На основу члана 35. став 7. Закона о планирању и изградњи (“Сл. гласник РС”,
број 72/09, 81/09-исправка, 64/10-одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13-одлука УС, 50/13одлука УС, 98/13-одлука УС, 132/14 и 145/14) и члана 63. Статута града Чачка
(„Службени лист града Чачка“ број 3/2008, 8/2013, 22/2013, 15/2015, 26/2016 и 11/2018),
Скупштина града Чачка, на седници одржаној 23. и 24. априла 2019 године,
донела је

ПЛАН ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ
ЗА ДЕЛОВЕ НАСЕЉЕНИХ МЕСТА
МРШИНЦИ И СЛАТИНА – СЕКУНДАРНИ ЦЕНТАР

1. ПРАВНИ И ПЛАНСКИ ОСНОВ ЗА ИЗРАДУ ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ
РЕГУЛАЦИЈЕ
Правни основ за израду плана генералне регулације садржан је у:
 Закону о планирању и изградњи („Сл. гласник РС”, број 72/09, 81/09 – исправка,
64/10 - УС, 24/11, 121/12, 42/13 - УС, 50/13 – УС, 54/13 - УС и 98/13 – УС,132/14
и 145/14)
 Правилнок о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и
урбанистичког планирања (»Сл. гласник РС«,бр. 64/15)
 Одлуци о изради Плана генералне регулације „за делове насељених места
Мршинци и Слатина–секундарни центар“ („Службени лист града Чачка“, број
16/16).
Плански основ за израду плана генералне регулације садржан је у:
 Просторном плану града Чачка („Службени лист града Чачка“, број 17/2010).

1.2. ОБАВЕЗЕ, УСЛОВИ И
ДОКУМЕНАТА ВИШЕГ РЕДА

СМЕРНИЦЕ

ИЗ

ПЛАНСКИХ

ПРОСТОРНИ ПЛАН („Службени лист града Чачка“, број 17/2010).

Просторним планом града Чачка као секундарни центри издвојена су насеља:
Мрчајевци, Прељина и Слатина-Мршинци. За ова насеља прописана је обавеза израде
урбанистичких планова тј. Планова генералне регулације. Прописани планови су
усвојени за насеља Мрчајевци и Прељина.
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Секундарни центри су насеља која својим функцијама опслужују више села са
сеоским центром и примарна села, окупљајући их у једну просторно-функционалну
целину.
Двојном центру Мршинци/Слатина гравитирају следећа насеља:
Заблаће и Јежевица (насеља са развијеним центром) Балуга Трнавска, Вапа, Виљуша,
Бањица, Кукићи, Липница, Мршинци, Слатина, Рајац, Горичани, Премећа, Жаочани,
Качулице, Петница и Брезовице.
-Планирано повећање централитета секундарних насеља довешће и до ширења
грађевинског реона. Највећа концентрација становништва биће у делу већ формираног
“функционалног” центра насеља са јавним садржајима.
У стамбеној зони централног дела насеља осим породичног становања може
бити заступљено и вишепородично становање.
У оквиру породичног становања заступљени су сви типови домаћинства:
непољопривредно, мешовито и пољопривредно. У овим насељима у централној зони
биће доминантна непољопривредна домаћинстава, а мешовита и посебно
пољопривредна биће заступљена у мањем обиму, у ободним деловима насеља.
Организација сеоског дворишта зависиће од типа домаћинства и конфигурације терена,
а у складу са Правилима уређења сеоског дворишта. У оквиру зона становања могу
бити заступљене централне функције, односно делатности које не угрожавају животну
средину.
Од друштвених садржаја у овим насељима су предвиђени: месна канцеларија,
месна заједница, осмогодишња школа, објекат дечије заштите, здравствена станица,
апотека, културни центар, полицијска станица, ватрогасна служба, пошта, пијаца,
ветеринарска станица, аутобуска станица и други централни садржаји (објекти мале
привреде, терцијарне делатности, бензинско-сервисна станица, откупна места и
складишта, и др.).
Планирано је повећање производних и услужних капацитета (робно
дистрибутивних и транспортних центара, укључујући и технолошке паркове и др. Кроз
урбанистичке планове потребно је планирати сервисно-приступне саобраћајнице овим
садржајима, како би се постигао задовољавајући број и међусобна удаљеност
прикључака на магистрални пут.
У оквиру ових насеља развијати транзитни туризам, обзиром на њихов стратешки
повољни положај.
Слика 1: Графички приказ гравитационе мреже насеља Града Чачка
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2. ГРАНИЦА ПОДРУЧЈА ОБУХВАЋЕНОГ ПЛАНОМ ГЕНЕРАЛНЕ
РЕГУЛАЦИЈЕ
Простор обухваћен Планом генералне регулације „За делове насељених места
Мршинци и Слатина–секундарни центар“ који припада источном и југоисточном делу
територије Града Чачка.
Простор обухваћен планом је централни део насеља Мршинци и насеља
Слатина уз државни пут II А реда број 179. Укупна површина подручја плана износи
око 145 ha, од чега 95 ha припада делу насеља Мршинци, а 50 ha делу насеља
Слатина. Графички део плана биће урађен на овереном катастарском плану са
подвученим авио-ортофото приказом за делове насеља КО Мршинци и КО Слатина.
Горњи и најсевернији део подручја плана почиње на уласку Државног пута II А
реда број 179 (између КО Слатина и КО Кукићи), обухватајући заједнички пут ове две
катастарске општине, а са бројем к.п. 1446 за КО Слатину. Десном страном парцеле, тј.
пута правцем југоистока долази до тромеђе Слатине, Мршинаца и Кукића, односно до
пресецања са Слатинском реком к.п. бр. 1453 КО Слатина, (к.п. бр.1613 КО Мршинци).
Одатле ка североистоку наставља горњом страном парцеле Слатинске реке (к.п. бр.
1602 у КО Мршинци), до пресека са пружном парцелом Чачак-Краљево која носи број
1585 у КО Мршинци, прелази Слатинску реку, ка југоистоку наставља источном
страном парцеле бр.1585.
Линија границе плана делом прати западну међу кп. 623 (КО Мршинци), па онда
залази у исту парцелу обухватајући њен, као и делове следећих катастарских парцела:
625/2, 625/1, 626/3, 626/1 и 626/4. Ка југозападу по нормали прелази пружну парцелу
бр. 1585, северозападно сече кп. 712 у дужини од око 13м, наставља преко исте
југозападно, сече и обухвата кп. 711/1, 711/2, 718, 735/4, 735/5, 735/11, 735/15, 736/1 и
долази до Државног пута II А реда број 179 (к.п. бр. 1593 КО Мршинци). На
катастарској парцели 736/1 граница се ломи ка југоистоку доњим странама кп. 738,
736/6, 735/5, 736/3 пратећи истовремено и горњу страну пута Чачак-Краљево (у
приближној дужини од 100м).
Јужна граница плана наставља се од источног краја кп. 736/5 КО Мршинци,
прелази преко Државног пута II А реда бр.179 и иде јужном међом к.п. 757 (пут) КО
Мршинци до краја ове катастарске општине где излази такође на јужну међу к.п. бр.
442 (пут) КО Слатина. Даље по правцу обухвата део к.п. 441/4 и јужним границама к.п.
бр. 441/5, 435/1 и 435/3 (све у КО Слатина), излази на к.п. 128 КО Слатина (пут„за
Премећу“). Њеном јужном међом ка западу излази на Слатинску реку, прелази је и
јужном страном к.п. 1436 КО Слатина (пут „за Премећу“) излази такође на пут к.п. бр.
1435 у КО Слатина, где се уједно јужна граница плана завршава.
Запaдна граница плана у правцу југ-север креће западном међом пута 1435 КО
Слатина, обухватајући к.п. 140 и њеном северном страном улази на Слатинску реку к.п.
бр.1434. Одатле западном границом Слатинске реке (к.п. бр. 1434) креће се до улива са
потоком Пуношевац к.п. 17/2 КО Слатина (близу тромеђе Слатина, Кукићи, Мршинци),
чијом западном међом даље долази до границе КО Слатина са КО Липница (код к.п. бр.
8 у КО Слатина). Граница Плана генералне регулације Мршинци-Слатина наставља се
заједничком границом између две катастарске општине КО Слатина и КО Липница у
правцу југ-север, до изласка на Државни пут II А реда бр.179 (тромеђа Липнице,
Слатине и Кукића), тј. на почетно место описа границе плана.
Граница плана приказана је на графичком прилогу бр.2 Катастарско
топографски план.
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Попис парцела у обухвату грађевинског земљишта
Граница грађевинског земљишта је приказана у графичком прилогу бр. 6 „Карта
урбанистичке регулације и јавне намене“. У обухват грађевинског земљишта улазе
следеће парцеле:

