења топлоте. Минимално растојање између горње површине заштитне  PVC цеви 

до коте коловоза је 0,8m. 

Кабловска канализација се изводи од бетонских цеви, кабловица, са по 4 отвора Φ 

100mm (за каблове 1kV  и 10kV), постављених на бетонску постељицу дебљине 10 cm. 

Кабловска канализација треба да буде дужа од коловоза за 0,5m до 1 m са обе стране 

коловоза испод кога се поставља. Ако траса кабла пресеца и тротоар и има наставак у 

зеленом појасу, кабловску канализацију завршити у зеленом појасу. 

Након полагања, а пре затрпавања, инвеститор је дужан обезбедити катастарско 

снимање тачног положаја кабла, у складу са законским одредбама. На том снимљеном 

графичком прилогу трасе кабла треба означити тип и пресек кабла, тачну дужину трасе 

и самог кабла, место његовог укрштања, приближавање или паралелно вођење са 

другим подземним инсталацијама.   

Дуж трасе каблова уградити стандардне ознаке које означавају кабл у рову, промену 

правца трасе, место кабловске спојнице, почетак и крај кабловске канализације, 

укрштање, приближавање или паралелно вођење кабла са другим кабловима и 
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осталим подземним инсталацијама. и сл. Евентуално измештање постојећих каблова, 

због нових урбанистичких решења, вршити уз обавезно представника 

Електродистрибуције Чачак и под његовом контролом. У том случају откопавање кабла 

мора бити ручно, а сам кабал мора бити у безнапонском стању. 

При извођењу радова предузети све потребне мере заштите радника, грађана и 

возила, а заштитним мерама омогућити одвајање пешачког и моторног саобраћаја. На 

местима где је, ради полагања каблова, извршити исецање регулисаних површина, 

исте довести у првобитно стање. 

 

КАБЛОВСКА МРЕЖА 0.4кV 

 

Планирана електроенергетска мрежа ниског напона је обликована као радијална, 

кабловска највећим делом подземна за прикључење свих будућих потрошача. 

Подземна мрежа планирана је према урбанистичким захтевима и условима које је 

одредила надлежна  организација Електродистрибуција Чачак. 

Постојећа нисконапонска мрежа у неким деловима простора остаје у планираним 

саобраћајницама и потребно је извршити њено измештање у тротоару по важећим 

прописима за ове радове. 

У циљу обезбеђења напајања планираних објеката квалитетном електричном 

енергијом изградиће се из новопланираних трафо станица потребан број 

нисконапонских кабловских извода до кабловских прикључних ормана који ће се 

поставити на фасади или у регулационој линији будућих објеката(као 

слободностојећи).  

 

У делу локација која је предмет овог плана предвиђена је подземна нисконапонска 

мрежа. Део нисконапонске постојеће надземне мреже потребно је реконструисати и 

заменити подземним каблом а тамо где постојећу НН мрежу због конфигурације терена 

није могуће превести у подземну исту реконструисати на бетонским стубовима и 

самоносивим кабловским снопом. 

Реконструкцију постојеће надземне електроенергетске мреже могуће је реализовати 

заменом старе надземне мреже новом надземном мрежом  и на подручјима града за 

која се према ППГ Чачка изводи подземна мрежа, изузетно 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 новим СКС истог напонског нивоа, све истом 

постојећом трасом). Без додавања нових траса надземне мреже. 

 

Кабловска 1кV-на мрежа ће се изводити каблом типа PP00 AS(Ј) пресека 

3х150mm2+70mm2 или 4х150mm2. 

Трасе нисконапонске  мреже биће одређене конфигурацијом и распоредом објеката 

које напајају и прате регулациону линију колске и пешачке комуникације и усклађују се 

са осталим објектима инфраструктуре.   

 

Каблове полагати слободно у кабловском рову, димензија 0.4х0.8m, односно у 

кабловицама а на местима пролаза каблова испод асфалтираних површина, путева, 

пруга, речних корита као и на свим оним местима где се може очекивати повећано 
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механичко оптерећење кабла (кабал треба изоловати од средине кроз коју пролази), 

кроз кабловску канализацију и PVC цеви, смештену у рову дубине 1m.  

Заштитне цеви за полагање каблова димензионисати 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 у случајевима када је дужина цеви већа 

од 10m морају се узети у обзир струјни корекциони фактори због отежаних услова 

одвођења топлоте. Минимално растојање између горње површине заштитне  PVC цеви 

до коте коловоза је 0,8m. 

Кабловска канализација се изводи од бетонских цеви, кабловица, са по 4 отвора Φ 

100mm (за каблове 1kV  и 10kV), постављених на бетонску постељицу дебљине 10 cm. 

Кабловска канализација треба да буде дужа од коловоза за 0,5m до 1 m са обе стране 

коловоза испод кога се поставља. Ако траса кабла пресеца и тротоар и има наставак у 

зеленом појасу, кабловску канализацију завршити у зеленом појасу. 

 

Након полагања а пре затрпавања кабла, инвеститор је дужан да обезбеди 

катастарско снимање тачног положаја кабла, у складу са законским одредбама. На том 

снимљеном графичком прилогу трасе кабла треба означити тип и пресек кабла, тачну 

дужину трасе и самог кабла, место његовог укрштања, приближавање или паралелно 

вођење са другим подземним инсталацијма, место положене кабловске канализације 

са бројем коришћених и резервних цеви.   

Уколико то захтевају технички услови стручне службе ЈП Електродистрибуција Чачак, 

заједно са каблом на око 0.4m дубине у ров положити траку за уземљење, FeZn 

25х4mm. 

Дуж трасе каблова уградити стандардне ознаке које означавају кабл у рову, промену 

правца трасе, место кабловске спојнице, почетак и крај кабловске канализације, 

укрштање, приближавање или паралелно вођење кабла са другим кабловима и 

осталим подземним инсталацијама. и сл. Евентуално измештање постојећих каблова, 

због нових урбанистичких решења, вршити уз обавезно прицуство представника 

Електродистрибуције Чачак и под њиховом контролом. У том случају откопавање кабла 

мора бити ручно, а сам кабал мора бити у безнапонском стању. 

При извођењу радова предузети све потребне мере заштите радника, грађана и 

возила, а заштитним мерама омогућити одвајање пешачког и моторног саобраћаја. На 

местима где је, ради полагања каблова, извршити исецање регулисаних површина, 

исте довести у првобитно стање. 

Од нових трафо станица се полажу нисконапонски 1кV-ни каблови за напајање 

електричном енергијом потрошача тако и за осветљење улица(саобраћајница). Пресек 

каблова нисконапонских потрошача као и уличне расвете биће одрећен условима 

надлежне електродистрибутивне организације и главним пројектима објеката на 

основу стварних једновремених снага објеката. Нисконапонски каблови су типа PP41/А 

4х150mm2. На објектима поставити кабловске прикључне ормане типа KPK 3х200А 

система улаз-излаз који се  могу међусобно повезивати или  каблове довести до 

ормана у којима ће се поставити уређаји за мерење потрошње електричне енергије 

односно до истурених мерних места.  

 

У тротоару или меком терену предвиђено је полагање 1кV-них каблова као и нових 

10кV-них каблова. Каблови се полажу на прописним дубинама у просеку на 0.8m у 

земљи или у кабловицама и при полагању се мора водити рачуна о међусобном 
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растојању са другим инсталацијама или паралелном вођењу истих. При преласку 

каблова испод саобраћајница предвиђено је полагање најмање две PVC цеви пречника 

110mm. 

Полагање свих каблова извести према важећим техничким условима за ову врсту 

делатности на местима где се енергетски каблови воде паралелно или укрштају са 

другим врстама инсталација водити рачуна о минималном растојању које мора бити 

следеће за разне врсте инсталација: 

 

 при паралелном вођењу енергетских и телекомуникационих каблова најмањи 

хоризонтални размак је 0.5m за каблове 1кV,10кV, односно 1m за каблове 35кV. 

Укрштање енергетског и телекомуникационог кабла врши се на размаку од 0.5m. 

Енергетски кабал се полаже на већој дубини од телекомуникационог кабла. 

Уколико се размаци не могу постићи енергетске каблове на тим местима провести 

кроз цев. При укрштању енергетских каблова са телекомуникационим кабловима 

потребно је да угао буде што ближи правом углу. Угао укрштања мора бити 

најмање 45 степени. При укрштању каблова за напоне 250V најмање вертикално 

растојање мора да износи најмање  0.3m а за веће каблове 0.5m. 

 При хоризонталном вођењу енергетског кабла са водоводном или канализационом 

инфраструктуром(цеви) најмањи размак износи 0.4m. Енергетски кабал се при 

укрштању полаже изнад водоводне или канализационе цеви на најмањем 

растојању од 0.3m. Уколико се ови размаци не могу постићи, на тим местима  

енергетски кабал положити кроз заштитну цев.  

 При хоризонталном вођењу каблова и топловода најмање растојање између 

каблова и спољне ивице топловода мора да износи 0.3m односно 0.7m за каблове 

напонског нивоа 10кV. Није дозвољено полагање каблова изнад топловода. При 

укрштању енергетских каблова са каналима топловода минимално вертикално 

растојање мора да износи 0.6m. Енергетске каблове при укрштању положити изнад 

топловода. На овим местима топлотну изолацију од изолационог 

материјала(пенушави бетон) дебљине 0.2m. При паралелном вођењу и укрштању 

енергетског кабла за јавно осветљење и топловода најмањи размак је 0.1m.  

 

ОСВЕТЉЕЊЕ ЈАВНИХ ПОВРШИНА 

 

Овим планом се делом дефинише јавно осветљење као саставни део урбанистичке 

целине тако да га треба и изградити у складу са урбанистичким и саобраћајно-

техничким захтевима тежећи да инсталација осветљења постане интегрални елемент 

урбане средине. При планирању осветљења саобраћајница и осталих површина мора 

се осигурати минимални осветљај који ће обезбедити кретање уз што већу сигурност и 

комфор свих учесника у ноћном саобраћају, као и у томе да инсталација осветљења 

има и своју декоративну функцију. Зато се при решавању уличног осветљења мора 

водити рачуна о све четири основна мерила квалитета осветљења: 

 ниво сјајности коловоза и прописан ниво осветљености за одвијање нормалног 

саобраћаја 

 подужна и општа равномерност сјајности 

 ограничавање заслепљивања(смањење психолошког бљештања) 

 визуелно вођење саобраћаја 
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По важећим препорукама CIE( Publication CIE 115,1995.год), све  саобраћајнице за 

моторни и мешовити саобраћај су сврстане у пет светлотехничких класа, М1 до М5 а у 

зависности од категорије пута и густине  и сложености саобраћаја  као и од постојећа 

средства за контролу  саобраћаја(семафора, саобраћајних знакова) и средстава за 

одвајање појединих учесника у саобраћају. Следећа табела даје вредност побројаних  

светлотехничких  параметара који још увек обезбеђују добру видљивост и добар видни 

комфор: 

 

Светлотехничка 

класа 

Lsr 

минимално 

(cd/m2) 

U0 

минимално 

(Lmin/Lsr) 

U1 минимално 

(Lmin/Lмаx) 

Т1 

миним

ално 

(%) 

SR  минимално 

(Еех/Еин) 

М1 2.00 0.40 0.70 10 0.50 

М2 1.50 0.40 0.70 10 0.50 

М3 1.00 0.40 0.50 10 0.50 

М4 0.75 0.40 нема захтева 15 нема захтева 

М5 0.50 0.40 нема захтева 15 нема захтева 

 

Што се тиче визуелног вођења саобраћаја, не постоје нумерички показатељи за 

његово  вредновање. 

Поред наведених услова за осветљење јавне расвете мора задовољити и следеће 

параметре: 

 економичност употребљених светиљки и стубова 

 економичност при одржавању јавне расвете 

 типизација јавне расвете 
 

Постојеће  јавно осветљење које се напаја подземним кабловима остаје и даље у 

функцији. Планирано јавно осветљење предвиђено је на канделаберским стубовима, а 

напајање истог је подземно полагањем кабла у земљу или кроз кабловску 

канализацију. Напајање извести каблом PP00 АSЈ 4х25mm2. Избор стубова као и типа 

светиљке за јавно осветљење планираног простора као и њихов тачан положај биће 

дефинисан главним пројектима јавног осветљења.  

 

При изради главних пројеката  осветљења саобраћајница улице ће бити 

светлотехнички класификоване, а на раскрсницама свих саобраћајница постићи 

светлотехничку класу за  један степен већу од самих улица које чине раскрсницу. 

Код пешачких стаза и паркинга, унутар подручја плана, обезбедити средњу 

осветљеност од 20лукса, уз минималну осветљеност од 7.5лукса. 

Расвету саобраћајница дефинисана је у зависности од категорије саобраћајница на 

следећи начин: 

Главне саобраћајнице су осветљене постављањем металних стубова висине 10-12m 

са светиљкама чији извор светлости је натријум високог притиска (НаВТ) снаге према 

фотометриском  прорачуну. 

Осветљење свих интерних саобраћајница као и паркинга, пешачких стаза и шеталишта 

је планирано са канделлаберским и металним стубовима висине до 5m са светиљком 

чији је извор светлости натријум високог притиска или металхалогени извор светлости 

снаге према фотометриском прорачуну. Број светиљки биће одређен главним 

пројектима као и тачан тип. При избору стубова и светиљки потребно је водити рачуна 
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да се деоница ових саобраћајница уз подручје плана не могу посматрати независно од 

осталог дела тих сааобраћајних праваца. Напајање светиљки биће по траси која ће се 

назначити за 1кV-не каблове. Из НН поља у трафостаницама или самостојећих ормана 

за управљање(укључење-искључење) расвете је предвиђено фото ћелијом или 

астрономским уклопним сатом односно временским релеом. Стварни пресек кабла 

биће одређен главним пројектом на основу пада напона и других параметара. 

За полагање каблова јавне расвете важе исти услови као и за 1кВ-не каблове 

нисконапонске мреже.  

 

2.1.7.3. Телекомуникациона инфраструктура  

 

На основу анализе постојећег стања као и на основу потреба за новим капацитетима 

предвиђају се одређена решења чији је циљ да се обезбеди планирање и градња 

телекомуникационе инфраструктуре која ће у будућности задовољити више оператера 

телекомуникационих услуга и сервиса.  Градња нове ТК инфраструктуре треба да 

понуди и омогући квалитетне и савремене телекомуникационе услуге по економски 

повољним условима а које ће се мођи користитии за потребе органа локалне управе. 

При градњи нових инфраструктурних објеката посебну пажњу посветити заштити 

постојеће телекомуникационе инфраструктуре. Планом се обезбеђују коридори за 

телекомуникациону кабловску канализацију и за полагање телекомуникационих 

каблова дуж свих постојећих и будућих саобраћајница. 

Градња, реконструкција и замена телекомуникационе инфраструктуре и система мора 

се изводити по највишим технолошким, економским и еколошким критеријумима. 

Телекомуникациони систем је један од најважнијих инфраструктурних система од кога 

зависи функционисање животних активности у насељима а веома је ваљан за 

туристичко подручје које представља и простор обухваћен овим планом.  Планом се 

предвиђа да ће развој електронске комуникације ићи у правцу дигитализације и 

интегрисања мреже. Самим тим да се оствари интеграција мреже у универзалну 

дигиталну мрежу са интегрисаним службама(ISDH) која је применом нових каблова са 

оптичким влакнима омогућава нове услуге(видеофонија,кабловска телевизија, 

стереофонски радио канали, и многе друге услуге и сл.) 

 

Као што је назначено у опису постојећег стања телекомуникационе инфраструктуре 

основна прикључна тачка је истурена телекомуникациона централа која се налази у 

централном делу насеља. Како је даље напоменуто целокупна ТК инфраструктура је 

новијег датума и довољног капацитета за неке развојне потребе овог насеља. 

Овим плана  предвиђен је даљи развој кабловске канализације која ће се ослањати на 

већ поменуту постојећу мрежу. Кабловска канализација ће бити изграђена са најмање 

4 PVC цеви пречника 110mm и одговарајућим ТК окнима.  

Планирану ТК кабловску канализацију изградити у предходно ископан ров у земљи 

димензија 0.8m дубине и 0.4m ширине. PVC цеви поставити у одгoварајућим носачима 

за ове цеви. Уз телекомуникациону канализацију предвиђена су и ТК окна димензија 

које ће одредити надлежно телекомуникационо предузеће односно Телеком Србија.  

 

Прикључење нових претплатника на ТК инфраструктуру планирано је подземно од 

самостојећих концентрационих ормана.  

Дуж нових саобраћајница предвиђено је постављање нове кабловске канализације. 

Где год је могуће ТК кабловску канализацију поставити са једне стране саобраћајнице 
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супротно од електроенергетске инфраструктуре. Планирана ТК окна поставти у  

тротоару или зеленој површини, а  ТК окна извести са лаким поклопцима.  Уколико се 

ТК окна морају поставити у коловозу односно површинама  преко којих се обавља 

колски саобраћај потребно је ТК окна изградити са тешким поклопцима.  Постојећа 

телекомуникациона инфраструктура која ће се налазити у планираним 

саобраћајницама потребно је изместити кроз новопланирану ТК канализацију.  Једну 

цев у планираној ТК канализацији предвидети за пролаз инсталације кабловске ТВ  

мреже. За прелаз са једне на другу страну саобраћајнице поставити најмање три PVC 

цеви пречника 110mm као попречну везу и везу са постојећом ТК инфраструктуром. 

Кроз планирану ТК кабловску канализацију предвиђено је полагање каблова ТК59(39) 

DSL као и оптичких каблова. 

Све грађевинске радове на изради телекомуникационе кабловске канализације 

извести према вaжећим прописима и стандардима за ове радове. 

При градњи објеката као и инфраструктуре непосредно уз објекте елекомуникације или 

при градњи објеката и инфраструктуре за потребе телекомуникација потребно је у 

свему се придржавати важећих прaвилника из ове области а који у свему дефинише 

начине одређивања елемената телекомуникационих мрежа и припадајуће 

инфраструктуре, ширине заштитних зона и врсти ради коридора у чијој зони није 

допуштена градња других објеката.  

 

Као што је наведено прикљученње планираних објеката предвиђено је подземно са 

самостојећих концентрационих ормана. У пословним и туристичким објектима 

предвидети унутрашње концентрационе ормане од којих урадити унутрашњу 

инсталацију према условима надлежног телекомуникационог предузећа  Телеком 

Србија. За индивидуалне објекте предвидети концентрациони орман-стубић постављен 

на фасади планираних објеката. До објеката положити једну цев PE40mm и 

одговарајуће каблове а све према условима Телекома Србија и главном пројекту за 

прикључење објеката на ТК инфраструктуру. 