КО Слатина
целе катастарске парцеле: 14, 13/1,2; 15, 12/1,2; 10/1,2,3; 18/1,2,4; 19/2,3; 20/1,3,4,8,9; 21,
80/1,2,3,4; 79/2,3,4,6,7,8; 81/1,2,3; 82/1,2,3,4,5,6,8; 84, 85, 86/1,2; 87/1,2,3; 88/1, 89/1,3; 90,
91, 92, 95/2,4; 96, 97, 98, 99, 100/1,2; 101/1,2,3; 102/1,2; 103/1,2; 104(пут), 105,
106/1,2,3,4; 107, 108, 109, 110, 115/1,2; 116, 117/1,2,3,4,5,6,7,8,9; 118, 119, 123/1,2; 124,
125/1,2; 129/2,4,5; 131, 132, 133/1,2,3,4; 134, 435/1,2,3; 126/1,2,3,4,5,6,7,8,9; 127/1,
128(пут), 1448(заједнички пут), 1445(пут), 1446(регионални пут), 1447(регионални пут).
делови катастарских парцела: 8, 9/1,2; 11, 18/3, 19/1, 20/2,5,6,7; 78/1,2; 79/1,5; 93, 94,
95/1, 112, 113/2, 114/1,2,3; 127/2, 129/3, 136/2, 442, 1436(пут).

КО Мршинци
целе катастарске парцеле: 674/1,2; 673/4, 669, 670, 668, 658, 656, 660, 653/3,4,5,6,7;
651/2,3,4; 652/1,2,4; 644/1,2,3; 645, 646/1,2,3,4,5; 647, 678/1,2,3,4,5; 679/1,2; 680/1,2,3;
681/1,2,3,4,5,6,7; 688, 689, 685, 686, 687, 661(пут), 682(пут), 683/1,2,3,4,5; 684/1,2;
707/1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14; 706/1,2,3,4,5,6,7; 705/1,2,3; 704/1,2,3,4,5,6; 701/1,2,3;
700/1,2,3,4,5,6; 703/1,2,3; 702/1,2,3,4; 675, 677, 690/1,2,3,4,5,6,7,8,9; 691, 692/1,2,3,4,5;
694, 693/1,2,3,4,5,6; 699/1,2,3,4,5,6,7,8; 698, 725/1, 726/1,2,3,4; 727/1,3,4,6;
728/1,2,3,4,5,6; 721/1,2,3; 722, 723/1, 720, 708/1, 709/3,4,5; 730/1,2; 729,
733/1,2,4,6,7,8,9,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22; 748/1,2,3,4,5,6; 749/3, 755, 756,
750/1,2,3,4,5,6; 751/1,2,3; 752/1, 753, 1586, 1587, 1588, 1589, 1590, 1591, 1592,
1603(заједнички пут)-регионални, 1604(заједнички пут)-некатегорисани.
делови катастарских парцела: 752/2, 754/2, 736/1, 735/15,5,4,11; 733/10, 731, 725/2,
723/2, 718, 710/4,3,5; 709/2, 708/2, 709/1, 710/1, 711/1,2; 712, 643/3, 653/2, 659, 662, 663,
664, 665, 673/1,2; 642, 757, 667, 1593(регионални пут), 1585(пружно земљиште).

3. АНАЛИЗА И ОЦЕНА ПОСТОЈЕЋЕГ СТАЊА
3.1.

ПРИРОДНИ УСЛОВИ
Основне урбо-морфолошке карактеристике простора

Према урбоморфолошком карактеру насеља града Чачка, Мршинци и Слатина
припадају насељима полузбијеног типа. Заједнички центар је у прошлости настао
спонтано условљен доминантним саобраћајним правцем Чачак- Краљево.
Полузбијени тип насеља доминира на подручју града Чачка са 36 насеља и 62,06%
од укупног броја насеља града. Мршинци и Слатина имају велики утицај на
гравитациона села окружења, функцијама јавног карактера и терцијарним
делатностима.
Сеоска насеља овог типа састоје се из више засебних целина које су међусобно
повезане у јединствен сеоски атар. Општа структура насеља је потпуно неправилна,
путеви су организовани без система, а јавља се и знатан број слепих путева који
обезбеђују прилаз кућиштима са јавне саобраћајнице.
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Општи облик насеља је округласт, углавном у равничарском делу(Мршинци),
издужен, уз саобраћајнице и разуђен са зракасто развијеним деловима који се наслањају
на издужену структуру, у брдским пределима (Слатина).
Насеља има изграђене објекте: основну школу, цркву, дом културе, задружни
дом, амбуланту, пошту, библиотеку, апотеку као и већи број угоститељских објеката,
продавница и сл. Ови садржаји формирају двојни центар насеља Мршинци и Слатина.
РЕЉЕФ
Подручје Мршинаца и Слатине је у погледу рељефа веома хомогено, како по
облицима тако и по времену и начину постанка. Изражен део рељефа су језерске и
речне терасе. У морфолошком смислу простор је претежно заравњен и благо заталасан
ка југу тј. ка планини Јелици.
Хипсометрија
Територија насеља Мршинци и Слатина у погледу рељефа припада
карактеристичној предеоној зони - Чачанска котлина са надморском висином од 200300мнв. Ова зона заузима површину од 276,20 км² или 43% од укупне површине Града
Чачка и представља најраспрострањенију висинску зону. Оваква карактеристика терена
указује на то да су у структури коришћења земљишта највише заступљене
пољопривредне површине, и да је ово подручје типично пољопривредно.
Подручје плана простире се на десној речној тераси Западне Мораве, на oкo 230260 мнв.
Експозиције
Осунчаност терена, односно изложеност терена према некој од страна света у
многоме представља веома важну компоненту при градњи објеката, бављењу
пољопривредом и функционисању низа делатности. На територији Града Чачка,
преовладавају топле експозиције са 54,12 %, док хладних експозиција има 41,62%.
У оквиру планског подручја, већи део насеља је осојно експониран,
преовладавају следеће експозиције:
-јужна,
-југоисточна.
Нагиби
На простору Града Чачка преовладава земљиште у нагибу од 0 - 16% са 78% од
укупне површине, што указује да је простор у великом проценту заравњен или благог
нагиба. Комплетно подручје плана припада зони која има нагиб од 0 до 4 %.
ГЕОЛОШКЕ И ИНЖИЊЕРСКО – ГЕОЛОШКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ
За потребе израде ППГ Чачка обрађена је геологија као сегмент тематске целине
Природне карактеристике.
Током средњег плеистоцена у оквиру раније створене језерске равни формиране су
долине реке Западне Мораве и других већих водених токова, на чијим странама су
сачувани трагови три акумулационе фазе са пратећим терасама-одсецима. Током ове
фазе фомирана је карактеристична грађа терена на подручју насеља Мршинци и
Слатина. Код већих инвестиционих радова неопходно је извршити детаљнија
истраживања са аспекта микросеизмике и инжењерске геологије.
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СЕИЗМИКА
На основу сеизмичких активности и сеизмотектонских својстава терена може се
рећи да простор Града Чачка спада у сеизмички угрожена подручја. Повећање скале
иде од југа ка северу од 6,5° до 8° Меркалијеве скале. Простор насеља Мршинци и
Слатина налази се у појасу од око 7,5° Меркалијеве скале.
За подручје Плана није вршена микросеизмичка реонизација.
Најновијих проучавања сеизмичке угрожености територије није било, па се
препоручује приликом извођења и изградње већих инвестиционих захвата. Неопходна
су детаљнија инжењерско-геолошка и микро-сеизмичка испитивања, која су прописана
за такву врсту објеката.
ПЕДОЛОШКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ
Најзаступљени типови земљишта на територији насеља Мршинци и Слатина су:
- алувијални нанос песковити,
- алувијални нанос иловасти,
- смоница,
- смоница еродирана,
- смоница алувијална...
Алувијална земљишта се одликују слојевитошћу профила, који су један од
другог оштро одвојени. Боја овог земљишта зависи од боје наталоженог материјала
(сива, смеђа, црвена), ова земљишта се разликују по физичким особинама што зависи
од њиховог механичког састава. Песковити алувијум је лоших водно-ваздушних
особина, односно брзо губи воду, јако се загрева. По хемијским особинама алувијална
земљишта су различита, што зависи од природе материјала који се таложи. Могу бити
карбонатна и безкарбонатна. Пољопривредна вредност ових земљишта зависи од
сортираности материјала. Користе се претежно за гајење њивских култура и поврћа.
Смонице се образују у депресијама и на акумулативним терасама бивших језера,
где је вршено таложење финих састојака. Смонице садрже нешто хумуса, фосфора,
азота и калијума, што зависи од подлоге на којој су образоване, рељефа, надморске
висине и биљног покривача.
Земљишта на територији насеља Мршинци и Слатина су повољних физичких,
хемијских и биолошких својстава и погодна су за пољопривредну производњу.
Интезивном обрадом и уз примену разноврсних мера поправке, земљишта се могу
трансформисати и постићи још боља производна способност.
КЛИМАТСКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ
Географски положај овог дела Србије, са разноликим рељефом земљишта, од
речних долина до брдовитих и планинских подручја, условљава његово умерено
континентално поднебље са извесним специфичностима, које се манифестују као
елементи микротермалне и планинске климе.
За анализу климата предметног подручја, коришћени су подаци са
метеоролошке станице која се налази у Институту за воћарство и виноградарство у
Чачку.
- средња годишња температура ваздуха износи 10,47 С.
- средња годишња вредност суме падавина износи 692,9 mm. У просеку највише
је падавина у мају са 88.6 mm, а најсувљи су фебруар и марту са око 40 mm.
- вредност средње годишње влажности ваздуха износи 80,7%. Највећа влажност
се региструје у децембру са 91,4 %, а најнижа у августу са 70,5 %.
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- средња вредност годишњег трајања инсолације је 1.956 сати; најсунчанији је
месец јул са просеком од 278,9 сати или 68,9%, а најоблачнији је децембар са свега 57,9
сати или 21,7%.
- најчешћи ветар у току године је северозападни, а најређи североисточни.
Најветровити је месец март, а најтиши су септембар, октобар и децембар.
На основу наведених података, може се закључити да слив реке Западне Мораве,
коме припадају и насеља Мршинци и Слатина, има умерено континенталну климу са
могућношћу мањих одступања.

3.2. ПОСТОЈЕЋА НАМЕНА ПРОСТОРА
Простор ПГР „За делове насељених места Мршинци и Слатина–секундарни
центар“ представља ткиво чија се морфологија и физиономија формирала кроз дужи
временски период у различитим друштвеним, економским и природним условима.
Основне урбане одлике постојећег стања су: разнородност функција, линеарна
организација насеља, као и нерационално коришћење простора.
Основно обележје овог простора представља развијени двојни центар насеља
Мршинаца и Слатине са објектима услуга и јавних функција, док је остали деo
простора земљиште са парцелама које се користе у пољопривредне сврхе. У залеђу
овог двојног центра идући ка југу и планини Јелици налази се Слатинска бања, са
знатним потенцијалима који нису довољно искоришћени. За део насеља Слатинска
бања урађен План генералне регулације (усвојен јануара 2016. године (Број: 06-227/15I))
o Пројекција становништва
Депопулација сеоског становништва присутна је од 60-тих година прошлог века, тако
да пројектована популациона динамика до 2021. године представља интензивирање
дугорочне тенденције смањења житеља.
Пописни периоди

Ред.број Назив насеља
1991

2002

2011

2016

2021

1

Мршинци

1335

1359

1376

1264

1400

2

Слатина

686

629

588

575

531

У насељу Мршинци живи 1097 пунолетних становника, а просечна старост
становништва износи 42,0 година (41,2 код мушкараца и 42,8 код жена). У насељу има
445 домаћинстава, а просечан број чланова по домаћинству је 3,05.
У насељу Слатина живи 522 пунолетна становника, а просечна старост становништва
износи 44,9 година (43,8 код мушкараца и 46,0 код жена). У насељу има 215
домаћинстава, а просечан број чланова по домаћинству је 2,93.
У обухвату плана преовладава породично становање са густином насељености до
50 st/ha.
o Становање
Грађевинско подручје унутар ПГР карактеришу неправилно формирани блокови
насељености како у равничарском делу Мршинаца тако и у благо заталасаном делу
Слатине. Најуочљивија карактеристика је да су кућишта густо формирана уз
деоницу државног пута II A реда број 179 (Чачак-Краљево) а нешто ређе уз примарне
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општинске путеве јужно ка Слатинској бањи, Жаочанима и северно ка насељима на
реци Западна Морава.
Објекти су постављани као слободностојећи, што је омогућило добру осунчаност
и проветреност. На основу прилагођености природно-географским условима може се
закључити да села немају присутне загађиваче и поседују услове квалитетне животне
средине - добро су осунчана, проветрена и озелењена.
У оквиру кућишта руралног становања издваја се део за становање и
економски део (стаје и други објекти, сењак и сл.), као и мање пољопривредне
површине-воћњак, повртњак.
У делу насеља кроз која пролази државни пут, заступљени су објекти јавног
карактера (школа, пошта, амбуланта...) стамбено-пословни, привредни и објекти
трговине и угоститељства.
o Пољопривреда
Велики део становника на простору плана се бави пољопривредом. Северно од
Државног пута II реда бр.179 је ослоњен на воћарство (Слатина), док се становници
јужног дела овог простора више баве ратарством (Мршинци).
Планским решењем тежиће се остваривању основног дугорочног циља у облaсти
зaштите и коришћењa пољопривредног земљишта и рaзвојa пољопривреде да се очувa
и унaпређеде услови зa производњу квaлитетних пољопривредно-прехрaмбених
производa, у склaду с aгроеколошким кaпaцитетимa просторa и економским
интересимa локaлног стaновништвa. На простору плана тежиће се ка очувању
пољопривредног земљишта и њихово интегрисање са планираним наменамa.
ОГРАНИЧЕЊА ЗА БУДУЋИ РАЗВОЈ

Ограничења у погледу развојних могућности су:
 негативан природни прираштај,
 неповољна старосна структура у сеоским насељима Мршинци и Слатина,
 низак ниво комуналне опоремљености и недостатак садржаја јавних делатности,
 изражен централитет урбаног дела града Чачка.
 Непостoјање предузетничке инфраструктуре (пословне зоне, пољопривредна
удружења...)
Поред наведених ограничења за будући развој у погледу опремљености и
становништва, приметно је и ограничење у смислу мера и политика који би
стимулисале живот на селу и економску стабилност житеља.
3.3. ОБЈЕКТИ И ПОВРШИНЕ ЈАВНЕ НАМЕНЕ-АНАЛИЗА ПОСТОЈЕЋЕГ
СТАЊА
Површине за јавне намене су делови простора намењени јавној употреби на
којима се остварују и задовољавају општи интереси грађана. На овим површинама су
изграђени: јавни објекти од општег интереса (објекти из области образовања,
здравствене заштите), објекти и комплекси комуналних делатности, саобраћајне
површине (јавни путеви, тргови, улице), објекти остале инфраструктуре (водовод,
канализација, јавна расвета...), зелене површине намењене јавном коришћењу,
спортско-рекреативни комплекси, као и други објекти у складу са Законом о
експропријацији ("Службени гласник РС", број 53/95, 23/2001 и "Службени лист СРЈ",
бр. 16/2001).
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Значајни објекти и површине
ДОМ КУЛТУРЕ

Један од важних објеката, Дом Културе налази се уз државни пут у центру насеља
чијем окружењу се налазе други јавни објекти и концентрација услуга коју користе
становници Мршинаца, Слатине и насеља у окружењу. Зграда је релатвно доброг
бонитета, спратности П+1. Само пар канцеларија се користи остатак простора је не
искоришћен и не одржаван.
ЗАДРУЖНИ ДОМ

Налази се у самом центру насеља преко пута Дома културе. Веома леп објекат
спратности П+1, чији изглед наружују монтажне продавнице и тенде на самом улазу.
Удруживање и организовање пољопривредног становништва овог краја датира од 19
века када је и основана Земљорадничка Задруга 1899 године.
ОБРАЗОВАЊЕ

На простору ПГР постоји основна осмогодишња школа “Бранислав Петровић”.
Све до 2004. године носила је назив “Десимир Капларевић”. Данас школа носи назив по
познатом књижевнику који је из овог краја „Браниславу Петровићу“. Школа је
основана 1869. године. Школу похађа око 330 ученика. Школа поред зграде где се
врши настава и административни део рада има и савремену фискултурну салу и
отворене терене за спорт. Зграде и сала су доброг бонитета а комлекс је добро и
организовано уређен и одржаван.
ДЕЧИЈИ ВРТИЋ - социјална заштита-