Унутрашњу телекомуникациону инсталацију изводити у свему према Упутству о изради 

телефонске инсталације и увода-ЗЈПТТ и важећим прописима и стандардима  из ове 

области. 

У самим објектима у зависности од намене просторија предвидети одређен број 

телефонских прикључница. Број прикључница, начин каблирања одредиће  се главним 

пројектом инсталација за сваки објекат а  према техничким условима за прикључење 

објекта на телекомуникациону мрежу које издаје надлежно телекомуникационо 

предузеће а који су саставни део пројектне документације. 

При изградњи нове телекомуникационе мреже изградити и јавне телефонске 

говорнице у објектима јавних установа или као самостојеће на улицама. 

 

За квалитетан пријем и дистрибуцију радио и ТВ сигнала предвиђена је изградња 

кабловског дистрибутивног система(КДС). За трасу КДС предвиђена је једна  PVC цев у 

планираној канализацији. 

 

Развој мобилне телефоније ће ићи у правцу постављања нових базних станица и 

антенских стубова, тако да се оствари што већа покривеност локације сигналом 

мобилне телефоније свих оператера, како је простор обухваћен овим, планом добро 

покривен сигналом мобилне телефоније, па се не предвиђа изградња нових базних 

станица. 
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У опису постојећег стања наведено је да се у насељу налази једна корпоративна 

јединица преко које се одвија поштански саобраћај. Нису планирана проширења  

односно повећања капацитета објеката поште, као ни отварање нових јединица 

поштанске мреже. У зависности од обима саобраћаја могућа је трансформација 

постојеће корпоративне поште у уговорену пошту.   

 

2.1.7.4. Термотехничка инфраструктура 

 

Предвиђен је цевни развод одговарајућим предизолованим цевоводом од ископних 

бунара до објеката посебно за грејање термоминералном водом а посебно за 

санитарну топлу воду. Цевовод за грејање је предвиђен од предизолованих челичних 

цеви. Цевовод за санитарну воду је предвиђен од предизолованих полиетиленских 

цеви. Сви цевоводи се постављају у земљу. Предвиђа се развод воде од постојећег 

ископног бунара као и од нова два бунара које је потребно истражити и ископати. Тиме 

се постиже максимално коришћење топлотне енергије из природних извора 

(термоминерална вода сталне температуре и велике издашности). 

Отпадну воду насталу после употребе санитарне воде избацити у цевовод фекалне 

канализације а отпадну воду после употребе за грејање је потребно прописно 

цевоводом избацити у канал преко цевовода кишне канализације а затим у реку. 

Новоппројектованим решењем се предвиђа коришћење постојећег копаног бунара 

пречника 2.5 м и дубине 6.8 м. Бунар је лоциран непосредно на десној обали 

евакуационог канала. 

Црпењем овог експлоатационог објекта постиже се капацитет од 49.5 l/s, уз снижење 

нивоа од 2.1 м, али и уз пад температуре са 37.7°C на 36.5°C (због повећања утицаја 

хладне воде). Тестирање бунара изведено је априла 1978. године, када је статички 

ниво воде био на коти 273, што одговара коти воде у каналу. 

1988. године је извршено мерење капацитета издашности бунара топле воде у Овчар 

бањи, од стране стручњака Електромораве Љубише Јеремића. Мерење је рађено у 

период од 17 -20 априла у времену од 8 часова дневно. 

Резултати су свих дана били исти: у 8h темпертура је била 37,7°C а у 20h је била 

36,4°C. 

Испумпавање је вршено свих дана и констатовано је да код највећег испумпавања 

ниво воде не пада испод 1,65м, што показује: 

 да издашност бунара прелази количину од 50л/сек, 

 да је максимална температура воде 37,7° C и да не пада испод 36,4°C. 
Посебно је значајно истаћи да је постојећи бунар веома издашан, а и да је цело 

подручје богато термоминералном водом те да је у новом плану потребно а и  могуће 

отварати нове бушотине и несметано снабдевати будуће туристичке капацитете. 

 

  Санитарна топла вода и каналисање отпадних вода 

У насељу постоји делимична дистрибутивна мрежа санитарне и термоминералне воде. 

Што се термоминералне воде тиче, са постојећег изворишта пумпна станица црпи 80 

л/мин(1,33l/s) термоминералне воде и потискује (Х = 27 м) у дистрибутивну мрежу. 

Црпна станица ради 24 часа дневно. 

Постојећа дистрибутивна мрежа је стара око 50 година и израђена је од 

челичнопоцинкованог, ПЕ и ПВЦ материјала. 
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Претпостављене потребе за санитарном водом корисника нових објеката: 

 

НАМЕНА 

BRGP ПОВРШИНА 

m
2
 

ПОТРЕБНА КОЛИЧИНА 

САНИТАРНЕ ВОДЕ 

                     л/сек. 

Туристички садржаји ( целине 1.1, 1.2, 1.4, 

1.5, 1.6 и 1.11) 
43.239,89 8 л/сек. 

Стамбено-туристички садржаји (целине 

2.3, 2.7 и 2.8) 
9.072,70 2 л/сек. 

Бањско-здравствени садржаји (целине 2.5 

и 2.6) 
7.683,90 2 л/сек. 

Туристичко-едукативни садржаји (целина 

1.3) 
1.753,18 0,5 л/сек. 

Централне финкције (целина 1.8) 1.879,82 0,5 л/сек. 

Пословање у ф. ХЕ (целина 2.2) 2.210,04 0,5 л/сек. 

Здравствени садржаји (целина 2.9) 1.307,24 1 л/сек. 

Бањско-здравствени-образовни садржаји 

(целине 2.4) 
8.616,31 2 л/сек. 

                                                             Укупно:                                16,5 л/сек. 

 

Укупне количине отпадних вода се могу проценити на 80% од санитарне употребљене 

воде, односно, 

15,50 л/сек х 0,8 = 12,40 л/сек, или 

12,40 л/сек х 1,50 = 18,60 л/сек отпадне воде у сату максималне потрошње. 

Ову отпадну воду је потребно избацити преко система фекалне канализације. 

На ово је потребно додати и количину воде која се избаци после загревања објеката 

која износи приближно 113 л/сек у сату максималне потрошње при спољно пројектним 

условима. Ову воду из система грејања је могуће избацити у систем кишне 

канализације па затим преко каналу у реку. 

 

Снадбевање објеката топлом водом за грејање и санитарном водом 

 

На основу свих ових досадашњих испитивања капацитета термоминералне воде новим 

планом се предвиђа грејање свих нових објеката и коришћење санитарне воде са 

термоминералном водом која има сталну температуру између 37,7°C и 36,4°C. 

С'обзиром да се мерењем капацитета постојећег бунара постигао капацитет од 49.5 l/s 

уз депресију 2.1m то представља довољан капацитет да се покрију потребе за 

грејањем и коришћењем топле санитарне воде за један део нових и постојећих 

објеката. Како постоји хидрауличка веза термоминералне воде и речне воде, 

повремено се осећа замућеност воде из бунара, што је још један разлог да се мора 

тражити нова каптажа нешто удаљенија од реке тако да је предвиђено додатно 

испитивање и отварање још два бунара нешто удаљенијих од реке што би свакако 

осигурало стабилно снабдевање санитарном водом и водом за грејање. 

Овом температуром воде је предвиђено зидно грејање свих новопројектованих 

објеката како би се покрили трансмисиони губици топлоте. У другом пролазу обарања 

температуре после зидног грејања могуће ја загревање свежег ваздуха са системом 

биполарне јонизације који се убацује у просторије на унутрашњу температуру 

просторија и тиме се обезбеђује потребна количина свежег ваздуха по особи и 

обезбеђује се надпритисак у просторијама чиме се постиже изолација у односу на 
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спољни загађени ваздух. На крају у трећем пролазу топлотну енергију термоминералне 

бунарске воде могуће је искористити преко топлотних пумпи вода/вода чиме би 

топлотна пумпа покривала екстремне спољашње услове. 

Сва термотехничка опрема (топлотна пумпа, клима коморе, вентили, цевоводи, 

циркулационе пумпе...) за сваки објекат понаособ би се постављала у самим објектима 

и то у техничким просторијама које се морају предвидети архитектонско-грађевинским 

пројектом. 

Ако узмемо температуру воде од 37,7°C и проток од 49.5 l/s као и да ту воду охладимо 

кроз све ове видове грејања до температуре од 23°C можемо израчунати количину 

топлоте коју је могуће искористити од термоминералне воде.    

49,5 x (37,7-23) x 4,2 = 3056 kW што представља значајан капацитет топлотне 

енергије. 

Преглед потребне предпостављене топлотне енергије за грејање објеката је дат 

у следећој табели: 

 

НАМЕНА 

BRGP ПОВРШИНА 

m2 

ПОТРЕБНИ ТОПЛОТНИ 

КАПАЦИТЕТ 

                     kW 

Туристички садржаји ( целине 1.1, 

1.2, 1.4, 1.5, 1.6 и 1.11) 
43.239,89 4400 

Стамбено-туристички садржаји 

(целине 2.3, 2.7 и 2.8) 
9.072,70 910 

Бањско-здравствени садржаји 

(целине 2.5 и 2.6) 
7.683,90 770 

Туристичко-едукативни садржаји 

(целина 1.3) 
1.753,18 180 

Централне финкције (целина 1.8) 1.879,82 180 

Пословање у ф. ХЕ (целина 2.2) 2.210,04 230 

Здравствени садржаји (целина 2.9) 1.307,24 140 

Бањско-здравствени-образовни 

садржаји (целине 2.4) 
8.616,31 870 

                                                                   Укупно:                                7680 kW 

Из овога произилази потребна количина термоминералне воде од 113л/сек. што са 

потребом за санитарну воду од 15,5л/сек укупно износи  

128,5 л/сек. 

Из ових претпостављених топлотних потреба свих објеката закључујемо да је потребно 

извршити испитивање и ископ нова два бунара да би се осим топлотне енергије за 

грејање покриле и потребе за санитарном водом као и за потребе бањске и 

медицинске терапије. Значи укупно су потребна три бунара која имају сличну 

издашност.  

Наравно уз додатно коришћење топлотних пумпи вода/вода за сваки објекат могуће је 

додатно искоришћење топлотне енергије термоминералне воде. 

Уколико се испитивањем покаже да је могуће извршити још неки ископ 

термоминералне воде онда је потребно прилагодити потребе појединих објеката новом 

најближем изворишту термоминералне воде како за потребе санитарне топле воде 

тако и за потребе топле воде за грејање. 
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2.1.8. Смернице за  уређење зелених површина у оквиру претежних намена 

 

Систем зеленила предметног Плана, у највећој мери, чине зелене површине које прате 

претежне намене. 

 

 Зеленило комуналних садржаја 

 Зеленило централних функција 

 Зеленило бањско-здравствено-образовних садржаја 

 Зеленило туристичко-едукативних садржаја 

 Зеленило пословања у функцији хидроелектране 

 Зеленило здравствених садржаја 

 Зеленило стамбено-туристичких садржаја 

 Зеленило туристичких садржаја 

 Зеленило спортско-рекреативних садржаја 

 Бањско-здравствених саржаја 

 

 Зеленило комуналних садржаја 

Зеленило ове категорије прати планиране инфраструктурне објекте. Организација 

зеленила у оквиру ових намена у директној је зависности од намене објеката, 

организације парцеле и објеката на парцели, као и преостале слободне површине. 

Величина растиња за озелењавање условљена је распоредом подземне 

инфраструктуре. 

 

 Зеленило централних функција 

Наведена категорија зеленила треба да артикулише и оплемени простор, нагласи 

архитектуру објекта, према положају и околним наменама. Могуће је репрезентативно 

уредити улаз у објекат користећи линеарну и групну садњу лишћара и четинара 

различите спратности, као и формирањем цветних засада. Приликом пејзажног 

уређења обратити пажњу на подземне инсталације и не оптерећивати простор високом 

вегетацијом. Имајући у виду да зеленило употпунјује понуду објекта централних 

делатности, уређење и одржавање ових површина мора бити на високом нивоу. 

 

 Зеленило бањско-здравствено-образовних садржаја 

Зелене површине у оквиру бањско-здравствено-образовних садржаја знатно утичу на 

психолошко стање корисника и њихов бржи опоравак. Поред основне санитарно-

хигијенске функције зеленила у оквиру ове намене, зеленило има и истраживачку 

улогу. Композицију зеленила организовати тако да ублажи околне утицаје буке и 

аерозагађења, формира повољне микроклиматске услове и формира динамичан 

простор за истраживање у природи. У складу са просторним могућностима простор 

опремити адекватним мобилијаром. Употребом зеленила истаћи све улазе у објекат и 

додатно их декоративно оплеменити. При избору биљног материјала препоручује се 

употреба аутохтоних врста прилагођених условима средине, али је потребно 

имплементирати и биљке са санитарним дејстом (фитонцидне биљке, биљке које 

позитивно утичу на јонизацију ваздуха, врсте које увећавају влажност ваздуха, 

ублажавају ветрове и др). Не смеју се користити отровне врсте и врсте које изазаивају 

алергијске реакције. 
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 Зеленило туристичко-едукативних садржаја 

Како је у оквиру ове намене планиран визитор центар, тако и зеленило треба својом 

организацијом да подржи планиране садржаје. У том смислу зелене површине треба 

да буду репрезентативне, редовно одржаване, опремљене мобилијаром за 

краткотрајно задржавање  и организоване на начин да подражавају околни природни 

амбијент. 

 

 Зеленило пословања у функцији хидроелектране 

У оквиру зелених површина пословања у функцији хидроелектране потребно је 

постојеће зелене површине оплеменити и организовати додавањем декоративне 

вегетације нижег склопа, коришћењем жбунастог или цветног растиња. Избегавати 

претрпавање слободних површина и претерано шаренило. Чишћење од свих врста 

отпада и редовно одржавање су обавезни. 

 

 Зеленило здравстваених садржаја 

Зелене површине у склопу здравствених установа знатно утичу на психолошко стање 

болесника и њихов бржи опоравак. Ове површине треба да буду доступне свим 

болесницима и пратиоцима истих. Потребно их је организовати на начин да испуњавају 

санитарно-хигијенску функцију. Дуж обода парцеле поставити линијски распоређено 

зеленило, које обезбеђује повољне микроклиматске услове и штити од негативног 

утицаја буке и аерозагађења. У складу са просторним могућностима организовати 

одморишта са клупама. При избору биљног материјала препоручује се употреба 

аутохтоних врста прилагођених условима средине, али је потребно имплементирати и 

биљке са санитарним дејстом (фитонцидне биљке, биљке које позитивно утичу на 

јонизацију ваздуха, врсте које увећавају влажност ваздуха, ублажавају ветрове и др). 

Не смеју се користити отровне врсте и врсте које изазаивају алергијске реакције. 

 

 Зеленило стамбено-туристичких садржаја 
Ову категорију зеленила уредити по принципу стамбеног блока са нагласком на 

редовном одржавању и имплементацији декоративних врста биљака које ће додатно 

оплеменити простор. Приликом изградње зелених површина, формирати групације 

четинара и лишћара, користити солитерну садњу за наглашавање улаза, обезбедити 

травне површине, избегавати врсте са плитким кореном. На теренима у паду подзиде 

урадити са облогом од камена и отворима за дренажу. Користити урбани мобилијар 

прилагођен бањском амбијенту. Где просторне могућности то не дозвољавају, 

предвидети садњу у жардињерама, при чему треба користити ниско дрвеће, жбунасте 

врсте различитог колорита и хабитуса, перене и декоративне пузавице. Композиција 

зеленила на овим површинама треба да се одликује једноставним облицима и чистим 

колоритним решењима, не треба примењивати мноштво биљних врста, обиље 

различитих просторних облика и комбинације боја. Ради бољег одржавања користити 

врсте које не захтевају специјалне услове. У случају недостатка слободног простора, 

подстиче се употреба специфичног вертикалног и кровног озелењавања. У оквиру ове 

категорије могуће је и озелењавање тераса, које је директно условљено слободним 

простором терасе, као и жељама власника стана. Приликом одабира вегетације 

користити аутохтоне врсте прилагођене расту у ограниченом простору (жардињерама, 

саксијама, кровним лејама), као и оне које су отпорне на специфичне услове који 

владају у оквиру наведених површина, попут појачане инсолације, изложености 

струјањима ваздуха (ветру), ограниченом водном капацитету и сл.  
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 Зеленило туристичких садржаја 

Зеленило ове категорије треба да истакне и нагласи архитектуру туристичког објекта, а 

уједно пружи пријатан простор за боравак гостију хотела. Ове површине подразумевају 

висок ниво озелењавања.  Композиција зеленила треба да задовољава санитарно-

хигијенске, естетске и организационо-просторне услове функционалне намене, 

угоститељских услуга.  У оквиру предметних парцела организовати засебне површине 

и зоне зеленила које имају репрезенативни карактер наглашавајући на тај начин и саму 

архитектуру објекта. Потенцирати репрезенатативне травнате површине. Коришћење 

вртно-архитектонских елемената (скулптура, фонтана, пергола, мобилијара итд) 

планирати искључиво у складу са оклолним пејзажом и стилским карактеристикама 

локалне традиционалне архитектуре и архитектуре објекта. Конкретно, одабир врста, 

вршити након детаљне микролокацијске анализе теренских услова и у складу са 

аутохтоним вегетацијским склопом. Композиција зеленила на овим површинама треба 

да се одликује једноставним облицима и чистим колоритним решењима, не треба 

примењивати мноштво биљних врста, обиље различитих просторних облика и 

комбинације боја.  

 

 Зеленило спортско-рекреативних садржаја 

Основна улога зеленила ове категорије је да пружи пријатан амбијент за бављење 

рекреацијом корисницима предметног простора. У том смислу зеленило, спортски 

терени и остали пратећи садржаји треба да образују јединствену функционалну 

целину. Пратеће садржаје потребно је уклопити са зеленилом на такав начин да не 

ометају спортске активности које се одвијају на датој површини. Приликом 

озелењавања избегавати употребу алергених врста, врста са крупним плодовима или 

оних које у јесењем периоду услед опадања лишћа и плодова доприносе повећању 

запрљаности простора. У зони рекреације, на местима где се јавља подземна 

инфраструктура зеленило организовати у виду травног покривача комбинованог са 

површинама за пасивну рекреацију. Избегавати употребу дрвенастих и жбунастих 

врста са великим кореном. 