Непосредно поред основне школе егзистира Дечији вртић „Пчелица“. Зграда је
доброг бонитета а двориште уредно и прилагођено постојећој намени.
ЗДРАВСТВО

У склопу здравствене заштите града Чачка у обухвату плана ради Здравствена
амбуланта Мршинци. Објекат амбуланте, приземне спратности је у задовољавајућем
стању, прилагођен намени и одржаван.
ПОШТА

Објекат поште се налази непосредно поред Дома културе, на сопственој парцели,
спратности П, доброг је бонитета и новије градње.
СПОРТ И РЕКРЕАЦИЈА

Фудбалско игралиште са пратећим садржајима је смештено у КО Мршинци,
посећено је и одржавано. Пратеће садржаје је потребно допунити, тренутно
функционише свлачионица и надстрешнице за руководство спортских екипа.
МЗ Слатина има и кинолошки савез и организује такмичења и изложбе различитих
врста паса и броји значајне успехе у овој врсти такмичења.
ЖЕЛЕЗНИЧКА СТАНИЦА

Објекат железничке станице није у функцији. Зграда је спратности П+1, још увек
доброг бонитета, естетски и архитектонски вредан објекат који треба сачувати.
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ЗЕЛЕНИЛО

Зеленило у виду јавних уређених површина постоји на парцели дома културе, који
је некада био посебно организован. Испред Дома постоје две симетричне зелене
површине са високим дрвећем на којима су постављени споменици из другог светског
рата. Иза дома постоји зеленило у виду групације четинара.
Зеленило у оквиру локација јавних објеката заступљено је:
-у склопу комплекса школе
-у склопу комплекса дечијег вртића
У склопу деонице државног пута пута II A реда број 179 и општинских путева 1239 и 123-14 не постоји линеарно зеленило.
КОМУНАЛНИ ОБЈЕКТИ И ПОВРШИНЕ

На подручју ПГР налази се сеоско гробље у површини од 1,28ха територијално
припада КО Мршинци , на њему се сахрањују становници оба насеља. Гробље има
мању капелу поред општинског пута и задовољава потребе за које је намењен. Изглед
објекта је једноставне архитектуре, приземне спратности.
Остали објекти обрађени су кроз мрежу и капацитете јавне инфраструктуре
ОБЈЕКТИ ВОДОПРИВРЕДНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ

Водотоци
На простору плана издвајају се Слатинска река (која пролази кроз Слатинску
бању) и поток Пуношевац као и неколико мањих водојажа и канала.

3.4.
ПОСТОЈЕЋЕ СТАЊЕ МРЕЖА И КАПАЦИТЕТА ЈАВНЕ
САОБРАЋАЈНЕ И КОМУНАЛНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ
3.4.1.САОБРАЋАЈ - ПОСТОЈЕЋЕ СТАЊЕ
Саобраћајну инфраструктуру на подрчју ПГР-а чине следећи елементи путне и
железничке мреже.
Путна мрежа
 Део деонице број 17904 државног пута IIA реда број 179 у дужини од око
L= 1.785 m између стационажа km 36+791,00 до km 38+579,00.
Ова деоница државног пута пролази кроз централи део подручја плана генералне
регулације. Коловоз овог пута је асфалтиран. У склопу коловоза у посматраном
делу постоје и делимично уређена аутобуска стајалишта за аутобусе градског и
приградског јавног превоза путника. Ова стајалишта (средина локације) се налазе
на стационажама, km 37+158.00 (смер линије јавног путничког превоза - ка
Чачку), km 37+244.00 (смер линије јавног путничког превоза - ка Краљеву), km
37+903.00 (смер линије јавног путничког превоза - ка Чачку). У близини
последњег наведеног аутобуског стајалишта (приближна стационажа km
37+960,00) лоцирано је стајалиште у смеру линије јавног путничког превоза - ка
Краљеву и оно је изведено на коловозу и означено вертикалном сигнализацијом.
Стационаже су дате оријентационо са могућим одступањима и до неколико
метара. На деловима овог путног правца (кроз подручје ПГР-а) постоје и
делимично изграђене пешачке површине и паркиралишта за путничке
аутомобиле. Генерално, осим коловоза, све остале површине које прате деоницу
10

државног пута кроз посматрано подручје су стихијски уређиване или уопште
нису уређивана за коришћење које је сада присутно. Углавном се то односи на
површине на којима се паркирају возила и пешачке површине.
У зони посматране деонице државног пута на њега се прикључује више путних
праваца. Гледајући у правцу раста стационаже пута (улазак у подручје ПГР-а на
Km 36+791,00) са десне стране прикључује се некатегорисани пут за Липницу, на
Km 36+643,00 са леве стране приватни пут, на Km 37+208,00 са десне стране
Општински пут 123-14 (бивши Л314), на Km 37+307,00 са леве стране
некатегорисани пут за Кукиће, на Km 37+457,00 са леве стране Општински пут
123-9 (бивши Л309), на Km 37+897,00 са десне стране општински пут 123-9, на
Km 37+967,00 са леве стране некатегорисани пут (поред поште и здравстване
станице), на Km 37+967,00 са леве стране приватни пут, на Km 37+729,00 са леве
стране приватни пут и на Km 37+439,00 са десне стране некатегорисани пут.
Између наведених прикључака који су формирани тако да мање или више имају
карактеристике раскрснице, налази се већи број прикључака појединачних
објеката на државни пут, између осталих и једна станица за снабдевање возила
горивом са леве стране на Кm 37+393,00. Основна карактеристика ових
раскрсница и прикључака је та да се на свим наведеним местима ради о
искључиво трокраким раскрсницама, па чак и у случају када се укрштања
догађају са категорисаним путевима нижег ранга (општински путеви).
 Деоница општинског пута ознаке 123-9 (Мрчајевци-Мршинци-Слатина) у
дужини око L= 2.521 m.
Наведена деоница састоји се из две саобраћајнице физички раздвијене деоницом
државног пута у дужини од око 100 m, тако да су саобраћајни токови на овом
општинском путу повезани преко наведеног дела државног пута. Оваква
ситуација - однос према државном путу представља и основни недостатак
општинског пута на подручју плана. У даљем току овај општински пут ка
југозападу повезује подручје плана са суседним селима и Слатинском бањом, а на
североистику, преласком (у нивоу) преко пруге Сталаћ-Краљево-Пожега са
мостом преко Западне Мораве и даље са Мрчајевцима и ширим подручјем на
левој обали Западне Мораве. У контексту мреже општинских путева, ово је
свакако један од назначајнијих путева у надлежности локалне самоуправе. Овај
општински пут је асфалтиран на читавом подручју ПГР-а. Стање коловоза овог
пута на делу од државног пута па ка Мрчајевцима је знатно боље (реконструисан
2005) од стања са супротне стране државног пута. После описане деонице
државног пута он је свакако најоптерећенија саобраћајница посматраног
подручја.
 Деоница општинског пута ознаке 123-14 (Кукићи-Слатина-Липница) у
дужини око L=140 m.
Овај општински пут представља најкраћу везу мреже државних путева са
Слатинском бањом, а са друге стране он је и веза већег броја села у југозападном
окружењу подручја ПГР-а са путном мрежом локалног и државног ранга. Коловоз
овог пута је асфалтиран, али са стањем које је знатно лошије од стања асфалтног
коловоза Општинског пута ознаке 123-9.
 Више некатегорисаних и приватних путева
Пут (у КТП означен као пут за Премећу, а у предлогу саобраћајног решења
означен као Ул. Слатина 6), који повезује Општински пут ознаке 123-9 и
Слатинску бању. У подручју плана овај пут обухваћен је у дужини око L= 445 m.
Пут (означен у ДКП-у као к.п. 757 к.о. Мршинци, односно у предлогу
саобраћајног решења делом као Ул. Слатина 2) који повезује Државни пут са
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Општинским путем ознаке 123-9 трасом која прати јужну границу подручја које
се обрађује ПГР-ом.
Пут на к.п. 682 КО Мршинци (у предлогу саобраћајног решења означен као Ул.
Мршинци 5) који повезује општински пут ознаке 123-9 са групом домаћинстава и
породичних стамбених објеката у северном делу подручја ПГР-а. Овај пут је
неасфалтиран са пошљунчаним коловозом.
Пут на к.п. 707/4 КО Мршинци (у предлогу саобраћајног решења означен као
Ул. Мршинци 8) који преко пута који се налази на к.п. 682 КО Мршинци (план Ул.Мршинци 5), повезује општински пут ознаке 123-9 са групом домаћинстава и
породичних стамбених објеката у северном делу подручја ПГР-а. Овај пут је
неасфалтиран са пошљунчаним коловозом.
Пут на к.п. 700/2, 693/1 , 700/6 и 703/3 (у предлогу саобраћајног решења означен
као део Ул. Мршинци 1) повезује значајне садржаје као што су група објеката
породичног становања, пошта, здравствена станица и др. са државним путем II A
реда број 179. Део овог пута је са асфалтираним коловозом.
Пут на к.п. 690/4 к.о. Мршинци који се користи као приступ групи породичних
објеката, фудбалском игралишту и већем броју постојећих садржаја у центру
насеља са асфалтираним коловозом.
Са сличним карактеристикама (по питању намене и коловозног застора) на
подручју плана постоји још неколико путева. Предлогом саобраћајног решења
неки су потврђени као саобраћајнице јавне намене.
Ширине саобраћајница на предметном подручју варирају у зависности од ранга
саобраћајнице, па су ширине општинских путева (коловозног застора) променљиве и
углавном варирају између 4,5 и 6 метара, док је регулација за ове саобраћајнице
углавном око 8 метара. Као што је већ претходно наведено дуж ових саобраћајница
нема изведених тротоара, али се на неким местима може уочити путни канал који се
зависно од степена одржавања и/или несавесног коришћења (затрпавања) појављује и
губи дуж трасе. Ширина коловоза државног пута је већа и креће се око 6 метара, на
који се са обе стране надовезују банкине, уз које, зависно од теренских услова стоје
канали или насипи. Регулациона ширина ове саобраћајнице прелази 20 метара.
Некатегорисане саобраћајнице на подручју предметног плана су ужег профила (до 5
метара, али чешће и уже – 3 метра) и најчешће без савременог коловозног застора. За
ове саобраћајнице најчешће није одвојена посебна катастарска парцела.
 Железничка инфраструктура