 

 Зеленило бањско-здравствених садржаја 

Зелене површине у оквиру бањско-здравствених садржаја знатно утичу на психолошко 

стање корисника и њихов пријатнији боравак у бањи. Зеленило ове категорије  поред 

естетске има и санитарно-хигијенску функцију. Композицију зеленила организовати 

тако да ублажи околне утицаје буке и аерозагађења, формира повољне 

микроклиматске услове и пријатан простор за миран боравак у природи. У складу са 

просторним могућностима простор опремити адекватним мобилијаром и просторима за 

одмор корисника. При избору биљног материјала препоручује се употреба аутохтоних 

врста прилагођених условима средине, али је потребно имплементирати и биљке са 

санитарним дејстом (фитонцидне биљке, биљке које позитивно утичу на јонизацију 

ваздуха, врсте које увећавају влажност ваздуха, ублажавају ветрове и др). Не смеју се 

користити отровне врсте и врсте које изазаивају алергијске реакције. 
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2.1.9. Правила, услови и ограничења уређења простора 

 

У графичком прилогу „План намене површина“ дате су претежне намене у оквиру 

захвата Плана. 

 Изградња објеката се може вршити искључиво на основу Плана и по 

условима прописаним Планом. 

 У регулацији улица није дозвољена изградња објеката, изузев оних који 

спадају у саобраћајне, односно комуналне објекте и урбану опрему 

(надстрешнице јавног превоза, споменици, рекламни панои и сл). 

 Изградња планираних објекта дозвољена је унутар грађевинских линија, 

према правилима уређења и грађења утврђеним Планом. 

 На планираним површинама јавне намене и површинама планираним за 

објекте од општег интереса не могу се подизати објекти који нису у функцији 

планиране намене. 

 На просторима који на основу плана нису утврђени као грађевинске 

површине не може се дозволити никаква изградња супротна предвиђеној 

намени, осим објеката инфраструктуре, односно објеката који служе 

одбрани. 

 

2.1.10. Општи регулациони и нивелациони услови за уређење површина јавне 

намене - улица 

 

Ширина регулације новопланираних и постојећих саобраћајница предвиђених за 

реконструкцију утврђена је у складу са категоријом саобраћајнице и оптималним 

коридором за њен смештај. 

  

Регулациона линија утврђује линију разграничења површина одређене јавне намене 

од површина предвиђених за друге јавне и остале намене и представља будућу 

границу грађевинских парцела намењених за површине јавне намене, међу којима и 

саобраћајнице.  

 

Планом регулације улица дефинисани су услови за диспозицију саобраћајних 

површина – коловоза и тротоара. 

 

Положај саобраћајница у уличном коридору дефинисан је и осовином самих 

саобраћајница. 

 

Саобраћајним решењем  условљено је и постављање нивелете саобраћајница према 

конфигурацији терена и другим условима у коридору. Планом нивелације утврђена је 

висинска регулација новопланираних саобраћајница у односу на конфигурацију терена 

и нивелацију већ изграђених саобраћајница. Дате висинске коте пресечних тачака 

осовина постојећих или планираних саобраћајница су орјентационог карактера и 

могуће су измене ради побољшања техничких решења. У односу на утврђену нивелету 

саобраћајница потребно је испланирати терен пре почетка грађења и утврдити 

висинску коту приземља објеката. 
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2.1.11. Услови и мере заштите простора 

 

2.1.11.1. Услови за заштиту животне средине  

 

Општи услови заштите животне средине обухватају спровођење норматива који су 

дефинисани како  кроз планове вишег реда, тако и кроз услове за изградњу објеката, 

заступљеност отворених – слободних простора и зелених површина на нивоу  

урбанистичке зоне. 

 

Придржавањем утврђених услова из Плана у погледу врсте и намене новопланираних 

објеката, њиховог утврђеног положаја, дефинисаних индекса и заузетости простора–

парцела и утврђених максималних спратности, уз поштовање ограничења, обезбеђују 

се квалитетнији услови живота . 

 

Општи услови заштите животне средине обезбеђују се придржавањем одредби: 

- Закон о заштити животне средине („Сл. гласник РС“ бр. 135/04, 36/09, 36/09-др. 

закон, 72/09-др. закон,88/10, 43/11-одлука УС, 14/16). 

- Закона о стратешкој процени утицаја на животну средину ("Сл. гласник РС бр. 

135/04 и 88/10), 

- Закона о процени утицаја на животну средину ("Сл. гласник РС“ бр.135/04, 36/09), 

као и другим законима, правилницима и прописима везаним за ову област. 

 

2.1.11.2. Услови за заштиту од пожара, елементарних и других непогода 

 

Ради заштите од пожара објекти морају бити реализовани према одговарајућим 

техничким противпожарним прописима, стандардима и нормативима: 

- Објекти морају бити реализовани у складу са Законом о заштити од пожара („Сл. 

Гласник РС“, бр. 11/09, 20/15, 87/18 и 87/18 – др. закон) 

- 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 („Сл. гласник РС“, бр. 3/18)  

- Објектима мора бити обезбеђен приступни пут за ватрогасна возила, сходно 

Правилнику о техничким нормативима за приступне путеве, окретнице, уређене 

платое за ватрогасна возила у близини објеката повећаног ризика од пожара („Сл. 

лист СРЈ“, бр. 8/95), по коме најудаљенија тачка коловоза није даља од 25м од 

габарита објекта.  

- Објекти морају бити реализовани у складу са Правилником о техничким 

нормативима за заштиту високих објеката од пожара („Сл. Гласник РС“, бр. 80/15, 

67/17 и 103/18), Правилником о техничким нормативима за електричне инсталације 

ниског напона („Сл. лист СФРЈ“, бр. 53/88, 54/88 – исправка, „Сл. лист СРЈ“, бр. 28/95) 

и Правилником о техничким нормативима за заштиту објеката од атмосферског 

пражњења („Сл. лист СРЈ“, бр. 11/96).  

 

У циљу прилагођавања просторног решења потребама заштите од елементарних 

непогода, пожара и потреба значајних за одбрану укупна реализација односно 

планирана изградња мора бити извршена уз примену одговарајућих просторних и 

грађевинско - техничких решења у складу са законском регулативом из те области.  
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Ради заштите од потреса новопланиране садржаје реализовати у складу са -

Правилником о техничким нормативима за изградњу објеката високоградње у 

сеизмичким подручјима („Сл. лист СФРЈ“, бр. 31/81, 49/82, 29/83, 21/88 и 52/90).   

 

У поступку спровођења плана обавезна је примена свих прописа, смерница и стручних 

искуства, као и  

-Уредбе о организовању и функционисању цивилне заштите („Сл. гласник РС“, бр. 

21/92). 

-Закон о одбрани („Сл. гласник РС“, бр.116/07, 88/09, 88/09 – др. закон, 104/09 – др. 

закон, 10/15 и 36/18). 

- Одлука о врстама инвестиционих објеката и просторних и урбанистичких планова од 

значаја за одбрану („Сл. гласник РС“, бр. 85/15) утврђује који су објекти од значаја за 

одбрану. 

- Уредбом о организовању и функционисању цивилне заштите („Сл. гласник РС“, бр. 

21/92)  

Градови и насеља у републици Србији класификовани су кроз четири степена 

угрожености. За сваки степен утврђене су одгова++рајуће мере, услови и режими 

заштите. 

 

 

2.1.11.3. Правила и услови заштите природних и културних добара  

 

Заштита природних добара 

Простор у обухвату плана се налази унутар заштићеног подручја Предео изузетних 

одлика „Овчарско-Кабларска клисура“ у режиму заштите II и III степена. Предметно 

подручје налази се у обухвату еколошке мреже - еколошки значајног подручја 

„Овчарско-Кабларска клисура“. Сходно томе, издају се следећи услови заштите 

природе: 

 

 Приликом озелењавања простора, предност дати аутохтоним врстама биљака, 

отпорним на аерозагађење, које имају густу и добро развијену крошњу, а као 

декоративне врсте могу се користити и врсте егзота које се могу прилагодити 

локалним условима, а да при том нису инвазивне и алергене (тополе и сл.). 

Инвазивне (агресивне, алохтоне) врсте у Србији су: Acer negundo (јасенолисни 

јавор или негундовац), Amorpha fruticosa (багремац), Robinia pseudoacacia (багрем), 

Ailanthus altissima (кисело дрво), Fraxinus americana (амерички јасен), Fraxinus 

pennsylvanica (пенсилвански јасен), Celtis occidentalis (амерички копривић), Ulmus 

pumila (ситнолисни или сибирски брест), Prunus padus (сремза), Prunus serotina 

(касна сремза) и др. 

 Прибавити сагласност надлежних институција за извођење радова који изискују 

евентуалну сечу одраслих, вредних примерака дендрофлоре, како би се уклањање 

вегетације свело на најмању могућу меру; 

 Уколико се током радова наиђе на геолошко-палеонтолошка документа или 

минералошко-петролошке објекте, за које се претпоставља да имају својство 

природног добра, извођач радова је дужан да обавести Министарство заштите 

животне средине, као и да предузме све мере заштите од уништења, оштећења 

или крађе до доласка овлашћеног лица. 
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Заштита културних добара 

Манастир Благовештење 

У обухвата плана се налази непокретно културна добра које ужива заштиту на основу 

Закона о културним добрима, манастир Благовештење заједно са седам икона из XVII 

века које се налазе у цркви (Решење о стављању под заштиту државе манастира 

Благовештење заједно са седам икона из XVII века које се налазе у цркви број 1411/50 

од 8. новембра 1950. године донето од стране Завода за заштиту и научно проучавање 

споменика културе НРС, Одлуком о утврђивању непокретних културних добара од 

изузетног и од великог значаја манастир Благовештење се у оквиру Овчарско-

кабларских манастира утврђује за непокретно културно добро-споменик културе од 

великог значаја (Службени гласник СРС, бр. 14/79).  

За све радове унутар манастирског комплекса обавезно је прибавити мере техничке 

заштите Завода за заштиту споменика културе у Краљеву као територијално надлежне 

службе заштите. 

Стара железничка станица 

У обухвату се налази и зграда Старе железничке станице, која је тренутно у процесу 

валоризације службе заштите Завода за заштиту споменика културе у циљу 

утврђивања споменичких својстава објекта ради спровођења процедуре евидентирања 

и проглашења у складу са Законом. 

За све радове на објекту и у његовој непосредној околини обавезно је прибавити мере 

техничке заштите Завода у Краљеву као територијално надлежне службе заштите. 

Археолошки локалитет манастир Илиње 

На границама плана се налази археолошки локалитет манастир Илиње, утврђење из 

рановизантијског периода. 

За све радове на кат. парцелама које се простиру од порте манастира Благовештење 

према манастиру Илиње обавезно је прибавити мере техничке заштите Завода у 

Краљеву као територијално надлежне службе заштите. 

 

На простору у обухвату Плана важе следеће мере заштите културних добара: 

 ако се у току извођења грађевинских радова наиђе на археолошки локалитет или 

предмете извођач радова је дужан да без одлагања обустави радове и обавести 

надлежни завод за заштитуспоменика културе и предузме мере да се налаз не 

уништи и да се сачува на месту и положају у комеје откривен. 

 уколико постоји опасност оштећења Завод може привремено обуставити радове 

док се на основу закона не утврди да ли је непокретност културно добро или није. 

 Инвеститор је дужан да обезбеди средства за истраживање, чување, публиковање 

и излагањедобра које ужива претходну заштиту, које се открије приликом 

изградње, до предаје добра на чувањеовлашћеној институцији заштите. 

 Уколико се приликом археолошких истраживања наиђе на грађевинске остатке од 

интереса за Републику Србију, надлежни Завод ћe у договору са Републичким 

заводом и надлежним Министарством културе и информисања израдити мере 

техничке заштите откривених остатака. 

 У току својих редовних активности Завод у Краљеву може извршити евидентирање 

нових добара која уживају претходну заштиту о чему је обавестити надлежно 

одељење за урбанизам (чл. 29 Закона о културним добрима. Службени гласник РС 

бр. 71/94) 
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2.1.12. Услови приступачности особама са инвалидитетом 

 

Приликом пројектовања објеката за јавну употребу, саобраћајних и пешачких 

површина (тротоари и пешачке стазе, пешачки прелази, паркинзи, прилази до објеката 

и сл.), мора се омогућити несметан приступ, кретање и боравак  особама са 

инвалидитетом, деци и старим 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. 22/15), као и осталим важећим прописима, нормативима и 

стандардима који регулишу ову  област. 

Нивелације свих пешачких стаза и пролаза радити у складу са важећим прописима о 

кретању особа са посебним потребама. 

Потребно је испоштовати одредбе Закона о спречавању дискриминације особа са 

инвалидитетом ( Сл. гласник РС број 33/06 и 13/2016) , у погледу члана 13. 

 

2.1.13. Мере енергетске ефикасности 

 

Повећање загађења Планете и убрзана потрошња ресурса из природе допринели су 

подизању еколошке свести и свести о значају одрживог развоја.  

Одржива градња је свакако један од значајнијих сегмената одрживог развоја. Она 

укључује употребу грађевинских материјала који нису штетни по животну средину, 

управљање отпадом насталим приликом изградње или рушења објеката, као и 

енергетску ефикасност објеката. Енергетска ефикасност је изузетно значајан сегмент у 

одрживој градњи због свог дугорочног утицаја приликом експлоатације објеката. 

Енергетска ефикасност објеката постиже се кроз низ мера, које треба применити 

приликом градње објекта. 

 

Топлотна заштита објеката 

Недовољна топлотна изолација доводи до повећаних топлотних губитака зими, 

хладних спољних конструкција, оштећења насталих влагом (кондензацијом), као и до 

прегревања простора лети. 

При изградњи објеката користити савремене термоизолационе материјале на 

комплетном спољашњем омотачу и избегавати термичке мостове, како би се смањили 

губици топлотне енергије. 

Побољшањем топлотно изолационих карактеристика зграде могуће је постићи 

смањење укупних губитака топлоте за просечно 40 до 80%. 

При прорачуну коефицијента пролаза топлоте објеката узети вредности за 20-25% 

ниже од максималних дозвољених вредности за ову климатску зону.  

Облик и оријентација објекта 

Приликом пројектовања објекта потребно је анализирати локацију и посветити посебну 

пажњу одабиру оријентације и облика објекта. 
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При обликовању будућег објекта водити рачуна о односу његове основе и волумена. 

Треба избегавати разуђене форме, односно, треба тежити стварању објеката са што 

повољнијим односом корисне површине и површине фасаде. 

Просторије у којима се проводи највише времена у току дана, треба оријентисати ка 

југу, како би се искористили топлотне добици од сунца. У летњем периоду, заштита од 

претеране инсолације се може постићи засеном грађевинским елементима, 

вертикалним прозорским засторима, зеленилом и сл. У зимском периоду сунчеви зраци 

падају на земљу под мањим углом, па грађевински елементи, који у летњем периоду 

засењују прозоре, зими не спречавају продор сунчеве енергије у унутрашњост објекта.  

Дрвореди и густи засади око објекта смањују утицај ветра и обезбеђују неопходну 

засену у летњим месецима. Пожељно је да зеленило, које се сади са јужне стране 

објекта, буде листопадно како би се омогућила инсолација објекта током зимског 

периода. 

 

Загревање објекта и потрошне санитарне воде 

За производњу топлотне енергије за загревање објеката и потрошне санитарне воде 

предност дати употреби обновљивих извора енергије. Могу се користити биомаса, 

сунчева енергија, биогас, али и сви остали обновљиви извори. 

У сврху производње топлотне енергије могу се користити и топлотне пумпе „ваздух-

вода“ и „вода-вода“. 

При изградњи нових објеката потребно је прво размотрити примену неких од 

поменутих извора топлотне енергије и у ту сврху предузети све потребне 

архитектонско-грађевинске мере. 

* * * 

Енергетска ефикасност свих објеката који се граде утврђиваће се у поступку 

енергетске сертификације и поседовањем енергетског пасоша у складу са 

Правилником о енергетској ефикасности зграда (“Службени гласник РС”, број 61/11) и 

Правилником о условима, садржини и начину издавања сертификата о енергетским 

својствима зграда („Службени гласник РС”, бр. 69/12 и 44/18 – др. закон). 

 

 

2.1.14. Услови за одвоз и дистрибуцију комуналног отпада 

 

Простор у захвату Плана највећим делом је укључен у систем управљања отпадом на 

територији града Чачка.  

Планира се унапређење управљања отпадом, као и примена свих неопходних 

организационих и техничких мера којима би се минимализовали потенцијални 

негативни утицаји на квалитет животне средине. 

Управљање отпадом укључује активности прикупљања, транспорта, сортирања, 

рециклаже, одлагања, праћења и мониторинга отпада. Одлагање отпада врши се у 

одговарајуће посуде у сопственом дворишту, односно у контејнерима смештеним на 

погодним локацијама у склопу парцеле, а у складу са прописима за објекте одређене 

намене, са одвожењем на градску депонију, организовано и путем надлежног 

комуналног предузећа које ће дефинисати динамику прикупљања и одношења отпада, 
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према Закону о управљању отпадом („Сл. гласник РС“ бр. 36/09, 88/10, 14/16 и 95/18 – 

др. закон), а у складу са Стратегијом управљања отпадом за период 2010-2019. године. 

 

 

2.2.  Правила грађења  

 

Правила грађења су дефинисана за све површине које се налазе у захвату Измена и 

допуна Плана генералне регулације „Љубић – Коњевићи“ у Чачку. 

 

2.2.1. Правила парцелације, препарцелације и исправке граница парцела 

 

Општа правила парцелације су елементи за одређивање величине, облика и површине 

грађевинске парцеле која се формира.  

 

Облик и површина грађевинске парцеле 

Грађевинска парцела има облик правоугаоника или трапеза. 

Грађевинска парцела (планирана и постојећа) има површину и облик који омогућавају 

изградњу објекта у складу са параметрима задатим планом, техничким нормативима и 

прописима за одређену врсту објекта. 

   

Исправка граница суседних парцела 

Исправка границe суседних катастарских парцела, спајање суседних катастарских 

парцела истог власника, као и спајање суседних парцела на којима је исто лице 

власник или дугорочни закупац на основу ранијих прописа, врши се на основу 

елабората геодетских радова. 

 

Уколико је суседна катастарска парцела у јавној својини, сагласност за исправку 

границе даје надлежни правобранилац. 

Приликом исправке граница суседних парцела мора се поштовати правило да 

катастарска парцела у јавној својини која се припаја суседној парцели не испуњава 

услове за посебну грађевинску парцелу, као и да је мање површине од парцеле којој се 

припаја. 

 

Пројекат препарцелације и парцелације 

На већем броју катастарских парцела може се образовати једна или више 

грађевинских парцела, на основу пројекта препарцелације, на начин и под условима 

утврђеним у планском документу.  

 

На једној катастарској парцели може се образовати већи број грађевинских парцела, 

које се могу делити парцелацијом до минимума утврђеног применом правила о 

парцелацији или укрупнити препарцелацијом, а према планираној или постојећој 

изграђености, односно, планираној или постојећој намени грађевинске парцеле, на 

основу пројекта парцелације.  

 

Свакој грађевинској парцели приликом парцелације обезбедити адекватан приступ са 

јавне саобраћајне површине који се може остварити и индиректним путем, који није 
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површина јавне намене, а у складу са условима дефинисаним у текстуалном делу 

плана Услови за приступ на јавну саобраћајну мрежу. 

 

 

2.2.2. Урбанистички показатељи и правила грађења по наменама у 

урбанистичким зонама, целинама и подцелинама у обухвату плана 

 

Општа правила грађења су дефинисана и груписана као скуп правила регулације и 

парцелације за одређену изградњу према намени, на одређеној површини, а у складу 

са критеријумима за грађење, урбанистичким параметрима и показатељима који служе 

њиховом остварењу. 

 

Планом је дозвољена изградња објеката за планиране намене грађевинског земљишта 

дефинисане у графичком прилогу План урбанистичке регулације са планом 

парцелације за површине јавне намене.   

 

У оквиру опредељене намене, Планом су  предвиђене минималне површине 

грађевинских парцела до којих се постојеће парцеле могу делити, и то тако, да се 

свакој грађевинској парцели обезбеди адекватан приступ са јавне саобраћајне 

површине.   

 

Приликом пројектовања објеката поштовати све прописе и законе везане за заштиту 

животне средине, заштиту од пожара, санитарну и хигијенску заштиту, сеизмолошке и 

геотехничке услове. 

  

Приоритети при реализацији Плана су инфраструктурно опремање предметног 

простора које треба да прати даљи развој и градњу.  

 

У оквиру предметног простора, без обзира на врсту и намену објекта као и начин 

градње, морају бити испоштовани сви урбанистички показатељи, индекс заузетости и 

сва прописана правила грађења која важе у тој зони. 

 

 

2.2.2.1. Стамбено-туристички садржаји 

 

Урбанистичке целине 2.3, 2.7 и 2.8 

I)  Врста и намена објеката 

У зони намењеној стамбено – туристичким  садржајима дозвољава се изградња  

објеката у функцији становања, становања са делатностима и објеката у функцији 

туризма (смештај, услуге и сл.). С обзиром да је ова зона углавном изграђена 

интервенције су везане за реконструкцију постојећих објеката уз могућност 

трансформације из становања у друге могуће намене или рушење постојећег објекта и 

изградња новог.  

У оквиру целине 2.3 постојећи стамбени објекти се могу пренаменити у објекте у 

функцији туризма (смештај и угоститељство) или се на предметном простору изградити 

нови објекти у функцији становања или само садржаја у функцији туризма (хотел, 

апартмани и сл.) 
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У оквиру целине 2.7  у постојећим објектима могућа је организација и соба за издавање 

а нови објекти се могу градити као стамбени или објекти за смештај. 

У оквиру целине 2.8 постојећи стамбени објекат је могуће пренаменити у објекат у 

функцији туризма (смештај и угоститељство) или на његовом месту изградити нови 

објекат са наменом становање са делатностима (под делатностима се подразумевају 

угоститељство, услуге и сл.) , туристички садржаји (угоститељство, смештај и др.) или 

други садржаји који ће подржати зону централног бањског окупљања (култура и сл.) 

II)  Положај објеката на парцели 

У оквиру ове зоне објекте постављати искључиво као слободностојеће (објекат не 

додирује ниједну линију грађевинске парцеле) осим у целини 2.7 где се могу 

постављати и као двојни објекти.  

Грађевинске линије су дефинисане и приказане у графичком прилогу План 

урбанистичке регулације са планом парцелације за површине јавне намене. 

Дефинисане су у односу на планирану регулацију саобраћајница, а у целини 2.7 и у 

односу на зону заштите магистралног цевовода. 

Објекат се може поставити на или иза грађевинске линије у складу са функционалном 

организацијом објекта и партерног уређења. 

Најмање дозвољено растојање објекта од границе суседне парцеле у целинама 2.3 и 

2.8 је 4m, а у блоку 2.7 1.5m.  

III)  Правила у погледу величине парцеле  

У оквиру ових целина постоје већ изграђени објекти који су постављени по принципу 

објекат парцела. Уз сваки постојећи објекат потребно је формирати припадајућу 

парцелу у оквиру које ће се обезбедити несметано функционисање објекта. 

У оквиру целине 2.8 могуће је формирати до две грађевинске парцеле. 

У оквиру целине 2.3 парцеле дефинисати као припадајуће парцеле сваком постојећем 

објекту при чему парцела не може бити мања од 600m².  

У оквиру целине 2.7 који је углавном изграђен парцеле формирати по постојећем 

начину коришћења, а у случају нове градње минимална парцела може бити 150m². 

IV) Други објекти на парцели 

У целинама  2.3  и 2.8 на парцели није дозвољена градња другог, као ни помоћних 

објекта. Могућа је изградња базена, надстрешнице уз базен, наткривене терасе и сл. 

 У оквиру блока 2.3 могуће је код нове градње формирање и функционалних комплекса 

у случајевима формирања апартманског насеља.  

У оквиру целине 2.7 на парцели је могућа градња и помоћног објекта (гараже, оставе за 

баштенски алат, надстрешнице за роштиљ, надстрешнице уз базен, наткривене терасе 

(сенице) и сл, при чему гараже  и оставе за баштенски алат улазе у обрачун индекса 

заузетости и изграђености парцеле. 

V)  Најмања међусобна удаљеност објеката 

Објекте на парцели постављати тако да помоћни објекат не сме директно заклањати 

осунчање главном објекту.  

VI)  Дозвољена заузетост грађевинске парцеле 

Максимална дозвољена заузетост грађевинске парцеле 30% 

Максимални дозвољени индекс изграђености грађевинске парцеле 0.9 
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Максимални степен искоришћености парцела је 65% (рачунајући све објекте и платое 

са саобраћајницама и паркинзима). 

Проценат учешћа зеленила у склопу ове зоне је мин 35%. 

VII)  Дозвољена спратност објеката 

Максимална дозвољена спратност објеката је у целинама 2.3 и 2.8 је П+2, а у целини 

2.7 је П+1+Пк. 

Максимална дозвољена спратност другог објекта на парцели је П (приземље) без 

могућности искориштења поткровља. 

Дозвољена је изградња подрума или сутерена, уз напомену потенцијалним 

инвеститорима да би извођење било под отежавајућим околностима због сметњи 

хидротехничке природе (висок ниво подземних вода). 

Подрумске и сутеренске просторије у којима могу бити смештене гараже, помоћне и 

техничке просторије не улазе у обрачун индекса изграђености парцеле. 

VIII)   Услови за ограђивање 

У оквиру целина 2.3 и 2.8 зависно од садржаја који се у објекту организују (становање, 

хотел, апартманско насеље и сл) могуће је ограђивање живом зеленом оградом која се 

поставља у осовини границе грађевинске парцеле и која са озелењавањем треба да 

представља јединство. Препорука плана је да се у овим целинама не поставља ограда 

већ да се уређењем око објеката успостави партерно јединство на нивоу читаве 

целине. Потребне визуелне или функционалне препреке могу се формирати 

зеленилом. 

У оквиру целине 2.7 могуће је ограђивање живом зеленом оградом која се поставља у 

осовини границе грађевинске парцеле или транспарентном оградом висине до 1.4 m 

која се поставља тако да стубови ограде буду на земљишту власника ограде. 

IX)  Обезбеђивање приступа парцели и простора за паркирање возила 

За сваку грађевинску парцелу мора се обезбедити колски и пешачки прилаз. Колски 

прилаз парцели је минималне ширине 5,0 m са минималним унутрашњим радијусом 

кривине од 6,0 m. Пешачки прилаз је минималне ширине 1,5 m. 

Слободне површине на парцели се по правилу озелењавају и хортикултурно уређују 

(травњаци, цветњаци, дрвореди и сл.), оплемењују урбаним мобилијаром (фонтане, 

скулптуре, клупе…), а у зависности од величине парцеле и садржаја који се на њој 

организују (хотели, апартманско насеље и сл.) спортско рекреативним површинама и 

објектима – тенис терени, спортска игралишта, базени. 

Паркинг простор за кориснике објекта, по правилу решавати у оквиру парцеле 

изградњом паркинга или гаража у оквиру објекта, осим у целини 2.7 где гаражирање 

може бити у посебном објекту на парцели, а у складу са условима прикључка на јавну 

саобраћајницу и према нормативима за паркирање датим у посебном поглавњу овог 

плана. 

X) Минимални степен комуналне опремљености 

 приступ парцели обезбедити са јавне саобраћајне површине; 

 обезбеђено одлагање комуналног отпада;    

 прикључење на електроенергетску мрежу; 
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 прикључење на систем водовода и канализације. До изградње канализационе 

мреже, могуће је прикупљање отпадних вода у оквиру водонепропусних септичких 

јама. 

Прикључење објеката на комуналну инфраструктуру врши се на основу правила 

овог плана и услова овлашћених комуналних предузећа и организација. 

 

 

2.2.2.2. Туристички садржаји 

Урбанистичке целине 1.1, 1.2, 1.4, 1.5, 1.6 и 1.9. 

I)  Врста и намена објеката 

На овим површинама, је дозвољена изградња  објеката и капацитета у функцији 

туризма (хотели, мотели, пансиони, одмаралишта, визитор центар и пратеће 

угоститељске и услужне функције). 

У оквиру целине 1.1 планирана је искључиво изградња хотела високе категорије са 4 

или 5 звездица  

У оквиру целине 1.5 могуће је поред туристичко – угоститељских организовати и друге 

услуге (занатске, трговина и сл.) а које ће употпунити садржаје бање. 

У оквиру целине 1.6 могуће је и изградња спортских објеката и рекреативних садржаја. 

Спортско рекреативни садржаји се могу организовати у оквиру објекта (базен, 

теретана, Wеllness, спортска дворана  и сл.) и на отвореном при чему са садржајима у 

објекту могу представљати целину. На отвореном се могу организовати аква забавни 

парк, мини голф, фитнес парк и сл.   

У целини 1.4, постојећи објекат је могуће доградити или на његовом месту изградити 

потпуно нови објекат.  

У целини 1.9, постојећи објекат је могуће задржати у постојећим габаритима или на 

његовом месту изградити нови објекат. 

II)  Положај објеката на парцели 

Објекте постављати искључиво као слободностојеће (објекат не додирује ни једну 

линију грађевинске парцеле) осим у целини 1.5 где се објекти могу постављати и као 

двојни или као објекти у низу зависно од садржаја који ће се у њима организовати. 

Грађевинске линије су дефинисане и приказане у графичком прилогу План 

урбанистичке регулације са планом парцелације за површине јавне намене. 

Дефинисане су у односу на планирану регулацију саобраћајница, а у целини 1.5 

делимично и у односу на зону заштите електроенергетског вода. 

Нови објекти се могу постављати на или иза задате грађевинске линије с тим да се у 

оквиру задатих грађевинских линија нађу и објекти у функцији партерног уређења 

(базен, надстрешнице уз базен, перголе и сл.) а да се ван грађевинске линије могу 

наћи искључиво озелењене површине и паркинзи. 

Најмање дозвољено растојање објекта од границе суседне парцеле за нову градњу у 

целини 1.9, као и за слободностојеће и објекте у прекинутом низу у целини 1,5 је 2 m. 

III)  Правила у погледу величине парцеле  

Грађевинске парцеле се поклапају са површинама опредељене намене, изузев у 

целини 1.5. 

Парцелацију у циљу формирања грађевинских парцела за нову градњу, у оквиру 

целине 1.5,  могуће је извршити тако да минимална површина новоформиране парцеле 

буде 500m², а ширина фронта парцеле 20m. 
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IV) Други објекти на парцели 

На парцелама у оквиру целина 1.1, 1.2, 1.4, 1.5 и 1.9. није дозвољена градња другог, 

као ни помоћних објекта. Могућа је изградња базена, надстрешнице уз базен, 

наткривене терасе и постављање другог партерног мобилијара. 

У оквиру целине 1.6, уколико се граде спортски садржаји, могућа је изградња већег 

броја објеката, организованих у комплекс. 

V)  Дозвољена заузетост грађевинске парцеле 

Максимална дозвољена заузетост грађевинске парцеле је: 

 целине 1.1 и 1.2    -  до 45%  

 целине 1.4, 1.5 и 1.9              -  до 30% 

Максимални дозвољени индекс изграђености грађевинске парцеле је: 

 целине 1.1 и 1.2   -  до 1.6  

 целине 1.4, 1.5 и 1.9   -  до 0.9 

Максимални степен искоришћености парцела је 70% (рачунајући све објекте и платое 

са саобраћајницама и паркинзима). 

Проценат учешћа зеленила у склопу ове зоне је мин 30% (за хотеле у складу са 

категоријом хотела). 

У целини 1.6, уколико се на њој организују туристички садржаји, важе индекси који се 

односе на целине 1.1 и 1.2, а уколико се на њој организују спортски садржаји, важе 

следећи: 

 максимална дозвољена заузетост грађевинске парцеле под објектом без 

садржаја на отвореном до 25%: 

 максимални дозвољени индекс изграђености грађевинске парцеле (рачуна се 

само објекат) до 0.75: 

 максимални степен искоришћености парцела је 80% (рачунајући објекат, све 

садржаје на отвореном и платое са саобраћајницама и паркинзима). 

 проценат учешћа зеленила у склопу ове зоне је мин 20%  

VI)  Дозвољена спратност објеката 

Максимална дозвољена спратност и висина објеката у зони туристичких садржаја је: 

 целине 1.1 и 1.2  - спратност до П+3  

 целине 1.4, 1.5 и 1.9 - спратност до П+2  

У целини 1.6, уколико се на њој организују  

 туристички садржаји, дозвољена је спратност до П+3 

 спортски садржаји, дозвољена је спратност до П+2 

Дозвољена је изградња подрума или сутерена, уз напомену потенцијалним 

инвеститорима да би извођење било под отежавајућим околностима због сметњи 

хидротехничке природе (висок ниво подземних вода). 

Подрумске и сутеренске просторије у којима могу бити смештене гараже, помоћне и 

техничке просторије не улазе у обрачун индекса изграђености парцеле. 

VII)   Услови за ограђивање 

У оквиру целина 1.1, 1.2 и 1.6, као и у другим целинама зависно од садржаја који се у 

објекту организују (хотел, мотел, пансион и сл.) могуће је ограђивање живом зеленом 

оградом која се поставља у осовини границе грађевинске парцеле и која са 

озелењавањем треба да представља јединство. Препорука плана је да се парцеле на 

којима се граде објекти који су намењени посетиоцима са стране не ограђују, већ да се 
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уређењем око објеката успостави партерно јединство са површинама јавне намене. 

Потребне визуелне или функционалне препреке могу се формирати зеленилом. 

VIII)  Обезбеђивање приступа парцели и простора за паркирање возила 

Како се целине 1.1, 1.2, 1.4, 1.6 и 1.9 поклапају са грађевинским парцелама планом је 

истим обезбеђен адекватан колски и пешачки приступ.  

Парцелама које ће се формирати у оквиру блока 1.5 колски приступ обезбедити са 

улице бр.2 а пешачки са улице бр.1 и бр.2 и пешачке стазе која тангира блок. 

Слободне површине на парцели се по правилу озелењавају и хортикултурно уређују 

(травњаци, цветњаци, дрвореди и сл.), оплемењују урбаним мобилијаром (фонтане, 

скулптуре, клупе…), а у зависности од величине парцеле и садржаја који се на њој 

организују (хотели, мотели и сл.) спортско рекреативним површинама и објектима – 

тениски терени, спортска игралишта, базени. 

Паркинг простор за кориснике објекта, по правилу решавати у оквиру парцеле 

изградњом паркинга или гаража у оквиру објекта, а у складу са условима прикључка на 

јавну саобраћајницу и према нормативима за паркирање датим у посебном поглавњу 

овог плана. 

IX) Минимални степен комуналне опремљености 

 приступ парцели са јавне саобраћајнице;  

 обезбеђено одлагање комуналног отпада;  

 прикључење на електроенергетску мрежу; 

 прикључење на систем водовода и канализације (у целинама 1.1, 1.2 и 1.6, 

одводњавање отпадних вода решити преко интерног биопречишћача) 

  

Прикључење објеката на комуналну инфраструктуру врши се на основу правила 

овог плана и услова овлашћених комуналних предузећа и организација. 

 

 

2.2.2.3. Спортско-рекреативни  садржаји 

Урбанистичке целине 1.7 и 3.1 

I)  Врста и намена објеката 

Дозвољена је организација спортско-рекреативних површина на отвореном (тениски 

терени, кошарка, одбојка и сл). Дозвољена је и изградња објеката за пратеће садржаје 

спорта, у виду свлачионица и санитарних чворова. Такође, у целини 3.1, дозвољено је 

задржавање постојећег угоститељског објекта. 

II)  Положај објеката на парцели 

Спортске терене организовати у оквиру расположиве парцеле, а објекте функционално 

повезати са теренима. Могуће је планиране садржаје организовати раздвојеним 

објектима или у оквиру једног објекта. 

III)  Правила у погледу величине парцеле  

Грађевинске парцеле се поклапају са површинама опредељеним за ову намену. 

IV) Други објекти на парцели 

Дозвољена је изградња већег броја објеката, које је потребно организовани у виду 

комплекса. 

V)  Најмања међусобна удаљеност објеката 



Измене и допуне Плана генералне регулације за Овчар Бању на територији града Чачка 

 

  82 

 

Међусобну удаљеност објеката у оквиру комплекса обезбедити кроз техничку 

документацију а према важећим прописима и у складу са организацијом спортских 

терена. 

VI)  Дозвољена заузетост грађевинске парцеле 

• Максимална дозвољена заузетост грађевинске парцеле под објектом без 

спортских терена до 10% 

• Максимални дозвољени индекс изграђености грађевинске парцеле (рачуна се 

само објекат) до 0,1  

Максимални степен искоришћености парцела је 80% (рачунајући објекат,све терене на 

отвореном и платое са саобраћајницама и паркинзима). 

Проценат учешћа зеленила у склопу ове зоне је мин 20% , овај проценат је могуће 

обезбедити и кроз контејнерско зеленило, озелењене перголе, надстешнице и сл. 