Део деонице железничке пруге Број 55 Сталаћ-Краљево-Пожега између Краљева
и Чачка, у дужини око L= 688 m од стационаже km 91+763 од стационаже km 92+451,
са железничким стајалиштем на стационажи km 92+257,50 (готово читав станични
плато налази се унутар простора ПГР-а).
Наведена пруга је електрифицирана (оспособљена за електричну вучу возова). На
посматраном подручју налази се и један пружни прелаз у нивоу (укрштање са
општинским путем ознаке 123-9) на стационажи Km 91+763,00 који је обезбеђен само
вертикалном путном саобраћајном сигнализацијом. Стање колосека главне пруге је
задовољавајуће, али је стање осталих колосека и колосечних постројења на станичном
платоу железничке станице Мршинци у незадовољавајућем стању. Исто се односи и на
објекат железничке станице (станичну зграду, пероне, магацин, тоалет, рампе итд.) који
су (осим стамбених објеката) већ дужи низ година напуштени.
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3.4.2.ХИДРОТЕХНИКА - ПОСТОЈЕЋЕ СТАЊЕ
Водоводна мрежа
У обухвату ПГР-а постоји изграђена локална водоводна мрежа из периода када
се водоснабдевање оба насеља обављало са „Кићановића врела“. Укидањем врела као
изворишта пре неколико година, целокупна изграђена мрежа је повезана на нови
систем са опитног бунара у Кукићима, у надлежности ЈКП „Моравац“ – Мрчајевци.
Фекална канализација
У обухвату ПГР-а постоји минимално изграђена мрежа фекалне канализације, у
власништву месне заједнице, која је недовољног капацитета, па се дешавају и
неконтролисана изливања из шахти. Ова фекална канализација се без пречишћавања
испушта у Слатинску реку. Већина корисника употребљене воде прикључују у
индивидуалне септичке јаме.
Атмосферска канализација
У обухвату ПГР-а не постоји изграђена мрежа атмосферске канализације.
Водотокови
У обухвату плана евидентирани водотокови су Слатинска река и поток
Пуношевац. Осим наведених у зони уласка у подручје ПГР-а општинског пута ознаке
123-9 из правца јужног дела Слатине из пуног канала формира се водојажа која већим
делом године има стално присуство воде. Овај, условно речено водоток (обзиром да
није катастраски евидентиран као такав), од поменутог општинског пута до пропуста
испод државног пута II A реда број 179 и даље ка северу до пропуста испод железничке
пруге Сталаћ-Краљево-Пожега често је за време већих атмосферских падавина узрок
плављења делова Мршинаца јужно од железничке пруге (у зони ПГР-а) , а још више
делова Мршинаца северно од железничке пруге (ван зоне ПГР-а).
3.4.3. ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКА - ПОСТОЈЕЋЕ СТАЊЕ
На подручју овог плана постоје електроенергетски објекти за трансформацију и
објекти за пренос електричне енергије. Заступљени су напонски нивои 35 kV, 10 kV и
0,4 kV.
Објекти за трансформацију електричне енергије представљени су
трафостаницама 10/0,4 kV/kV:
1. ТС 10/0,4 Kv/kV "Слатина 2" (стубна ТС), инсталисане снаге 100 kVA;
2. ТС 10/0,4 kV/kV "Слатина 1" (ТС кула), инсталисане снаге 400 kVA.
Објекти за пренос електричне енергије представљени су надземним водовима
35 kV, 10 kV и 0,4 kV:
1. део трасе надземног вода 35 kV, ТС 35/10 kV/kV "Заблаће" – ТС 35/10 kV/kV
"Бресница" (југозападни део територије);
2. део трасе надземног вода 10 kV, ТС 10/0,4 kV/kV "МД Продукт" – ТС 10/0,4
kV/kV "Суварје", са изводом за ТС 10/0,4 kV/kV "Дуван" (западни део
територије);
3. део трасе надземног вода 10 kV, ТС 10/0,4 kV/kV "МД Продукт" – ТС 10/0,4
kV/kV "Слатина 1" (централни део територије);
4. део трасе надземног вода 10 kV, ТС 10/0,4 kV/kV "Слатина 1" – ТС 10/0,4
kV/kV "Ровињци" (централни део територије).
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Постојећи надземни водови 35 kV и 10 kV изведени су Al/Č проводницима
пресека 3x50/8 mm2, постављеним на одговарајуће далеководне стубове.
Постојећа нисконапонска мрежа изведена је у виду надземних инсталација,
претежно самоносивим кабловским сноповима СКС Х00/0-А+54,6+2х16 mm2, или
проводницима Al/Č 3x35/6 mm2, постављеним по бетонским стубовима типа НБ 9/250
m/daN и УЗБ 9/1000 m/daN.
3.4.4. ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈЕ - ПОСТОЈЕЋЕ СТАЊЕ
Постојећа телекомуникациона мрежа изведена је у виду подземних инсталација,
при чему претплатничку мрежу представљају бакарни претплатнички каблови,
постављени у ТК кабловске ровове, намењени за прикључке претплатника (од ТК
централе до самих претплатника), а приступну мрежу представљају оптички каблови,
такође постављени у ровове, намењени за међусобно повезивање ТК централа.
Унутар граница плана постоји једна ТК централа, АТЦ "Слатина", која је повезана
оптичким каблом са матичном централом и која, као дигитална централа представља
чворну тачку из које се оптичка мрежа грана у неколико праваца:
- основни правац "Заблаће" – АТЦ "Слатина", са приводом за "МД Продукт",
- правац АТЦ "Слатина" – МСАН "Горичани - центар",
- правац АТЦ "Слатина" – АТЦ "Петница" и "Каона",
- правац АТЦ "Слатина" – ДКТС "Мрчајевци".
Ови оптички каблови постављени су у ровове кроз PVC цеви Ф40, на дубини од
0,6 до 1,2 m, а у зони саобраћајнице "Чачак – Краљево" до АТЦ "Слатина" кроз PVC
цеви Ф110.
Оптички каблови су типа:
- TOSM03(12х12)IIx0.4x3.5CMAN, правац АТЦ "Чачак" – АТЦ "Краљево", дуж
пруге "Чачак – Краљево";
- TOSM03(8х12)IIx0.4x3, правац "Заблаће – Слатина";
- TOSM03(6х8)IIx0.4x3.5CMAN, правац АТЦ "Мрчајевци" – АТЦ "Слатина";
- TOSM03(4х6)IIx0.4x3.5CMAN, правац АТЦ "Слатина" – MSAN "Петница";
- TOSM03(1х6)IIx0.4x3.5CMAN, правац "Заблаће – Слатина" – привод за MSAN
"Горичани";
- TOSM03(2х6)IIx0.4x3.5CMAN, привод за "МД Продукт";
- TOSM03(2х12)IIx0.4x3.5CMAN, привод за mIPAN "Слатинска Бања".
На овом подручју не постоје ТК централе типа "MSAN" или "mIPAN", које
представљају у овом тренутку најповољније технолошко решење за приближавање
кориснику.
Прикључци корисника на ТК мрежу изведени су подземним претплатничким
кабловима. Ови каблови припадају кабловском подручју АТЦ "Слатина" NO 101.
Територија је "покривена" сигналима постојећих оператера мобилне телефоније, а
њихове базне станице и антенски системи налазе се у околном подручју, изван граница
овог плана.
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3.4.5. ТЕРМОТЕХНИКА - ПОСТОЈЕЋЕ СТАЊЕ
Дистрибутивна гасоводна мрежа је на простору ПГР новијег датума и грађена је
последњих десет година. Мрежа дистрибутивног гасовода пролази трасом Државног
пута IIA реда 179, дуж општинских путева 123-9 и 123-14 и јужним делом пружног
колосека Чачак Краљево са делом крака који прелази управно пругу и спаја се са
општински путем 123-9 где су груписани стамбени објекти.
Поред наведених доминантних путних праваца сконцентрисане су групације
објеката различитих намена (стамбени, пословни, услужни, школа...), већина објеката је
зидана без термичког омотача или у ретким случајевима са изолацијом у слоју од 5 cm.
За грејање објеката већином се користe дрва, угаљ и електрична енергија.