VII)  Дозвољена спратност објеката 

Максимална дозвољена спратност објекта је до П а висина до 6м 

VIII)   Услови за ограђивање 

Ограђивање извршити у складу са прописима за ограђивање спортских терена с тим 

што је у складу са функционалном организацијом могуће и делимично ограђивање 

живом зеленом оградом која се поставља у осовини границе грађевинске парцеле и 

која са озелењавањем читавог блока треба да представља јединство.  

IX)  Обезбеђивање приступа парцели и простора за паркирање возила 

Како се површине намене поклапају са грађевинским парцелама, планом је истима 

обезбеђен адекватан колски и пешачки приступ.  

Слободне површине на парцели се по правилу озелењавају и хортикултурно уређују 

(травњаци, цветњаци, дрвореди и сл.), оплемењују урбаним мобилијаром.  

Паркинг простор за кориснике, по правилу решавати у оквиру парцеле изградњом 

паркинга у складу са условима прикључка на јавну саобраћајницу и према 

нормативима за паркирање датим у посебном поглавњу овог плана. 

X) Минимални степен комуналне опремљености 

 приступ парцели са јавне саобраћајнице;  

 обезбеђено одлагање комуналног отпада;  

 прикључење на електроенергетску мрежу; 

 прикључење на систем водовода (одводњавање отпадних вода решити преко 

интерног биопречишћача) 

 

Прикључење објеката на комуналну инфраструктуру врши се на основу правила 

овог плана и услова овлашћених комуналних предузећа и организација. 

 

 

2.2.2.4. Бањско-здравствени садржаји 

Урбанистичке  целине  2.5 и 2.6. 

I)  Врста и намена објеката 

Дозвољена је изградња објеката бањског карактера у оквиру којих се могу 

организовати медицинско-рехабилитациони, терапеутско-релаксациони, смештајно 

туристичко-угоститељски и сл. садржаји.  
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У оквиру целине 2.5 могућа је изградња објеката са смештајно туристичко-

угоститељским садржајима и садржајима здравственог карактера.  

У оквиру целине 2.6 постојећи објекат вишепородичног становања се може задржати 

са наменом становање или пренаменити у објекат у функцији смештаја који ће 

подржати бањско-здравствене садржаје или се на предметном простору изградити 

нови објекат у функцији бањско-здравствених садржаја. Објекат у функцији турузма 

могуће је задржати у постојећим габаритима и на њему вршити интервенције у смислу 

текућег одржавања и побољшања услова коришћења као и прилагођавања бањско – 

здравственим садржајима. Овај објекат се може и порушити и у оквиру предметног 

простора изградити нови објекат у функцији бањско-здравствених садржаја. 

Постојећи административни објекат могуће је пренаменити у објекат у функцији 

смештајно – туристичко – угоститељских, услужних и других садржаја или у оквиру 

предметног простора градити нови објекат са том наменом. 

II)  Положај објеката на парцели 

У оквиру ове намене објекте постављати искључиво као слободностојеће. 

Грађевинске линије су дефинисане на нивоу блокова и приказане у графичком прилогу 

План урбанистичке регулације са планом парцелације за површине јавне намене. 

Дефинисане су у односу на планирану регулацију. 

Нови објекти се могу постављати на или иза задате грађевинске линије. 

Најмање дозвољено растојање објекта од границе суседне парцеле у целини 2.5 је 3м. 

III)  Правила у погледу величине парцеле  

Парцелацију у циљу формирања грађевинских парцела за нову градњу могуће је 

извршити у оквиру целине 2.5 тако да минимална површина новоформиране парцеле 

буде 1000 m².  

У оквиру целине 2.6 постоје изграђени објекти који су предодредили формирање 

блокова у виду припадајућих парцела сваком постојећем објекту коме се овим планом 

пружа могућност задржавања. Препарцелација је могућа у оквиру блока на коме 

постоји изграђен објекат у функцији туризма и стамбени објекат зa који се планира 

уклањање. Ради градње новог објекта на његовом месту могуће је извршити 

парцелацију тако да се у оквиру блока формирају две парцеле приближно исте 

површине. 

IV) Други објекти на парцели 

На парцелама у оквиру ове зоне није дозвољена градња другог, а ни помоћних 

објеката. Могућа је изградња базена, надстрешнице уз базен, наткривене терасе и 

постављање другог партерног мобилијара. 

VI)  Дозвољена заузетост грађевинске парцеле 

Максимална дозвољена заузетост грађевинске парцеле је: 

 целина 2.5  до 45%  

 целина 2.6 до 30% 

Максимални дозвољени индекс изграђености грађевинске парцеле је: 

 целина 2.5 до 1.5  

 целина 2.6 до 0.9 

Максимални степен искоришћености парцела је 65% (рачунајући све објекте и платое 

са саобраћајницама и паркинзима). 
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Проценат учешћа зеленила у склопу ове зоне је мин 35%. 

VII)  Дозвољена спратност објеката 

Максимална дозвољена спратност и висина објеката у зони бањско – зравствених 

садржаја је: 

 целина  2.5 до П+3  

 целина  2.6  до П+2  

Дозвољена је изградња подрума или сутерена, уз напомену потенцијалним 

инвеститорима да би извођење било под отежавајућим околностима због сметњи 

хидротехничке природе (висок ниво подземних вода). 

Подрумске и сутеренске просторије у којима могу бити смештене гараже, помоћне и 

техничке просторије не улазе у обрачун индекса изграђености парцеле. 

VIII)   Услови за ограђивање 

У оквиру намене бањско- здравствених садржаја могуће је ограђивање живом зеленом 

оградом која се поставља у осовини границе грађевинске парцеле и која са 

озелењавањем и партерним уређењем треба да представља јединство. Препорука 

плана је да се парцеле у оквиру ове намене не ограђују већ да се уређењем око 

објеката успостави партерно јединство на нивоу читаве намене. Потребне визуелне 

или функционалне препреке могу се формирати зеленилом. 

IX)  Обезбеђивање приступа парцели и простора за паркирање возила 

Како се блокови у целини 2.6  поклапају са грађевинским парцелама, планом је истима 

обезбеђен адекватан колски и пешачки приступ.  

Парцелама које ће се формирати у оквиру целине 2.5 колски приступ обезбедити са 

улице бр.2 а пешачки са улице бр.2 и са пешачке стазе у залеђу. 

Паркинг простор за кориснике објекта, по правилу решавати у оквиру парцеле 

изградњом паркинга или гаража у оквиру објекта, а у складу са условима прикључка на 

јавну саобраћајницу и према нормативима за паркирање датим у посебном поглављу 

овог плана. За објекте који се задржавају, уколико у оквиру припадајуће парцеле није 

могуће формирати довољан број паркинг места могуће је коришћење јавног паркинга у 

непосредној близини. 

X) Минимални степен комуналне опремљености 

 приступ парцели са јавне саобраћајнице;  

 обезбеђено одлагање комуналног отпада;  

 прикључење на електроенергетску мрежу; 

 прикључење на систем водовода и канализације.  

 

Прикључење објеката на комуналну инфраструктуру врши се на основу правила 

овог плана и услова овлашћених комуналних предузећа и организација. 
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2.2.2.5. Бањско-здравствено-образовни садржаји 

Урбанистичка  целина  2.4 

I)  Врста и намена објеката  

У оквиру ове намене могућа је изградња објекат у функцији примарних садржаја 

бањског карактера медицинско – рехабилитациони, терапеутско – релаксациони и 

сл.садржаји. 

У постојећем објекту некадашње школе могуће је организовати различите културно-

едукативне садржаје. 

II)  Положај објеката на парцели 

У оквиру ове намене објекте постављати искључиво као слободностојеће. 

Грађевинске линије су дефинисане на нивоу целине и приказане у графичком прилогу 

План урбанистичке регулације са планом парцелације за површине јавне намене. 

Дефинисане су у односу на планирану регулацију, као и у односу на зону заштите 

магистралног цевовода „Рзав“. 

Нови објекти се могу постављати на или иза задате грађевинске линије. 

III)  Правила у погледу величине парцеле  

Парцела се поклапа са површином планиране намене. 

IV) Други објекти на парцели 

Могућа је изградња већег броја објеката, које је потребно организовати у виду 

комплекса. Могућа је изградња базена, надстрешнице уз базен, наткривене терасе и 

постављање другог партерног мобилијара, с тим што ови објекти не улазе у индекс 

заузетости парцеле. 

V)  Најмања међусобна удаљеност објеката 

Објекат не сме директно заклањати осунчање другом објекту више од половине 

трајања директног осунчања.  

VI)  Дозвољена заузетост грађевинске парцеле 

Максимална дозвољена заузетост грађевинске парцеле је до 45%  

Максимални дозвољени индекс изграђености грађевинске парцеле је до 1.5  

Максимални степен искоришћености парцела је 65% (рачунајући све објекте и платое 

са саобраћајницама и паркинзима). 

Проценат учешћа зеленила у склопу ове зоне је мин 35%. 

VII)  Дозвољена спратност објеката 

Максимална дозвољена спратност и висина објеката је до П+3  

Дозвољена је изградња подрума или сутерена, уз напомену потенцијалним 

инвеститорима да би извођење било под отежавајућим околностима због сметњи 

хидротехничке природе (висок ниво подземних вода). 

Подрумске и сутеренске просторије у којима могу бити смештене гараже, помоћне и 

техничке просторије не улазе у обрачун индекса изграђености парцеле. 

VIII)   Услови за ограђивање 

Могуће је ограђивање живом зеленом оградом која се поставља у осовини границе 

грађевинске парцеле и која са озелењавањем и партерним уређењем треба да 
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представља јединство. Препорука плана је да се парцела не ограђују. Потребне 

визуелне или функционалне препреке могу се формирати зеленилом. 

IX)  Обезбеђивање приступа парцели и простора за паркирање возила 

Планом је обезбеђен адекватан колски и пешачки приступ.  

Паркинг простор за кориснике објекта, по правилу решавати у оквиру парцеле 

изградњом паркинга или гаража у оквиру објекта, а у складу са условима прикључка на 

јавну саобраћајницу и према нормативима за паркирање датим у посебном поглављу 

овог плана. За објекте који се задржавају, уколико у оквиру припадајуће парцеле није 

могуће формирати довољан број паркинг места могуће је коришћење јавног паркинга у 

непосредној близини. 

X) Минимални степен комуналне опремљености 

приступ парцели са јавне саобраћајнице;  

обезбеђено одлагање комуналног отпада;  

прикључење на електроенергетску мрежу; 

прикључење на систем водовода и канализације.  

 

Прикључење објеката на комуналну инфраструктуру врши се на основу правила 

овог плана и услова овлашћених комуналних предузећа и организација. 

 

 

2.2.2.6. Централни садржаји 

Урбанистичке  целине  1.8 

I)  Врста и намена објеката  

У целини 1.8  планира се изградња  објекта у оквиру кога ће бити организовани 

испостава поште, банке, МУП-а евентуално ватрогасне службе, информативни центар 

за туристе, шалтер аутобуске станице као и други централни садржаји значајни за 

функционисање бање. 

II)  Положај објеката на парцели 

Планиране садржаје огранизовати искључиво у оквиру јединственог слободностојећег 

објекта. 

За ову намену је дефинисана зона градње и приказана у графичком прилогу План 

урбанистичке регулације са планом парцелације за површине јавне намене. 

Дефинисана је у односу на планирану регулацију. Према Улици број 2, објекат може 

изаћи на границу парцеле. 

Објекат се може поставити на или иза грађевинске линије у складу са функционалном 

организацијом објекта и партерног уређења.  

III)  Правила у погледу величине парцеле  

Грађевинске парцеле се поклапају са површинама опредељеним за ову намену. 

IV) Други објекти на парцели 

У оквиру парцеле није могућа изградња другог или помоћног објекта. 

V)  Дозвољена заузетост грађевинске парцеле 

Максимална дозвољена заузетост грађевинске парцеле је до 70% 

Максимални дозвољени индекс изграђености грађевинске парцеле је до 2.0: 
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Максимални степен искоришћености парцела је 90% (рачунајући све објекте и платое 

са саобраћајницама и паркинзима). 

Проценат учешћа зеленила у склопу ове зоне је мин 10% и могуће га је обезбедити 

кроз контејнерско зеленило. 

VI)  Дозвољена спратност објеката 

Максимална дозвољена спратност и висина објеката у зони централних садржаја је 

П+2 

Дозвољена је изградња подрума или сутерена, уз напомену потенцијалним 

инвеститорима да би извођење било под отежавајућим околностима због сметњи 

хидротехничке природе (висок ниво подземних вода). 

Подрумске и сутеренске просторије у којима могу бити смештене гараже, помоћне и 

техничке просторије не улазе у обрачун индекса изграђености парцеле. 

VII)   Услови за ограђивање 

У оквиру ове намене није планирано ограђивање (све суседне намене су јавне).  

VIII)  Обезбеђивање приступа парцели и простора за паркирање возила 

Предметној зони планом је обезбеђен адекватан колски и пешачки приступ.  

Слободне површине на парцели се по правилу озелењавају и хортикултурно уређују 

(травњаци, цветњаци, дрвореди и сл.) и оплемењују урбаним мобилијаром.  

Паркинг простор за кориснике објекта, по правилу решавати у оквиру парцеле а у 

складу са условима прикључка на јавну саобраћајницу и према нормативима за 

паркирање датим у посебном поглављу овог плана. 

IX) Минимални степен комуналне опремљености 

 приступ парцели са јавне саобраћајнице;  

 обезбеђено одлагање комуналног отпада;  

 прикључење на електроенергетску мрежу; 

 прикључење на систем водовода и канализације.  

 

Прикључење објеката на комуналну инфраструктуру врши се на основу правила 

овог плана и услова овлашћених комуналних предузећа и организација. 

 

 

2.2.2.7. Туристичко-едукативни садржаји 

Урбанистичке  целине  1.3 

I)  Врста и намена објеката  

На овој површини је планирана изградња визитор центра као и других садржаја 

туристичког карактера који га подржавају. 

II)  Положај објеката на парцели 

Планиране садржаје огранизовати искључиво у оквиру јединственог слободностојећег 

објекта. 

За ову намену је дефинисана зона градње и приказана у графичком прилогу План 

урбанистичке регулације са планом парцелације за површине јавне намене. 

Дефинисана је у односу на планирану регулацију. Према слепом краку Улице број 2, 

објекат може изаћи на границу парцеле. 
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Објекат се може поставити на или иза грађевинске линије у складу са функционалном 

организацијом објекта и партерног уређења.  

III)  Правила у погледу величине парцеле  

Грађевинске парцеле се поклапају са површинама опредељеним за ову намену. 

IV) Други објекти на парцели 

У оквиру парцеле није могућа изградња другог или помоћног објекта. 

V)  Дозвољена заузетост грађевинске парцеле 

Максимална дозвољена заузетост грађевинске парцеле је до 30% 

Максимални дозвољени индекс изграђености грађевинске парцеле је до 1,2: 

Максимални степен искоришћености парцела је 70% (рачунајући све објекте и платое 

са саобраћајницама и паркинзима). 

Проценат учешћа зеленила у склопу ове зоне је мин 30% и могуће га је обезбедити 

кроз контејнерско зеленило. 

VI)  Дозвољена спратност објеката 

Максимална дозвољена спратност и висина објеката у зони централних садржаја је 

П+3 

Дозвољена је изградња подрума или сутерена, уз напомену потенцијалним 

инвеститорима да би извођење било под отежавајућим околностима због сметњи 

хидротехничке природе (висок ниво подземних вода). 

Подрумске и сутеренске просторије у којима могу бити смештене гараже, помоћне и 

техничке просторије не улазе у обрачун индекса изграђености парцеле. 

VII)   Услови за ограђивање 

У оквиру ове целине није планирано ограђивање према површинама јавне намене, док 

је према суседној парцели у функцији туризма, ограђивање могуће живом оградом или 

транспарентном оградом висине до 1,4 m. 

VIII)  Обезбеђивање приступа парцели и простора за паркирање возила 

Предметној зони планом је обезбеђен адекватан колски и пешачки приступ.  

Слободне површине на парцели се по правилу озелењавају и хортикултурно уређују 

(травњаци, цветњаци, дрвореди и сл.) и оплемењују урбаним мобилијаром.  

Паркинг простор за кориснике објекта, по правилу решавати у оквиру парцеле а у 

складу са условима прикључка на јавну саобраћајницу и према нормативима за 

паркирање датим у посебном поглављу овог плана. 

IX) Минимални степен комуналне опремљености 

 приступ парцели са јавне саобраћајнице;  

 обезбеђено одлагање комуналног отпада;  

 прикључење на електроенергетску мрежу; 

 прикључење на систем водовода и канализације.  

 

Прикључење објеката на комуналну инфраструктуру врши се на основу правила 

овог плана и услова овлашћених комуналних предузећа и организација. 
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2.2.2.8. Пословање у функцији хидроелектране 

Урбанистичка  целина  2.2 

I)  Врста и намена објеката  

У зони намењеној пословању у функцији хидроелектране дозвољава се изградња  

објеката пословног каракера у оквиру којих ће се организовати садржаји неопходни за 

функционисање хидроелектране (управа, магацини, радионице и сл.) 

II)  Положај објеката на парцели 

Грађевинске линије су дефинисане на нивоу блока и приказане у графичком прилогу 

План урбанистичке регулације са планом парцелације за површине јавне намене. 

Дефинисане су у односу на планирану регулацију.  

Нови објекти се могу постављати на или иза задате грађевинске линије. 

III)  Правила у погледу величине парцеле  

Парцела се поклапа са површином планиране намене. 

IV) Други објекти на парцели 

Могућа је изградња већег броја објеката, које је потребно организовати у виду 

комплекса.  

V)  Најмања међусобна удаљеност објеката 

Удаљеност објеката у оквиру комплекса дефинисати кроз техничку документацију уз 

поштовање свих прописа за планирану врсту објеката.  

VI)  Дозвољена заузетост грађевинске парцеле 

Максимална дозвољена заузетост грађевинске парцеле 30% 

Максимални дозвољени индекс изграђености грађевинске парцеле 0.6 

Максимални степен искоришћености парцела је 65% (рачунајући све објекте и платое 

са саобраћајницама и паркинзима). 

Проценат учешћа зеленила у склопу ове зоне је мин 35%. 

VII)  Дозвољена спратност објеката 

Максимална дозвољена спратност објеката је П+1. 

Дозвољена је изградња подрума или сутерена, уз напомену потенцијалним 

инвеститорима да би извођење било под отежавајућим околностима због сметњи 

хидротехничке природе (висок ниво подземних вода). 

Подрумске и сутеренске просторије у којима могу бити смештене гараже, помоћне и 

техничке просторије не улазе у обрачун индекса изграђености парцеле. 

VIII)   Услови за ограђивање 

Ограђивање је могуће транспарентном оградом до висине од 2.2м која се поставља 

тако да стубови ограде буду на земљишту власника ограде. Зависно од функционалне 

организације комплекса могуће је и делимично ограђивање живом зеленом оградом 

која се поставља у осовини границе грађевинске парцеле, а што ће бити укомпоновано 

у целокупно озелењавање и партерно уређење предментог простора. 

IX)  Обезбеђивање приступа парцели и простора за паркирање возила 

Планским решњем је обезбеђен адекватан колски и пешачки приступ предметној зони. 

Слободне површине на парцели се по правилу озелењавају и хортикултурно уређују 

(травњаци, цветњаци, дрвореди и сл.) и оплемењују урбаним мобилијаром.  
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Паркинг простор по правилу решавати у оквиру парцеле изградњом паркинга или 

гаража у оквиру комплекса а у складу са условима прикључка на јавну саобраћајницу и 

према нормативима за паркирање датим у посебном поглавњу овог плана. 

X) Минимални степен комуналне опремљености 

 приступ парцели са јавне саобраћајнице;  

 обезбеђено одлагање комуналног отпада;  

 прикључење на електроенергетску мрежу; 

 прикључење на систем водовода и канализације.  

 

Прикључење објеката на комуналну инфраструктуру врши се на основу правила 

овог плана и услова овлашћених комуналних предузећа и организација. 

 

 

2.2.2.9. Здравствени садржаји 

Урбанистичка  целина  2.9 

I)  Врста и намена објеката  

Дозвољена је изградња објеката бањско здравственог карактера у оквиру којих се могу 

организовати Дом здравља са хитном службом као и медицинско – рехабилитациони, 

терапеутско – релаксациони и сл. садржаји. 

II)  Положај објеката на парцели 

На нивоу намене је дефинисана зона градње и приказана у графичком прилогу План 

урбанистичке регулације са планом парцелације за површине јавне намене. 

Дефинисана је у односу на планирану регулацију. 

Нови објекти се могу постављати на или иза задате грађевинске линије. 

III)  Правила у погледу величине парцеле  

Парцела се поклапа са површином опредељеном за ову намену. 

IV) Други објекти на парцели 

Није дозвољена изградња другог објекта на парцели, а ни помоћних објеката. 

V)  Дозвољена заузетост грађевинске парцеле 

Максимална дозвољена заузетост грађевинске парцеле је до 45%  

Максимални дозвољени индекс изграђености грађевинске парцеле је до 1.5  

Максимални степен искоришћености парцела је 65% (рачунајући све објекте и платое 

са саобраћајницама и паркинзима). 

Проценат учешћа зеленила у склопу ове зоне је мин 35%. 

VI)  Дозвољена спратност објеката 

Максимална дозвољена спратност и висина објеката је до П+3. 

Дозвољена је изградња подрума или сутерена, уз напомену потенцијалним 

инвеститорима да би извођење било под отежавајућим околностима због сметњи 

хидротехничке природе (висок ниво подземних вода). 

Подрумске и сутеренске просторије у којима могу бити смештене гараже, помоћне и 

техничке просторије не улазе у обрачун индекса изграђености парцеле. 

VII)   Услови за ограђивање 
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У оквиру зоне здравствених садржаја могуће је ограђивање живом зеленом оградом 

која се поставља у осовини границе грађевинске парцеле и која са озелењавањем и 

партерним уређењем треба да представља јединство. Такође, могуће је парцелу не 

ограђивати, већ да се уређењем око објеката успостави партерно јединство са јавним 

пешачким површинама у контакту. Потребне визуелне или функционалне препреке 

могу се формирати зеленилом. 

VIII)  Обезбеђивање приступа парцели и простора за паркирање возила 

Планом је предметној површини обезбеђен адекватан колски и пешачки приступ.  

Паркинг простор за кориснике објекта, по правилу решавати у оквиру парцеле 

изградњом паркинга или гаража у оквиру објекта, а у складу са условима прикључка на 

јавну саобраћајницу и према нормативима за паркирање датим у посебном поглавњу 

овог плана.  

IX) Минимални степен комуналне опремљености 

 приступ парцели са јавне саобраћајнице;  

 обезбеђено одлагање комуналног отпада;  

 прикључење на електроенергетску мрежу; 

 прикључење на систем водовода и канализације.  

 

Прикључење објеката на комуналну инфраструктуру врши се на основу правила 

овог плана и услова овлашћених комуналних предузећа и организација. 

 

 

2.2.3. Услови за заштиту суседних објеката 

 

Приликом изградње нових објеката, независно од њихове намене, водити рачуна о 

заштити суседних објеката у конструктивном смислу, и у смислу неугрожавања услова 

живљења на суседним парцелама, и парцелама у непосредном окружењу. Грађење 

нових објеката свих врста и намена планирати на удаљеностима од суседних објеката 

којима се не угрожава њихова функција, затечени начин и услови коришћења, као ни 

дневно осветљење просторија постојећих објеката путем отвора оријентисаних према 

парцели на којој је планирана градња.  

 

У циљу заштите суседних објеката, гледано и кроз однос према простору суседних 

парцела, планирани објекти, нити њихови најистуренији делови својим положајем 

(рачунајући и ваздушни и подземни простор) не смеју прелазити границу суседних 

парцела. 

 

 

2.2.4. Правила за реконструкцију, доградњу и адаптацију постојећих објеката 

на простору плана 

 

Сви постојећи објекти препознати у обухвату Плана, без обзира да ли су премашили 

параметре градње задате планом, уколико не задиру у планирану регулацију, могу да 

се задрже.  Све постојеће објекте је потребно ускладити са условима обликовања који 

су задати планом.  
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Постојећи објекти изграђени на парцелама мањим од планом дефинисаних површина 

минималне парцеле, могу се задржати као такви уз могућност текућег одржавања, 

адаптација, санације и реконструкције, односно, на њима су дозвољене интервенције у 

постојећем габариту и волумену објекта. За интервенције у погледу доградње 

потребно је формирати парцелу у складу са планом. 

Постојећи објекти, који залазе у планирану грађевинску линију, а не нарушавају 

регулацију, се  задржавају, а интервенције у погледу доградње су дозвољене и то:  

- доградња у вертикалном габариту над основом читавог објекта, а у складу са 

задатим параметрима, 

- доградња у хоризонталном габариту до дефинисане грађевинске линије, а у складу 

са задатим параметрима. 

Постојећи објекти који су постављени на мањим удаљеностима од границе суседне 

парцеле од оних задатих планом, могу се доградити до планом задатих параметара, с 

тим што се: 

- при доградњи у вертикалном габариту (доградња је дозвољена над читавом 

основом објекта) отвори ка суседу могу планирати само са минималном висином 

парапета од 1,8 m. 

- при доградњи у хоризонталном габариту, за дограђени део, мора се испоштовати 

услов за минималну удаљеност од границе суседне парцеле. 

На површинама где се налазе објекти чија је наслеђена намена супротна намени 

земљишта датој у овом плану, не може се дозволити даља изградња и ширење ове 

намене, већ само нужно текуће одржавање објеката, са тежњом прерастања у намену 

предвиђену овим планом а у складу са датим правилима уређења. 

 

 

2.2.5. Општа правила за изградњу објеката 

 

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 геотехничким 

условима терена и прописима о изградњи на сеизмичком подручју.  

Oдвођење атмосферских вода са површина крова решити у сопствено двориште, 

односно усмерити на уличну канализацију. Површинске воде са једне грађевинске 

парцеле не могу се усмерити према другој парцели, односно објектима на суседним 

парцелама.  

Када за одвођење површинских вода не постоји нивелационо решење, површинске 

воде са парцеле одводе се слободним падом према риголама, односно према улици са 

најмањим падом од 1,5%. 

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 
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платое, треба извести са падом оријентисано према улици, евентуално делом према 

зеленим површинама на парцели (врт, башта и слично). 

У случају изградње гараже у сутерену објекта, када је пад рампе за приступ гаражи 

оријентисан према објекту, одвођење површинских вода решава се дренажом или на 

други погодан начин. Одвођење површинских вода са рампе изведене за већи број 

гаража планираних у сутерену објекта обавезно решавати канализационом мрежом 

прикљученом на уличну канализацију.  

Јавни простор улице се не може користити за обављање делатности (складиштење 

материјала и сл.) нити за паркирање тешких возила, већ се у ту сврху мора 

организовати и уредити простор у оквиру парцеле. 

Код организације јавних објеката и површина морају се испоштовати сви услови и 

прописи за несметано кретање деце, старих, хендикепираних и инвалидних лица. 

 

 

2.2.6. Услови за архитектонско и естетско обликовање објеката 

 

Архитектонско обликовање објеката вршити у складу са планираном наменом, 

микроклиматским условима, оријентацијом парцеле, амбијентом и локалном 

архитектонском традицијом. Кроз избор форме, композиције отвора на фасади, 

примењених боја и материјала и других  архитектонских и декоративних елемената, 

осмислити објекат који ће са окружењем образовати усаглашену, естетски обликовану 

целину.  

Кров и поткровна етажа 

На простору овог Плана не постоје ограничења у погледу избора типа крова. Приликом 

пројектовања равних кровова, предвидети све неопходне техничке мере заштите крова 

од прокишњавања. Код косих кровова, кровне равни обликовати у складу са 

пропорцијама објекта. Кровни покривач одабрати у зависности од нагиба кровних 

равни.  

Уколико се користи поткровље, максимална висина надзитка на ободним зидовима је 

1,60 m (рачунајући од коте пода поткровне етаже до тачке прелома кровне косине). За 

осветљење просторија у поткровљу могу се извести лежећи или стојећи кровни 

прозори, пропорцијама и обликом усаглашени са објектом.  

Материјализација фасаде 

За грађење објеката користити атестиране грађевинске материјале. Тежити употреби 

локалних природних материјала. 

Фасаде могу бити малтерисане, обложене фасадним облогама или решене 

комбинованом обрадом. Малтерисане фасаде се боје одговарајућим бојама. Од 

фасадних облога могу се користити: опека, камен, дрво, разне савремене фасадне 

облоге и сл. 

Грађевински елементи на фасади 

Фасаде се могу решавати као равне површине или са испадима (лође, балкони, еркери 

и сл). 



Измене и допуне Плана генералне регулације за Овчар Бању на територији града Чачка 

 

  94 

 

Грађевински елементи (еркери, доксати, балкони, улазне надстрешнице са или без 

стубова, надстрешнице и сл.) на нивоу првог спрата могу да пређу грађевинску линију 

(рачунајући од основног габарита објекта до хоризонталне пројекције испада) и то:  

- на делу објекта према предњем дворишту – 1,20 m, али укупна површина 

грађевинских елемената не може прећи 50% уличне фасаде изнад приземља. 

- на делу објекта према бочном дворишту претежно северне оријентације 

0,60 m, али укупна површина грађевинских елемената не може прећи 30% бочне 

фасаде изнад приземља. 

- на делу објекта према бочном дворишту претежно јужне оријентације 

0,90 m, али укупна површина грађевинских елемената не може прећи 30% бочне 

фасаде изнад приземља; 

- на делу објекта према задњем дворишту (најмањег растојања од стражње линије 

суседне грађевинске парцеле од 5,00 m) – 1,20 m, али укупна површина 

грађевинских елемената не може прећи 30% стражње фасаде изнад приземља. 

- Испади већи од 1,20 m, а максимално до 1,60 m могу се планирати на делу објекта 

према задњем дворишту вишем од 3,0 m.  

Спољне степенице 

Отворене спољне степенице могу се постављати на предњи део објекта, ако савлађују 

висину до 0,9 m. Степенице којима се савладава висина преко 0,90 m треба да се 

решавају унутар габарита објекта осим код производних објеката уколико су у функцији 

технолошког процеса. 

 

2.2.7. Инжењерскогеолошки услови за изградњу објеката 

 

Сеизмичност терена 

 За потребе сагледавања сеизмичког хазарда на локацији плана, израђене су: 
 

Карта епицентара земљотреса Mw≥3.5 
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Карта сеизмичког хазарда за повратни период од 475 година, по параметру максималног 

хоризонаталног убрзања на тлу типа А (Vs,30>800m/s)  

 
 

Карта сеизмичког хазарда за повратни период од 475 година изражен у степенима макросеизмичког 

интензитета на планском подручју 
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Табела нумеричких вредности сеизмичког хазарда за повратни период од 475 година, изражен по 

параметру максималног хоризонаталног убрзања [g] на тлу типа А (Vs,30>800m/s) приказан у колони 

PGA(g) 
 

Место Lat Lon PGA (g) 

Полигон 1   0.15 

 

Табела епицентара догођених земљотреса магнитуде Mw≥3.5 jedinica Рихтерове скале лоцирани на и у 

непосредној околини планског подручја 
 

Год Мес Дан Час Мин Сек Lat Lon Дубина Mw 

1906 4 23 8 45 0 44.020 20.370 10 4.3 

1922 1 6 5 53 26 44.014 20.397 9 4.4 

1926 6 27 12 24 52 43.864 19.924 6 4.3 

1927 11 2 0 45 48 44.000 20.400 12 4.8 

1933 1 18 2 35 21 43.816 20.216 8 4.8 

1965 4 3 8 31 40 43.850 20.180 15 4.3 

1965 12 25 10 18 10 43.862 19.926 21 4.9 

1977 12 29 18 37 1 43.966 20.156 14 4.4 

1982 5 21 2 59 34 44.008 19.938 12 4.4 

1986 11 8 16 38 30 44.084 20.246 25 4.3 

1990 10 20 13 31 41 43.831 20.284 12 4.3 

2003 10 31 5 3 38 44.037 20.056 19 3.7 

2006 3 22 11 26 18 44.075 20.114 13 4.8 

2006 3 31 13 18 13 44.081 20.120 14 4 

2006 5 11 16 55 37 44.023 20.153 10 4.5 

2006 7 28 1 36 15 43.995 20.069 22 3.7 

2006 8 2 20 51 53 44.115 20.086 7 3.9 

2006 8 3 14 30 36 44.068 20.031 12 3.7 

2007 4 23 14 11 32 43.870 20.250 7 3.8 

2008 2 15 17 3 3 43.860 20.380 6 4.8 
 

 

2.2.8. Услови за прикључење објеката на комуналну инфраструктуру 

 

2.2.8.1. Хидротехничка инфраструктура 

 

Сваки објекат се прикључује на јавну водоводну и канализациону мрежу након 

њене изградње. Предвидети водомер за сваког потрошача засебно. Водомер се 

смешта у прописно водомерно окно. 

У случају да се на једној парцели смешта више потрошача (занатство, производња и 

сл) предвидети водомере за сваког потрошача посебно, а све водомере сместити у 

једноводомерно окно. Обе мреже се могу полагати у исти ров.  

Прикључење на јавну канализациону мрежу вршити по могућности у ревизиона окна. 

Дно прикључног канала (кућног прикључка) мора бити издигнуто од коте дна сабирног 

канала (по могућности прикључивати се у горњу трећину). 

Фекалне воде сакупљене фекалном канализацијом се одводе на постројење за 

пречишћавање, а потом се пречишћене  испуштају у реципијент.  

Одвођење атмосферских вода са локације решити изградњом атмосферске 

канализације са испуштањем атмосферске воде у реку Западну Мораву. Пре 

испуштања атмосферске воде предвиђено је њено третирање на сепараторима уља и 

масти. 
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2.2.8.2. Електроенергетска и ТТ инфраструктура 

 

Сви планирани објекти на простору плана се прикључују на електроенергетску и ТТ 

мрежу  према важеђим техничким прописима и стандардима као и према условима 

надлежних предузећа ЕЛЕКТРОСРБИЈА  д.о.о Краљево, Електродистрибуција Чачак, и 

ТЕЛЕКОМ СРБИЈА, Извршна Јединица Чачак. 

 

2.2.8.3. Термотехничка инфраструктура 

 

Сви планирани објекти на простору плана се прикључују на мрежу цевовода за грејање 

и цевовода за топлу санитарну воду према важећим техничким прописима и 

стандардима. За истраживачке радове и ископ нових бунара је потребно прибавити 

услове т.ј. решење о одобравању извођења детаљних хидрогеолошких истраживања  

од министарства животне средине и просторног планирања односно министарства 

грађевине и урбанизма. 

Обе мреже за санитарну воду и воду за грејање је могуће полагати у исти ров. 

Сваки објекат прикључити и на систем санитарне термоминералне воде и на систем 

јавне водоводне мреже т.ј. рзавске воде. Отпадну воду из ових система одвести у 

фекалну канализацију. 

Одводну воду из система грејања одвести из сваког објекта преко кишне канализације 

до воденог канала преко кога се вода избацује у реку. 

 

 

 

 

2.2.9. Правила за изградњу површина јавне намене – саобраћајне и зелене 

површине 

 

2.2.9.1. Правила изградње саобраћајне мреже 

 

Саобраћајно решење - геометрију саобраћајница радити на основу графичког прилога 

где су дати сви елементи за обележавање: радијуси кривина, радијуси на 

раскрсницама, попречни профили, као и координате пресечних тачака и темена 

хоризонталних кривина. Приликом израде пројеката могућа су мања одступања трасе у 

смислу усклађивања са постојећим стањем.  

Државни пут је у обухвату плана већ прилагођен рачунској брзини од 60км/х. 

Локалне путеве и приступне улице пројектовати за рачунску брзину од 30км/х. 

Приликом израде главних пројеката саставни део је пројекат саобраћајне 

сигнализације и опреме. 

 

За саобраћајнице  које су у обухвату овог Плана важе  услови директно из Плана уз 

израду пројекта парцелације за предметну саобраћајницу. 

 

РЕГУЛАЦИЈА 

 

Регулационе линије и осовине саобраћајница представљају основне елементе за 

дефинисање саобраћајне мреже, чиме је дата граница у оквиру које је дато техничко 
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решење трасе. На овај начин је омогућено да се даљом разрадом решења трасе, кроз 

техничку документацију, унапреде поједина решења дата у Плану (у оквиру 

дефинисане границе), а уз обавезујући број планираних саобраћајних трака, у циљу 

побољшања саобраћајних ефеката, инфраструктурних решења и рационализације 

трошкова изградње планиране саобраћајнице.   

 

Регулациона ширина новопланираних улица и улица које се коригују утврђена је у 

складу са функционалним рангом саобраћајница и потребама смештаја планиране 

саобраћајне и комуналне инфраструктуре. 