3.5

ОСТАЛО ЗЕЛЕНИЛО - ПОСТОЈЕЋЕ СТАЊE

Остало зеленило најчешће се јавља у склопу основних намена –становања, радних
и комуналних локација али и као зеленило уз речне токове, затим у оквиру окућница
пољопривредних домаћинстава у функцији пољопривредне производње (воћарске и
ратарске културе) и као зеленило шума.
Зеленило у оквиру породичног становања огледа се у озелењавању стамбених
дворишта, које чине цветни засади, травнате површине, комбинација жбунастог и
високог растиња - врло често различите воћарске културе. Стање зеленила ове
категорије је релативно задовољавајуће, с обзиром да је већина индивидуалних
дворишта озелењена и да се уредно одржава и негује биљни фонд.
У радним и комуналним локацијама стање зелених површина није на
задовољавајућем нивоу. Зелене површине су недовољно заступљене. Изостају
заштитни коридори зеленила који би требали да имају улогу визуелне и физичке
баријере између ових намена и околине (што је неопходно за комплекс гробља).
Поред водотокова налазе се већи потези самониклог растиња карактеристичног за
приобаље. У оквиру пољопривредног земљишта и окућница пољопривредних
домаћинстава, најчешћи су засади ратарских и воћарских култура уз појаву употребе
различитих хемијских средстава у циљу заштитних агротехничких мера што
неповољно утиче на околину.
У западном и северо источном подручју плана заступљено је шумско зеленило
које доприноси бољем статусу зелених површина и има значајну улогу у подизању
еколошког стања на подручју насељеног места.

4.

ОЦЕНА РАСПОЛОЖИВИХ ПОДЛОГА ЗА ИЗРАДУ ПЛАНА

За израду Плана генералнје регулације „Мршинци-Слатина“, на територији
Града Чачка, формирана је гео-подлога из растерског и векторског дела.
-Растерски део представљају обухватне карте подручја, авионског ортофото
снимка Града Чачка из 2008 године, израђеног у размери 1:5000, са положајном
тачношћу од 0,75м у дигиталној форми. Снимање, обраду и постављање на ниво
уразмереног и геореференцираног сликовног приказа у Гаус-Кригеровом
координатном систему 7-зона
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-За приказ правног стања парцела и убележених објеката коришћен је
дигитални катастарски план (ДКП у даљем), израђен из оригиналних података
премера у векторском облику. Добијен је од службе за Катастар непокретности
Чачак са епохом ажурности 31.12.2016. год и израђен је (ГК-7)
За поједине карактеристичне локације извршен је топографски премер детаља
ГПС и поларном методом. Добијени прикази картирани су на Нултој површи и пренети
на основну подлогу у истом координатном систему, за даљу урбанистичку разраду.

2. ПЛАНСКИ ДЕО
Планиранoм организацијом простора подстиче се равномеран територијални
развој града полицентричног типа, са надоградњом секундарног центра Мршинци
Слатина у погледу свих неопходних функција и садржаја у складу са значајем и улогом
у окружењу, изградњом и јачањем центра, у складу са потребама у односу на број
становника, радијус опслуживања – гравитациону зону и шире потребе уз уважавање
принципа очувања здраве животне средине.

2.1 ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА
2.1 ОПИС И КРИТЕРИЈУМИ ПОДЕЛЕ НА КАРАКТЕРИСТИЧНЕ
ЦЕЛИНЕ И ЗОНЕ
Анализом затечене слике насеља, са освртом на смернице развоја дефинисаних у
складу са планом вишег реда ПП града Чачка ( „Сл. лист града Чачка“, број 17/2010.) и
уважавањем постојећег стања (конфигурација терена, инжењерско-геолошке
карактеристике земљишта, наслеђена планирана и стихијска изграђеност, планирани
развој насеља и положај примарне саобраћајне мреже у насељу), дефинисане су зоне
према функционалним, обликовним и морфолошким специфичностима. Планом
генералне регулације извршена је подела на четири урбанистичке зоне. У оквиру зона
издвајају се урбанистичке целине и подцелине према својим специфичностима као
основне јединице за које су дефинисани параметри и правила уређења и грађења.
Граница плана је урађена у складу са Законом, у обухват Зона 2, 3 и 4 поред
грађевинског подручја, обухваћен је и део пољопривредног, шумског и водног
земљишта, због квалитетнијег целисходног решења као и дефинисања
инфраструктурних мрежа. Коришћење основних врста земљишта као што су
пољопривредно, шумско и водно вршити у складу са Законима у односу на њихову
специфичност.
ЗОНА 1 – ЗОНА НАСЕЉСКОГ ЦЕНТРА
Зона 1 се простире почев од Општинског пута 123-9 ка југу до новопланиране
улице Мршинци 6, даље улицом ка истоку до улице Мршинци 1 затим улицом
Мршинци 1 ка југу до улице Мршинци 7 којом идући ка истоку долазимо до улице
Мршинци 2 где обухват зоне идући ка југу долази до државног пута II А реда 179
скреће ка истоку око 100м затим прелази државни пут ка југу и иде југозападно слепим
краком улице Слатина 2 до раскрснице са новопланирано улицом Слатина 3 којом иде
ка западу, прелази Општински пут 123-9 и даље улицом Слатина 5. Од Улице Слатина
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5 граница скреће ка северу и пресеца кп.бр. 114/3,114/2,114/1, 112, западном границом
кп.бр. 110 и 95/2 КО Слатина, долази до улице Слатина 4 и западним границама
кп.бр.91,79/4, 81/2,81/3 долази до државног пута којим идући ка истоку око 35м долази
до општинског пута 123-9 (код гробља ) тј. до почетне тачке описа обухвата Зоне 1.
Концепција организације и уређења простора у урбанистичкој зони 1 планирана
је у складу са значајем који овај простор има захваљујући свом положају који заузима
према гравитационим насељима из окружрња и специфичностима којима се одликује. У
овој зони је смештен највећи део јавних објеката и садржаја. Зоном 1 доминира деоница
државног пута а урбанистичке целине распоређене су северно и јужно од овог
значајног путног правца Чачак-Краљево.
Центар насеља обухвата површине мешовите намене у коме се налазе централни
пословни комерцијални, стамбени и услужни садржаји, као и институције управе и
специјализовани центри.
Дозвољена је изградња објекта пословно комерцијалне намене ако испуњавају
функционалне и еколошке критеријуме. У предметној зони за мешовите намене могу се
планирати:
 Објекти за образовање, здравствену и социјалну заштиту, култура, туризам,
спорт и рекреација, ветеринарска амбуланта...
 Стамбени, стамбено–пословни и пословни објекти,
 Саобраћајна и техничка инфраструктура у функцији снабдевања и опремања
подручја.
Урбанистичка зона 1 обухвата површину од око 29,7 ха.