 

Планом хоризонталне регулације улица дефинисани су услови за диспозицију 

саобраћајних површина – коловоза, тротоара и бициклистичких стаза у профилу улице. 

 

НИВЕЛАЦИЈА 

 

Подручје обухваћено Планом лежи на теренима који су нагнути према току Западне 

Мораве. Такав рељеф обезбеђује одвођење површинских вода према 

саобраћајницама, са којих се оне одводе системом кишне канализације. Површине 

непосредно уз реку су делимично у депресији и са њих је одвођење површинских вода 

решено системом кишне канализације. 

 

Нивелете постојећих саобраћајница се задржавају. Делови планираних саобраћајница, 

који се надовезују на постојеће деонице, нивелационо се морају прилагодити 

постојећем стању. 

 

Нивелету саобраћајница радити на основу кота датих у графичким прилозима, а које 

треба третирати као оријентационе приликом пројектовања. С обзиром да је у питању 

надоградња и модернизација постојеће уличне мреже, као и пројектовање нових 

саобраћајница, потребно је водити рачуна о постојећим котама, како саобраћајница, 

тако и о котама улаза у парцеле и објекте приликом комплетирања мреже, као и о 

котама осталих инфраструктурних мрежа. 

 

Општи услови 

 

За све планиране саобраћајнице и саобраћајне објекте обавезна је израда 

Пројектне документације. Код пројектовања саобраћајних површина и саобраћајница, 

решење проблематике постојећег и перспективног пешачког, стационарног, 

бициклистичког, јавног градског саобраћаја, реконструкција саобраћајне мреже и 

контрола приступа, мора се предвидети у складу са Правилником о условима које са 

аспекта безбедности саобраћаја морају да испуњавају путни објекти и други елементи 

јавног пута ( "Сл. гласник РС", бр. 50/11) и осталим важећим прописима. 

 

Планирано је задржавање постојеће саобраћајне матрице, уз реконструкцију и 

доградњу којом се побољшава саобраћајна проточност, засновано на следећим 

поставкама: 

-коловози сабирних саобраћајница треба да имају  две саобраћајне траке, како би се 

ефикасно одвијао двосмерни саобраћај возила; 

- поставити одговарајућу саобраћајну сигнализацију; и 
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-подићи квалитет пешачких кретања уз примену прописа на основу 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. 22/15). 

 

Треба се придржавати следећих пројектантских и планерских правила: 

 

 

 примарне саобраћајнице пројектовати са минималном ширином коловоза од 

6,0m, са носивошћу коловоза за средњи саобраћај са једностраним нагибом 

(уколико није другачије одређено техничком документацијом) и са 

припадајућим елементима за рачунску брзину од 40 km/h; 

 саобраћајнице секундарне мреже пројектовати са ширином коловоза 

минимум 5,50 m за двосмерни саобраћај или са 4,5m за једносмерни 

саобраћај 

 прилазе парцелама са коловоза градити од бетона ширине минимално 5,0m  

 примењивати унутрашње радијусе кривина од мин 5,0m, где се обезбеђује 

проточност саобраћаја због противпожарних услова; 

 

Нивои укрштања:   - површински 

 

 Реализацију нових саобраћајница унутар блокова у случају да се ради о јавним 

саобраћајницама изводити на основу локацијских услова у складу са елементима 

овог плана, а у случају да се ради о интерним саобраћајницама могућа је разрада 

пројектом препарцелације, којим ће се ближе просторно дефинисати пружање 

трасе, регулациона ширина и експлоатационо технички елементи саобраћајнице. 

 

Елементи попречног профила саобраћајница унутар регулацине ширине нису 

обавезујући, и могу се мењати кроз даљу разраду техничке документације у 

оквиру задате регулације, а уз обавезујући број планираних саобраћајних трака. 

 

 

2.2.9.2. Правила изградње површина за паркирање 

 

Паркирање путничких аутомобила решити у оквиру организованих  јавних паркинга, 

планираног уличног паркирања и у оквиру самих урбанистичких парцела према 

нормативима за овакве врсте објеката  

Планирани садржаји своје потребе за стационирањем возила ће решавати у оквиру 

своје грађевинске парцеле, или као самосталан објекат или на слободном делу 

парцеле. 

Гараже у оквиру објеката планирају се у или испод објекта у габариту, подземно изван 

габарита објекта или надземно на грађевинској парцели ако су испуњени сви остали 

услови.  
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УСЛОВИ И НОРМАТИВИ ЗА ПАРКИРАЊЕ 

 
САДРЖАЈ                                                БРОЈ ПАРКИНГ МЕСТА      ЈЕДИНИЦА 

Становање (ново)                                                      1ПМ                            стан 

Становање (постојеће)                                           0.7ПМ                            стан 

Банке                                                                           1ПМ                            70м2 

Медицинске установе                                                 1ПМ                           70м2 

Административне установе                                       1ПМ                           70м2 

Поште                                                                          1ПМ                         150м2 

Трговина на мало                                                       1ПМ                          100м2 

Ресторани и кафане                                                   1ПМ                  4-8 столица 

Хотел (према категорији)                                           1ПМ                2-10 кревета 

Спортска хала                                                             1ПМ               40 гледалаца 

Биоскоп, дом културе                                                  1ПМ                 30 седишта 

 

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. 

 

Димензије просторног габарита (2,5x5,0 за управно и 2,3х6,0 за подужно паркирање) су 

полазни геометријски стандард у планирању и пројектовању паркиралишта за путничке 

аутомобиле. 

 

 

2.2.9.3. Правила градње коловоза саобраћајница, пешачких, бициклистичких 

стаза и паркинга 

 

 У условима и пројектима, изградњу коловоза планирати од савремених 
материјала и са савременим коловозним конструкцијама према важећим 
стандардима са застором од асфалта, калдрме или камених плоча у зависности 
од решења пројектанта. 

 Коловозну конструкцију потребно је прилагодити рангу саобраћајнице и 
потребном осовинском оптерећењу и датим важећим стандардима и законима 

 Аутобуска паркинг места изградити од истоветних материјала као и коловоз 
саобраћајница а у сагласности са важећим стандардима. 

 Нивелета коловоза мора бити прилагођена датом нивелационом решењу, 
постојећем терену и изграђеном коловозу са којим се повезује планирани 
коловоз. 

 Вертикална заобљења нивелете извести зависно од ранга саобраћајнице, 
односно рачунске брзине 

 Саобраћајнице пројектовати са једностраним попречним нагибом од 2% (за 
коловоз у правцу). За коловозе у кривини максимални попречни нагиб је 6%. 
Све паркинге радити са попречним нагибом 2%-4% према коловозу. 

 Све косине усека и насипа је потребно озеленити аутохтоним зеленилом како би 
се што мање нарушио прородни амбијент. 

 Оивичење коловоза радити од бетонских ивичњака 18/24цм. На улазима у 
дворишта и на прелазима оивичења радити од упуштених (оборених) ивичњака 
и рампама прописаним за хендикепирана лица. 
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 За приступне-стамбене улице ширине 4-5м без тротоара, где није предвиђена 
кишна канализација, оивичење пројектовати у нивоу коловоза што би омогућило 
одводњавање површинских вода у околни терен. 

 Тротоаре, посебне пешачке или бициклистичке стазе радити са застором од 
бетонских полигоналних плоча, камених плоча или неког другог природног 
материјала по избору пројектанта. Уз излетничке, пешачке и бициклистичке 
стазе потребно је да постоје одморишта или видиковци за предах посетилаца са 
хладовитим зеленилом, надстрешницама и клупама који треба да су од 
природног материјала (дрво, камен). У границама обрађиваног простора, ипак, 
нема локација које би се могле предложити за видиковац али, непосредно ван 
граница плана ће се појавити овакве локације где, свакако, треба испоштовати 
ове услове. 

 Одбрамбени насип спада у земљане насипе. Нагиби косина насипа износе 1 : 
1.5. Предвиђено је да се насип гради од песковите глине, са збијањем у 
слојевима дебљине до д=30 центиметара. При изради одбрамбеног насипа 
посебна пажња се мора посветити начину уграђивања материјала, односно 
збијању. Збијањем се постиже већа специфична густина материјала у насипу и 
повећава водонепропусност.  

 У границама обрађиваног подручја постоје два висећа моста на Морави. Ови 
мостови се задржавају а њихова реконструкција мора бити у складу са 
амбијенталним условима окружења. 

 Паркинге радити са застором од бетонских полигоналних плоча, растер коцки 
(бетон-трава) или неког другог природног материјала по избору пројектанта а 
оивичење од бетонских оборених ивичњака 18/24цм или баштенских 7/20цм. 
Стандардне димензије паркинг места за управно паркирање су 2,5 са 5.0м а за 
хендикепирана лица 3,7 са 5,0м, што приликом пројектовања мора бити 
испоштовано. Пожељно је у зони паркинга на свака три паркинг места засадити 
дрвеће, ако то услови терена допуштају.  

 Тротоари и пешачке стазе, пешачки прелази и друге површине у оквиру улица, 
тргова, шеталишта, паркова и игралишта по којима се крећу и лица са посебним 
потребама у простору треба да су међусобно повезани и прилагођени за 
неометано кретање. Нагиби не могу бити већи од 5%  (1:20), a изузетно 8,3% 
(1:12). Највиши попречни нагиб уличних тротоара и пешачких стаза управно на 
правац кретања износи 2%.  

 Ради несметаног кретања лица у инвалидским колицима ширина уличних 
тротоара и пешачких стаза не сме бити мања од 1,5м.  

 

 Препоручене су регулационе ширине за:  

 - тротоаре и пешачке стазе...........................................        мин 1,5 м 

 - бициклистичке стазе једносмерне............................           1,0-1,5 м 

 - бициклистичке стазе двосмерне................................           2,0 -3,0м 

 - светли профил (пруга-пут)...........................................       мин 6,5 м 

 - светли профил (пут-пут)...............................................       мин 4,5 м 

 Подземне трасе главних водова комуналне инфраструктуре смештене су у 

регулационим профилима саобраћајница (водоснабдевање, кишна и фекална 

канализација, кабловски водови ел.енергије, ТТ инсталација, топловоди, гас).  

 

Пре извођења саобраћајница извести све потребне уличне инсталације које су 

предвиђене планом, а налазе се у попречном профилу. 
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Услови за објекте друмског саобраћаја 

 

Регулациони простор свих саобраћајница мора служити искључиво основној намени - 

неометаном одвијању јавног, комуналног, снабдевачког, индивидуалног, пешачког и 

бициклистичкогсаобраћаја, као и за смештај комуналних инсталација.  

 

Грађевинска линија од јавног пута (рачунајући од спољне ивице планираног 

профила саобраћајнице): 

 

1) примарна мрежа .........................................................................    5-10 метара 

2) секундарна мрежа (сабирне улице 

 и остале саобраћајнице секундарне мреже).................................    5 (3м) 

 

 

2.2.9.4. Заштита јавних путева приликом планирања инсталација 

 

Деоница државног пута I Б реда бр. 23 у обухвату границе Плана  је у зони моста, а 

у продужетку (на западној граници) је тунел. Дакле, сам простор Бање који се 

обрађује Планом у висинском смислу је око 9м испод трупа државног пута и са 

њим нема везу осим постојеће „Т“ раскрснице (ван границе Плана). У складу с тим, 

управљач државног пута I-Б реда, број 23 (ЈП Путеви Србије) нема посебних 

услова који се односе на израду овог Плана. 

 

 У заштитном појасу поред јавног пута, на основу члана 28, став 2, Закона о 

путевима („Сл.гласник РС“ бр. 41/2018 i 95/2018-др. закон), може да се гради, 

односно поставља водовод, канализација, топлововод, железничка пруга и 

други слични објекти, као и телекомуникациони и електро водови, 

инсталације, постројења и сл. по претходно прибављеној сагласности 

управљача јавног пута, која садржи саобраћајно-техничке услове. 

 Инсталације се могу планирати на КП које се воде као јавно добро путеви, 

својина Републике Србије и на којима се ЈП „Путеви Србије“, Београд води 

као корисник или правни следбеник корисника. 

 Траса инсталација мора се пројектно усагласити са постојећим 

инсталацијама поред и испод јавног пута. 

 Укрштања са јавним путем предвидети искључиво механичким 

подбушивањем испод трупа пута, управно на пут, у прописаној заштитној 

цеви. 

 Заштитна цев мора бити пројектована на целој дужини између крајњих тачака 

попречног профила (изузетно спољна ивица коловоза), увећана за по 3,0м' са 

сваке стране. 

 Минимална дубина инсталација и заштитних цеви од најниже коте коловоза 

до горње коте заштитне цеви износи 1,35м'. 

 Минимална дубина инсталација и заштитних цеви испод путног канала за 

одводњавање (постојећег или планираног) од коте дна канала до горње коте 

заштитне цеви, износи 1,0м'. 

 Уколико се инсталације паралелно воде, морају бити постављене минимално 

3,0м' од крајње тачке попречног профила (ножица насипа трупа пута или 
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спољне ивице путног канала за одводњавање), изузетно ивице коловоза 

уколико се тиме не ремети режим одводњавања коловоза. 

 На местима где није могуће задовољити услове из претходног става, мора се 

испројектовати и извести адекватна заштита трупа предметног пута. 

 Бициклистички саобраћај дуж државних путева није могуће водити.  

 

 

2.2.9.5. Заштита железничке инфраструктуре 

 

Посебни услови 

 

Земљиште на коме се налази јавна железничка инфраструктура мора остати јавно 

грађевинско земљиште са постојећом наменом за железнички caoбpaћaj и развој 

железничке инфраструктуре. 

 

Moryћe је планирати друмске саобраћајнице паралелно са железничком пругом, ван 

земљишта чији је корисник железница, али тако да размак између железничке пруге и 

пута буде толики да се између њих могу поставити сви уређаји и постројења потребни 

за обављање саобраћаја на прузи и путу, с тим да износи најмање 8m мерено управно 

на осовину најближег колосека до најближе тачке горњег строја пута. Уколико су и 

пруга и пут у насипу, растојање између њихових ивица ножица насипа не сме бити 

мање од 1 m, као ни мање од 2m од железничких подземних инсталација (каблова). 

 

У заштитном пружном појасу, на удаљености 50m од осе крајњег колосека, не могу се 

градити објекти у којима се користе експлозивна средства, индустрија хемијеких и 

експлозивних производа, постројења и други слични објекти. 

 

У пружном и инфраструктурном појасу може се планирати постављање надземних и 

подземних електроенергетских водова, телеграфских и телефонских ваздушних линија 

и водова, цевовода и других водова и сличних објеката и постројења на основу 

испуњених услова и издате саrласности управљача инфраструктуре. 

Укрштај водовода, канализације, продуктовода и других цевовода са железничком 

пругом је могуће планирати под углом од 90°, а изузетно под углом који не може бити 

мањи од 60. Трасу подземиих инсталација у зони укрштаја са пругом планирати тако 

да се иста поставља на дубини од минимум 1,80 m, мерено од коте горње ивице прага 

до коте горње ивице заштитне цеви подземне инсталације, односно 1,2 m мерено од 

коте околног терена до горње ивице заштитне цеви инсталације. Заштитне цеви у 

укрштају са железничком пругом морају се поставити испод трупа пруге у континуитету 

испод колосека. 

Паралелно вођење трасе комуналне инфраструктуре са трасом железничке пруге, 

планирати тако да се иста води изван пружног лојаса. 

 

Приликом уређења простора, у инфраструктурном појасу не планирати формирање 

депонија отпадних материјaла и не планирати изградњу реципијента за атмосферску 

канализацију и отпадне воде. 

 

У инфраструктурном појасу не планирати постављање знакова, извора јаке светлости 

или било којих предмета и справа које бојом, обликом или светлошћу могу смањити 
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видљивост железничких сигнала или који могу довести у забуну раднике у вези 

значења сигналних знакова. У инфраструктуриом појасу не планирати високо растиње 

које својом висином може угрозити железничку инфраструктуру, односно безбедност 

железничког caoбpaћaja. Високо растиње може се садити на растојању већем од 10m у 

односу на спољну ивицу пружног појаса, односно на растојању већем од 16-18m 

мерено управно на осу најбижег колосека. 

 

Одводњавање површинских вода са предметног простора мора бити контролисано и 

решено тако да се води на супротну страну од трупа железничке пруге. На местима где 

због положаја друмске саобраћајнице може доћи до појаве атмосферских вода које се 

прикупљају са трупа пута, а сливају у зону трупа пруге, потребно је пројектовати 

одводне канале тако да се постигне континуитет одвођења атмосферске воде ван зоне 

трупа пруге. 

 

На основу Закона о планирању и изградњи  "Инфраструктура железнице Србије" а.д. 

као ималац јавних овлашhења, има обавезу утврђивања услова за изградњу објеката, 

односно издавање локацијских услова, грађевинске и употребне дозволе, услова за 

прикључење на инфраструктурну мрежу, као и за упис права својине на изграђеном 

објекту. У складу са тим, сви елементи за изградњу објеката, друмских саобраћајница 

као и за сваки продор комуналне инфраструктуре кроз труп железничке пруге (цевовод, 

гасовод, оптички и електроенергеrски каблови и друго) ће бити дефинисани у оквиру 

посебних техничких услова "Инфраструктура железнице Србије" а.д. који се издају кроз 

обједињену процедуру 

 

 

ЗАШТИТА ПОСТОЈЕЋЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ И  ИНФРАСТРУКТУРНИХ ОБЈЕКАТА  

 

У случају изградње или реконструкције саобраћајница преко постојећих 

инфраструктурних водова морају се обезбедити све мере за заштиту конкретних 

водова, тј. мора се испројектовати и извести адекватна заштита постојеће и планиране 

инфраструктурне мреже 

 

 

2.2.9.6. Правила за изградњу јавних зелених површина 

 

Приликом озелењавања обавезан услов је:  

 Растојање између дрворедних садница од 5 – 10м, 

 мин.висина саднице   2,5-3м, 

 мин.обим саднице на висини 1м од 10 – 15цм, 

 мин.висина стабла до крошње, без грана, 2 - 2.2м ,           

 отвори на плочницима за садна места мин. 1,0x1,0м (за садњу на плочницима), 

 обезбедити заштитне ограде за саднице, 

 при избору врста за улично зеленило треба водити рачуна да осим 

декоративних својстава буду прилагођене условима раста у уличном профилу 

(отпорност на збијеност тла, водни капацитет земљишта, прашину, гасове и сл.). 

 предвидети осветљење зелених површине, 

 предвидети систем за заливање зелених површина 
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 предвидети одржавање зелене површине. 