Урбанистичка целина 1.1 - дом културе и задружни дом
Комплекс Дома културе одржавати и уредити сходно његовој намени и значају за
насеље. Постојећи објекат захтева адаптацију и одржавање са могућношћу
реконструкције. Спратност објекта се задржава а даје се могућност доградње уколико
се јави потреба проширења (библиотека, мултифункционална сала, изложбени
простор, музејска постава...) а у складу са предвиђеном наменом и архитектонским
изгледом постојећег објекта. Формирани плато-трг испред Дома културе оплеменити
комбинациом биљних врста (даје се могућност постављања нових скуптура и
задржавања постојећих културних споменика). Овај простор је неопходно употпунити
урбаним мобилијаром.
Постојећи објекат Задружног дома (Задруга датира од 1899. год.) задржати, у
приземном делу отворити излоге и користити за пословање а уклонити монтажне
решетке и тенде испред објекта. Нова градња може се формирати у залеђу зграде
уклапањем са постојећим архитектонским изгледом уз поштовање предвиђене
грађевинске линије.
Локације употпунити садржајима парковског мобилијара и уредити зелене
површине у што већеој расположивој површини. Објекте и простор атрактивно
осветлети.
За комплекс Дома културе је обавезна израда Урбанистичког пројекта.

Урбанистичка целина 1.2 - пошта
У склопу ове целине задржава се постојећа локација поште. Локација је
приступачна и одговарајућа за предвиђене намене с обзизом да се налази у централном
делу насеља. У непосредној близини налази се новопланирани јавни паркинг у улици
Мршинци 1 који могу употребити корисници и oвих услуга. Сам објекат је на углу
Државног пута и Улице Мршинци 1 у оквиру катастарске парцеле где је нова градња и
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проширење неадекватно. Могуће је надградити објекат уз поштовање спратности и
грађевинске линије из графичких прилога бр.5 Планирана намена површина.

Урбанистичка целина 1.3 - здравствена станица
Дом здравља Чачак је центар 17 здравствених амбуланти на територији града,
једна од њих је и здравствена амбуланта у Мршинцима-Слатини, која тренутно
опслужује становништво у насељима Горичани, Качулице, Кукићи, Слатина и
Мршинци. Тренутно раде два доктора и две медицинске сестре у две смене.
С обзиром на могућност локације постојећи објекат у планском периоду је
могуће реконструисати или доградити са проширењем обима услуга уз уређење
комплекса. Слободне површине око објекта уредити зеленилом, пешачким
комуникацијама и површинама за паркирање.

Урбанистичка целина 1.4 - полицијска и ватрогасна управа
У склопу ове целине планиран је нови комплекс намењен полицији и
ватрогасном дому. Локација је приступачна и одговарајућа за предвиђене намене с
обзизом да се налази непосредно уз општински пут 123-9 преко ког се може остварити
брза комуникација са насељем и селима у окружењу или као испомоћ левообалним
селима Западне Мораве користећи Слатински мост.
За комплекс полицијског и ватрогасног дома обавезна је разрада Урбанистичким
пројектом.

Урбанистичка целина 1.5 - локални спортски центар
У оквиру граница ПГР постоји спортски комплекс - фудбалско игралиште са
трибинама и објектом свлачионице. Терен се налази на простору МЗ Мршинци, али
терен користе и ФК Мршинци и ФК Слатина. У наредном периоду уредити прилаз
спортском центру и паркинг простор у улици Мршинци 6, извршити доградњу трибина
са реконструкцијом и доградњом постојећег објекта уз допуну пратећим садржајима.

Урбанистичка целина 1.6 - дечији вртић
Дечији вртић „Пчелица“ функционише у саставу предшколске установе
«Радост» са седиштем у Чачку, налази се непосредно уз урбанистичку целину 1.7 тј.
школу у центру насеља. Школа и вртић су ограђени транспарентном оградом. Вртић
користи исти објекат- функционално опремљене кухиње намењен за исхрану школске
деце.
На парцели дечијег вртића непосредно уз државни пут постоји вишепородични
стамбени објекат који је направљен за потребе наставног кадра. Постојећи објекат је
могуће реконструисати и адаптирати.
У планском периоду неопходно је одржавати објекат са могућношћу
проширење комплекса у складу са нормативима за ову врсту објеката.

Урбанистичка целина 1.7 - основно образовање
У оквиру ове целине, уз државни пут налази се постојећа основна осмогодишња
школа “Бранислав Петровић”. Поред матичне школе у Слатини, настава се одржава и у
издвојеним одељењима у местима: Качулице, Жаочани, Премећа. У овој целини могуће
је вршити одређене интрвенције у смислу реконструкције, и доградње у складу са
правилима грађења која су дата за изградњу објеката основног образовања. У оквиру
комплекса школе постоје и терени намењени спортским активностима које је могуће
употпунити и уредити.
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Урбанистичка целина 1.8 - комуналне функције - микропијаца
На простору урбанистичке целине 1.8 предвиђено је формирање локације микро
пијаце у централном делу насеља иза дома културе где се налази приступачан
неуређен простор погодан за ову врсту намене. На овој локацији ће се вршити
свакодневно снабдевање становништва у насељу и окружењу. Планирано је адекватно
уређење комплекса које подразумева уређење локације са отвореним простором,
тржницом и пратећим комерцијалним простором. Обавезно сачувати постојећу
групацију четинарског дрвећа и уклопити у планирану намену, на парцели формирати
линиски појас високог и ниског зеленила ка објекту Дома културе.
За комплекс зелене пијаце неопходна је даља разрада Урбанистичким пројектом.
У оквиру урбанистичке целине 1.8 постоји катастарска парцела намењена
трафостаници која се задржава али која мења облик, тренутно изгледа као кула док у
наредном периоду овај објекат се трансформише у орман – новопланирани објекат
трафо станице је 10/04 kV напонског нивоа. Приступ парцели остварити са улице
Мршинци 1.
За предвиђену микропијацу је обавезна израда Урбанистичког пројекта.

Урбанистичка целина 1.9 - становање
вишепородично) са централним функцијама

(породично

и

Врста и намена објеката који се могу градити: породични стамбени објекти,
породични стамбено-пословни или пословно-стамбени објекат, вишепородични
стамбени објекати, пословни објекат (може се градити као јединствени објекат на
парцели или као засебан објекат на парцели са породичним стамбеним објектом) и
помоћни објекти у функцији објеката основне намене, објекти јавних намена,
туристички садржаји, инфраструктурни објекти и сл. сходно предвиђеној зони
насељског центра.

Урбанистичка целина 1.10- аутобуска станица/паркинг теретних
возила
Новопланирани комплекс је неопходан за ранг насеља као што су Мршинци и
Слатина која имају добру друмску комуникацију са насељима у окружењу (Чачак,
Краљево, Слатинска бања, Мрчајевци, и др.) Аутобуска станица је смештена у
источном делу ПГР са везом на најпрометнију саобраћајницу - државни пут. Главни
улаз се остварује преко улица Слатина 2 и Мршинци 2 које у будућности треба да
прерасту у виши ранг и преузму улогу општинског пута. Поменутим улицама остварује
се веза са Железничком станицом. Локација је замишљена као мања аутобуска станица
где се може извршити услуга паркирања и прања комбија, аутобуса, теретних возила и
сл.
Комплекс је неопходно уредити изградњом новог објекта, перонског простора и
пратећих садржаја са доминацијом отворених простора са надстрешницама.
Локација 1.10 и 1.11 су смештене на неизграђеном земљишту, тако да је планирано
заокружење овог простора кроз нову изградњу, могуће је приступ остварити као
засебан или заједнички за обе локације.
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Урбанистичка целина 1.11- услужно занатски центар
Услужно занатски центар је планиран као центар услужно-комерцијалних услуга
са производно занатским делатностима. Може се формирати као јединствен објекат у
коме ће егзистирати фирме или као више појединачних објеката, сходно расположивом
грађевинском простору. Локацију оплеменити комбинацијом високог и ниског
зеленила.
Локација 1.10 и 1.11 су смештене на неизграђеном земљишту, тако да је планирано
заокружење овог простора кроз нову изградњу, могуће је приступ остварити као
засебан или заједнички за обе локације.
Табелa1: БИЛАНСИ ПОВРШИНА ЗОНЕ 1
ПЛАНИРАНО СТАЊЕ

1

ПОВРШИНА
/м2/

ЗОНА

ПРОЦЕНТУАЛНО
УЧЕШЋЕ
%

ДОМ КУЛТУРЕ (ДК)

56 75.24

ЗАДРУЖНИ ДОМ( ЗД)

14 21.57

1.2

ПОШТА

3 64.05

0.12

1.3

ЗДРАВСТВЕНА СТАНИЦА

17 40.51

0.59

1.4

ПОЛИЦИЈСКА И ВАТРОГАСНА УПРАВА

20 28.02

0.68

1.5

ЛОКАЛНИ СПОРТСКИ ЦЕНТАР

1 03 44.62

3.48

1.6

ДЕЧИЈИ ВРТИЋ

79 07.33

2.66

1.7

ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ

1.8

МИКРОПИЈАЦА
ТС(трафостаница)