 

На местима где је предвиђена ова категорија зеленила, а где просторне и 

организационе могућности то не дозвољавају, озелењавање вршити у партеру на 

следећи начин:  

 партерним зеленилом, перенама и нижим врстама чија висина не прелази 

висину од 50цм, које не ометају визуре, 

 уношењем вртно–архитектонских елемената (скулптура, фонтана, чесми и сл.) у 

комбинацији са зеленилом и сл. 

 

 

2.2.10. Правила за изградњу мреже и објеката јавне инфраструктуре 

 

2.2.10.1. Правила за изградњу водоводне и канализационе мреже  

 

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 м од ивичњака. 

Атмосферску канализацију трасирати осовином коловоза (или изузетно због 

постојећих инсталација или попречних падова коловоза – једном страном коловоза 

на одстојању 1,0 м 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 м. 

Растојање водоводних цеви од осталих инсталација (гасовод, топловод, електро и 

телефонски каблови) при укрштању не сме бити мање од 0,5 м. 

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 м 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 м, водећи рачуна о укрштању 
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са другим инсталацијама. 

 Минимално дозвољено растојање водовода и канализације при паралелном 
вођењу са другим инсталацијама дато је у табели. 

   Минимално дозвољено растојање (м) 

 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 мин Ø 100 мм (због 
противпожарне заштите објеката). Водоводну мрежу градити у прстенастом 
систему. 

 За кућне водоводне прикључке пречника већег од 50 мм, обавезни су одвојци са 
затварачем. 

 Пролаз водоводних цеви кроз ревизионе шахте и друге објекте канализације није 
дозвољен. 

 Минимални пречник уличне фекалне канализације је Ø 200 мм, а кућног прикључка 
Ø 150 мм. 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. 

 400 мм, а дубине и 
нагиби према прописима из ове области, у складу са техничким условима ЈП 
"Градац".  

Минимални кућни прикључци су Ø 300 мм 

 На свим променама правца, прикључцима, као и на правим деоницама на 
приближно 50 м, потребно је предвидети ревизионе силазе (шахте).  

 Одвођење употребљених вода из подрумских етажа (постојећих и 
планираних) вршиће се искључиво препумпавањем.  

 Избор материјала за изградњу водоводне и канализационе мреже, као и опреме 
извршити уз услове и сагласност ЈКП "Водовод". 

 За одвођење атмосферских вода са површина улица и тргова, постављају се 
сливници са таложницима. Минимално растојање је 50-100 м (за мале нагибе 
саобраћајница), односно око 30 м (за саобраћајнице са великим нагибима). 

 Уколико су површине асфалта зауљене ( у оквиру бензинских станица, 
индустријских локација и сл.), обавезно је предвидети изградњу сепаратора уља и 
масти пре испуштања атмосферских вода или вода од прања платоа у 
атмосферску канализацију. Димензионисање сепаратора је у зависности од 
зауљене површине локације, и врши се у складу са прописима из ове области. 

 Испуштање атмосферске канализације у реципијент врши се обавезно уградњом 
уставе (жабљег поклопца) на испусту, да би се спречило плављење узводних 
насеља.  
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 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 м, 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 м од објекта. 

Ова зона се обезбеђује ограђивањем и може се користити само као сенокос. 

 Појас заштите око магистралних цевовода износи најмање по 5м од осовине 
цеви. У појасу заштите није дозвољена изградња објеката, ни вршење радњи које 
могу загадити воду или угрозити стабилност цевовода. 

 Уколико у близини објеката не постоји изграђена градска фекална канализација, а  
нема нивелационих могућности за изградњу - отпадне воде из објеката прикључити 
искључиво у водонепропусне јаме (од полимерних материјала или водонепропусног 
бетона), да би се спречило истицање отпадног садржаја у подземне воде. 
Учесталост пражњења јаме од стране ЈКП "Комуналац" (или друге надлежне 
комуналне организације) врши се по потреби, али најмање једном у месец дана, на 
основу уговора о одржавању и пражњењу. Димензионисање и изградња се морају 
извести у складу са прописима за ту врсту радова. 

 У деловима Плана где постоји изграђена фекална канализација, забрањује се 
употреба пољских нужника и септичких јама. Објекти се морају прикључити на 
градску мрежу  у складу са техничким условима ЈКП "Водовод".  

 Положај санитарних уређаја (сливници, нужници...) не може бити испод коте 
нивелете улица, ради заштите објеката од успора фекалне канализације из уличне 
мреже. Изузетно, може се одобрити прикључење оваквих објеката на градску мрежу 
фекалне канализације уз услове заштите прописане техничким условима ЈКП 
"Водовод". Ове уређаје уграђује корисник и саставни су део кућних инсталација, а 
евентуалне штете на објекту сноси корисник. 

 Уколико у близини објеката не постоји улична атмосферска канализација, 
прикупљене атмосферске воде са локације се могу упустити у отворене канале 
поред саобраћајница (уколико постоје) или 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. 

 Сви индустријски објекти морају имати предтретман пречишћавања технолошке 
воде пре испуштања у градску канализацију, чиме ће се испоштовати ниво 
квалитета канализације при упуштању у реципијент. 

 Постављање подземних инсталација (водовод, канализација, електро и ПТТ 
мрежа...) испод зелених површина, вршити на растојању од мин 2,0 м од постојећег 
засада, а уз одобрење општинског органа за раскопавање и враћање површина у 
првобитно стање. 
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 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 маx 2,0 м од регулационе линије. 

 Противпожарна заштита у насељима се омогућава изградњом противпожарних 
хидраната на водоводној мрежи. Цеви морају бити минималног пречника 100 мм, у 
прстенастом систему. Изузетно се дозвољавају слепи кракови цевовода до 180 м. 
Хидранти пречника 80 мм или 100 мм се постављају на максималној удаљености од 
80 м, тако да се пожар на сваком објекту може гасити најмање са два хидранта. 
Удаљеност хидраната од објекта је минимално 5 м, а највише 80 м.  

 Уколико се хидрантска мрежа напаја водом из водоводне мреже чији је притисак 
недовољан (мин 2,5 бар), 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...  

 Јавне чесме морају бити уређене, а квалитет воде се мора редовно контролисати 
од стране Завода за јавно здравље - Чачак. 

 Код пројектовања већих инфраструктурних објеката (постројења за захват чисте 
воде, постројења за пречишћавање отпадних вода, резервоари, колектори, 
дистрибутивни цевоводи...) неопходно је извршити консултације са стручном 
службом ЈКП "Водовод". 

 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“. 

 

ВОДОПРИВРЕДНИ ОБЈЕКТИ 

 

 Насеље Овчар Бања штитити од поплава за ранг вода Q1%. 

 Пројекте регулације река радити у функцији  заштите обала. 

 У инундационом подручју је забрањена свака градња, осим спортских терена без 
ограда и трибина (партерни објекти). 

 Грађевинска линија објеката високоградње од ивице регулисаног корита за велику 
воду је на удаљености 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 претходне консултације 
и сагласности са ЈВП "Србијаводе". 

 Обавезна је израда пројектне документације за ревитализацију (поплочавање стаза, 
урбани мобилијар, осветљење...) уз хидромелирациони канал, 

 Приликом изградње објеката у непосредној близини хидромелирационог канала, 
поштовати регулационе и грађевинске линије,  

 Забрањује се  испуштање употребљених и атмосферских вода из канализационих 
цевовода у хидромелирациони канал,  

 Обавезно је одржавање и чишћење канала да би се обезбедила пропусна моћ. 
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2.2.10.2. Правила за изградњу електроенергетске мреже 

 

Целокупну електроенергетску мрежу градити на основу главних пројеката у складу са 

важећим прописима. 

Трафо станице градити као самостојеће монтажно бетонске објекте или као посебне 

целине у оквиру објеката на етажи за коју је могућ колски прилаз, за рад на 10kV 

напонском нивоу.  

Положај МБТ у односу на суседне парцеле мин 15м, а у односу на јавне површине у 

складу са датим грађевинским линијама. 

Елекетроенергетску мрежу  вишег и нижег напона радити као кабловску мрежу. 

Каблове полагати где год је могуће у зелене површине поред саобраћајница или 

пешачких стаза или у тротоаре где исти постоје. Каблове полагати  на 0.5м од 

пешачких стаза и на 1м од коловоза. каблове полагати на најмањој дубини 0.8м. 

Полагање каблова вршити на удаљености 1 метар од темеља објекта. При преласку 

испод саобраћајница кабал мора бити постављен под правим углом и постављен кроз 

заштитну цев.  

При укрштању са другим врстама инсталација обавезно се придржавати важећих 

прописа о међусобном растојању између различитих врста инсталација. и то да при 

паралелном вођењу енергетских и телекомуникациомних каблова најмање растојање 

мора бити 0.5м за каблове напона до 10kV односно 1м за каблове напонског нивоа 

преко 10kV. Угао укрштања инсталација мора да буде 90 степени односно под правим 

углом. 

При паралелном полагању енергетских каблова и цеви водовода и канализације 

дозвољено је у хоризонталној равни при чему хоризонтално растојање мора бити веће 

од 0.5м. Није дозвољено електроенергетског кабла изнад или испод цеви водовода 

или канализације. При укрштању електроенергетских каблова са гасоводом вертикално 

растојање мора бити веђе од 0.3м, а при приближавању и паралелном вођењу 0.5м. 

 

Јавна расвета 

Светиљке за јавно осветљење поставити на расветне стубове одговарајуће висине. 

Избор светиљки и извора светла извести према фотометриском прорачуну и захтеву 

која се површина освељава. Придржавати се класификације и свега што је већ дато у 

тексту јавног осветљења а који је саставни део овог плана. 

 

2.2.10.3. Правила за изградњу телекомуникационе мреже 

 

Целокупну ТК мрежу градити на основу главних пројеката у складу са важећим 

законским прописима. 

ТТ мрежа ће се у потпуности градити као подземно. ТК каблове полагати у предходно 

изграђену кабловску ТК канализацију или у ров самостално у једној цеви или  заједно 

са постојећим ТК водовима. 

У тротоарима постављати кабловску ТК канализацију од најмање четри ПВЦ цеви 

пречника 110мм. Саставни део кабловске ТК канализације биће и кабловска ТК окна . 

Кабловска ТК окна градити где је год могуће у тротоару или меком терену. Уколико се 

исти морају градити у коловозу извршити ојачавање окна и поставити шахте са тешким 

поклопцем.  

Једну ПВЦ цев резервисати за потребе КДС система(кабловску телевизију).  
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Телекомуникациону кабловску мрежу полагати у уличним зеленим површинама 

(удаљеност од високог растиња најмање 1.5 метара) поред саобраћајница на 

растојању не мањем од 1 метра.од саобраћајница или у тротоарима.. Дубина полагања 

каблова не сме бити мања од 1 метра. 

Укрштање каблова са саобраћајницама мора бити под правим углом постављањем 

ПВЦ цеви кроз које се полажу каблови. При паралелном вођењу са енергетским 

кабловима најмање растојање мора бити 0.5м за каблове напонског нивоа до 10кВ и 

један метар за каблове напонског нивоа преко 10кВ. при укрштању  са инсталацијама 

водовода и канализације, гасовода растојање мора бити веђе од 0.3 метра, а при 

паралелном вођењу и приближавању каблова растојање мора бити најмање 0.5 

метара 

 

2.2.10.4. Правила за изградњу термотехничке инфраструктуре 

 

Целокупну термотехничку мрежу градити на основу главних пројеката у складу са 

важећим прописима и стандардима за извођење инсталација ове врсте. 

Цевоводе полагати где год је могуће у зелене површине поред саобраћајница или 

пешачких стаза или у тротоаре где исти постоје. Испод саобраћајница и пешачких 

стаза цевоводе постављати у заштитне бетонске канале. Цевоводе полагати на 

најмањој дубини 1м. При укрштању са другим врстама инсталација обавезно се 

придржавати важећих прописа о међусобном растојању између различитих врста 

инсталација и на местима укрштања постављати заштитне цеви. Угао укрштања 

инсталација мора да буде 90 степени односно под правим углом. 

При паралелном полагању цеви за грејање и воду са енергетским кабловима 

дозвољено је полагање у хоризонталној равни при чему хоризонтално растојање мора 

бити веће од 0.5м. Није дозвољено паралелно вођење цеви за грејање и санитарну 

воду изнад или испод електроенергетског кабла. Дозвољено је укрштање под правим 

углом уз вођење рачуна о растојању између инсталација и заштити цеви на месту 

укрштања. 

Након монтаже цевовода потребно је поставити траку упозорења дуж целе трасе 

цевовода за грејање и санитарну воду. 
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2.2.11. Очекивани капацитети у обухвату Плана детаљне регулације 

 

НАМЕНА П (m
2
) ИЗ П под обј. Спрат. ИИ БРГП 

З О Н А   1      

 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 

      

Аутохтона вегетација 774,54 / / / / / 

      

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

      

 ПОВРШИНЕ ОСТАЛЕ НАМЕНЕ 

Туристички садржаји       

Целине 1.1, 1.2 и 1.6 25.184,02 0,45 11.332,81 П+3 1,60 40.294,43 

Целине 1.4, 1.5 и 1.9 3.272,73 0,30 981,82 П+2 0,90 2.945,46 

Спортско-рекреативни садржаји 1.959,18 0,10 195,92 П 0,10 195,92 

      

 ПОВРШИНЕ ЈАВНЕ НАМЕНЕ 

Саобраћајне површине       

Коловози, тротоари, јавни паркинзи, стазе 19.406,76 / / / / / 

Јавни платои 207,40 / / / / / 

Комунални садржаји 688,03 / / / / / 

Централне функције 939,91 0,70 657,94 П+2 2,00 1.879,82 

Туристичко-едукативни садржаји 1.460,98 0,30 438,29 П+3 1,20 1.753,18 

Јавне зелене површине        

Уређено зеленило 322,69 / / / / / 

Зеленило уз реку 11.530,73 / / / / / 

Водоток - река 28.557,07 / / / / / 

      

УКУПНО ЗОНА 1 94.304,04  13.606,78   47.068,80 

      

З О Н А   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 

     

Шумско земљиште 501,59 / / / / / 

      

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

      

 ПОВРШИНЕ ОСТАЛЕ НАМЕНЕ 

Стамбено-туристички садржаји 10.080,78 0,30 3.024,23 П+2 0,90 9.072,70 

Туристички садржаји 2.573,98 0,40 1.020,00 П, П+2 0,64 1.640,00 

Бањско-здравствени садржаји           

Целине 2.5 3.011,54 0,45 1.355,19 П+3 1,50 4.517,31 

Целине 2.6 3.518,43 0,30 1.055,53 П+2 0,90 3.166,59 

      

 ПОВРШИНЕ ЈАВНЕ НАМЕНЕ 

Саобраћајне површине       

Коловози, тротоари, јавни паркинзи, стазе 12.893,88 / / / / / 

Јавни платои 4.409,09 / / / / / 
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Комунални садржаји 2.028,85 / / / / / 

Бањско-здравствено-образовни садржаји 5.744,21 0,45 2.584,89 П+3 1,50 8.616,31 

Пословање у функцији хидроелектране 3.683,40 0,30 1.105,02 П+1 0,60 2.210,04 

Здравствени садржаји 871,49 0,45 392,17 П+3 1,50 1.307,24 

Јавне зелене површине        

Уређено зеленило 7.367,32 / / / / / 

Зеленило уз реку 621,46 / / / / / 

Водоток - река и одводни канал у функцији ХЕ 12.007,38 / / / / / 

      

УКУПНО ЗОНА 2               69.313,40  10.537,04   30.530,19 

      

З О Н А   3      

 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 

      

Шумско земљиште 19.926,57 / / / / / 

Аутохтона вегетација 10.210,66 / / / / / 

      

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

      

ПОВРШИНЕ ОСТАЛЕ НАМЕНЕ     

Туристички садржаји 1.895,23 0,20 386,65 П+1 0,41 773,30 

Спортско-рекреативни садржаји 5.968,07 0,10 596,81 П 0,10 596,81 

      

ПОВРШИНЕ ЈАВНЕ НАМЕНЕ     

Саобраћајне површине       

Коловози, тротоари, јавни паркинзи, стазе 26.197,69 / / / / / 

Државни пит IБ реда, бр. 23 5.646,64 / / / / / 

Пружни појас 18.614,08 0,01 200,00 П+1 0,02 400,00 

Туристичко-едукативни садржаји 356,47 0,21 75,00 П+1 0,30 106,94 

Комунални садржаји 29,21 / / / / / 

Јавне зелене површине        

Зеленило уз реку 2.879,23 / / / / / 

Водоток - река 38.262,35 / / / / / 

     

УКУПНО ЗОНА 3 114.259,6  1.058,46   1.477,05 

     

 П П П П Н   Предела изузетних одлика „Овчарско-кабларска клисура“ 

 П Р О С Т О Р   Д Е Т А Љ Н Е   Р А З Р А Д Е 

     

Комплекс манастира Благовештење 40285,93 / / / / / 
 

УКУПНО ППППН 40285,93      

 

УКУПНО 318.162,97  25.202,27   79.076,04 

 

 

У табели су дати максимални капацитети који се теоретски могу остварити у оквиру предметног 

простора, а у складу са опредељеним површинама и задатим параметрима градње. 
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2.3. Спровођење плана генералне регулације 

 

Осим за објекте и површине за које је планом дефинисана израда Урбанистичког 

пројекта, Измене и допуне Плана генералне регулације за Овчар Бању на територији 

града Чачка, основ су за:  

 

- Издавање локацијских услова  

- Израду пројеката препарцелације и парцелације 

- Израду геодетског елабората исправке граница суседних парцела и спајање  

суседних парцела истог власника 

 

Израда Урбанистичког пројекта за потребе спровођења планских решења и поставки 

ПГР-е је предвиђена за следеће намене и Урбанистичке целине :  

 

1. Туристички садржаји – урбанистичке целине 1.1, 1.2, 1.4, 1.5 и 1.6 

2. Спортско-рекреативни садржаји – урбанистичке целине 1.7 и 3.1  

3. Пословање у функцији хидроелектране – урбанистичка целина 2.2 

4. Стамбено-туристички садржаји – урбанистичка целина 2.3 (за оба блока по 

један урбанистички пројекат)    

5. Бањско-здравствени садржаји – урбанистичка целина 2.5  

 

Границе урбанистичких пројеката приказане су на графичком прилогу План намене 

површина, а смернице за израду дате су у поглављима Правила уређења и грађења за 

предметне намене и урбанистичке целине. 
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3. ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

 

Ступањем на снагу овог плана ван снаге се ставља План генералне регулације за 

Овчар Бању на територији града Чачка. 

 

 

Овај план ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу града 

Чачка“.  
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