1.9

СТАН. СА ЦЕНТРАЛНИМ ФУНКЦИЈАМА

98 26.78
12 55.33
93.02
7 06 28.66

3.31
0.42
0.03
23.76

1.10

АУТОБУСКА СТАНИЦА/ПАРКИНГ ТЕРЕТНИХ
ВОЗИЛА

45 49.04

1.53

1.11

УСЛУЖНО ЗАНАТСКИ ЦЕНТАР

43 66.55

1.47

17 70 54.09

59.56

29 72 54.81

100%

1.1

САОБРАЋАЈНЕ ПОВРШИНЕ

УКУПНА ПОВРШИНА ЗОНЕ 1

1.91
0.48

ЗОНА 2 – РАДНА ЗОНА
Предметни простор Зоне 2 налази се на улазном делу Државног пута II А реда
179 у обухвату ПГР ( идући из правца Чачка ка Краљеву).
Граница Зоне 2 почиње од раскрснице Државног пута са некатегорисаном
саобраћајницом (пут кроз Биволице ка Липници) до југозападне границе
кп.бр.13/1,12/1, 9/1, 9/2 и 8 КO Слатина до потока Пуношевац, њиме до улива у
Слатинску реку и даље до државног пута, даље, идући ка западу долази до почетне
тачке описа.
У окружењу зоне 2 постоје значајни привредни објекти тако да се овај простор
опредељује за радну зону, планирану за развој предузећа привреде при чему уклапамо
неколико мањих домаћинстава у доминантну намену.
Постојећи пољопривредно и шумско земљиште у оквиру зоне се задржава уз
поштовање смерница из ППГ Чачка (Сл.лист града Чачка 17/2010).
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Урбанистичка зона 2 обухвата површину од око 8 ха.

Урбанистичка целина 2.1, 2.2, 2.3 – радна зона
Урбанистичке целине су предвиђене за радну зону. Развој овог простора одвијаће
се развојем пословних и привредних делатности (делатности које не угрожавају и за
које је неопходно предузети све мере заштите које се односе на животну средину) кроз
даље уређивање и изградњу нових комплекса ( урбанистичка целина 2.1 препоручује за
изградња већих производних/пословних комплекса).
Могућа је изградња пословног и производног простора у оквиру домаћинстава у
урбанистичким целинама 2.2 и 2.3, као и изградња другог стамбеног или пословног
објекта на истој парцели и укључити их у планиране садржаје.
Постојеће стамбене објекте је могуће реконструисати и доградити или изградити
нове као самосталне у функцији становања уз коришћење правила градње за становање
ниских густина.
Табела2: БИЛАНСИ ПОВРШИНА ЗОНЕ 2
ПЛАНИРАНО СТАЊЕ
ПРОЦЕНТУАЛНО
УЧЕШЋЕ
%

2

ЗОНА

ПОВРШИНА
/м2/

2.1

РАДНА ЗОНА(привреда и пословање)

2 50 78.22

2.2

РАДНА ЗОНА(привреда и пословање)

85 71.89

31.18
10.66

2.3

РАДНА ЗОНА(привреда и пословање)

90 58.62

11.26

ПОЉОПРИВРЕДНО ЗЕМЉ ИШТЕ

32 87.37

4.08

ШУМСКО ЗЕМЉИШТЕ

2 00 87.99

24.98

САОБРАЋАЈНЕ ПОВРШИНЕ

1 43 43.84

17.84

УКУПНА ПОВРШИНА ЗОНЕ 2

8 04 27.93

100%

ЗОНА 3 – ЗОНА МРШИНЦИ (од ДРЖАВНОГ ПУТА- према СЕВЕРУ)
Зона 3 се налази у северном делу обухвата Плана, почев од улице Мршинци 10
која је паралелна са пругом до општинског пута 123-9 идући њиме граница прелази
пругу и наставља јужно улицом Мршинци 2 до улице Мршинци 7 којом наставља до
улице Мршинци 1 где скреће северни до раскрснице са улицом Мршинци 6 којом
скрећући западно долази до општинског пута 123-9, општинским путем скрећући ка
југу граница долази до државног пута пута II А реда 179 скреће ка западу до Слатинске
реке (тј до границе ПДР Слатинска река) и реком идући североисточно долази до
почетне тачке описа зоне 3.
Зона 3 се простире у заравњеном делу КО Мршинци, има велики потенцијал за
даљи развој, погодана је и приступачана за даљу градњу (зона је окружена државним
путем, општинским путевима и железничком пругом). Унапређење зоне 3 ће се
одвијати кроз даље уређивање и изградњу постојећих и формирање нових привредних,
јавних и других садржаја.
Урбанистичка зона 3 обухвата површину од око 55 ха.
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Урбанистичка целина 3.1 – привреда
Урбанистичком целином обухваћен је постојећи радни комплекс, реализован
седамдесетих година прошлог века, на простору КО Мршинци уз Општински пут 123-9
који чини значајану везу саобраћајне мреже са окружењем.
Некада је на овој локацији функционисао комплекс „механизација“ у сврху
пољопривредне производње. У склопу комплекса постојала је станица за снабдевање
горивом пољопривредних машина. Постојећи објекти магацина су веома лошег
бонитета.
Планом се даје могућност за формирање привредне зоне заокружењем већ
постојећих комплекса и формирањем нових комерцијалних, производних и складишних
капацитета уз инфраструктурно опремање како би се створили повољни услови за рад,
а истовремено обезбедили услови очувања животне средине.
Могуће је формирање и чисто пословних локација, поред оних опредељених
производњи као и формирање технолошких паркова и сл.
Свака активност која се одвија на површинама унутар ове целине мора бити
спроведена на начин да проузрокује најмању могућу промену у животној средини,
представља најмањи ризик по животну средину и здравље људи.
Примарна намена поред производних и пословних објеката, могу се изграђивати
објекти недостајуће инфраструктуре, уређивати зелене површине и подизати заштитно
зеленило.

Урбанистичка целина 3.2 – спортско туристичко комерцијални
садржаји
Искористивши повољну конфигурацију терена и изузетан саобраћајни положај
у урбанистичкој зони 3 планирани су туристичко-спортско-комерцијални садржаји.
Планом је предвиђена изградња спортско-рекреативних објекта (затвореног и
отвореног типа), туристичких објеката или комплекса (дозвољена је изградња већег
броја појединачних објеката на јединственој парцели комплекса), услужни објекти,
пословни објекти, помоћни објекти у функцији објеката основне намене и
инфраструктурни објекти. Могуће је груписање објеката у јединствен комплекс.
Будући комплекс ће бити атрактивна дестинација за спортисте, локално
становништво и туристе који ће моћи да уживају у јединственом рекреативно-забавном
садржају овог комплекса. Основна карактеристика даљег развоја предметног простора
биће изградња туристичких са различитим спортско-рекреативним и пратећим
комерцијалним садржајима. У оквиру ових садржаја може да се реализује и аква парк,
као један од садржаја који недостаје граду, а може да привуче и становнике околних
градова што би утицало и на побољшање економске ситуације у насељу.
У планирани концепт развоја овог простора неопходно је укључити близину
игралишта са допуном садржаја - планирањем водених површина, веза са парк шумом и
са планирањем стаза ( нпр. ка Слатинској бањи...) и других неопходних садржаја за
пасивну рекреацију у јединствену понуду.

Урбанистичка целина 3.3 – становање средњих густина
Доминантна намена је породично становање. С обзиром да је реч простору
ослоњеном на центар насеља у циљу афирмисања овог потеза неопходно је да у
будућем периоду дође до интезивнијег развоја централних активности – пословања,
трговине и услуга, али у мањем обиму и интензитету у односу на централно подручје.
На овом подручју предвиђен је даљи развој становања, које карактерише изградња
породичних објеката. Планирано је погушћавање реконструкцијом и доградњом
постојећих објеката, повећањем спратности, изградњом другог објекта на парцели,
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евентуално спајањем објеката у двојне објекте, као и изградња нових објеката и
изградња пословног простора који не угрожава функцију становања и животну
средину, а који се могу јавити као самостални или у склопу стамбеног објекта.

Урбанистичка подцелина 3.3.1 – парк шума
Планирана намена подцелине је парк шума- како се постојећи шумски комплекс
налази унутар јединственог грађевинског подручја тежи се његовом задржавању уз
сачуван фонд високог дрвећа у што већој мери. Предвиђа се уређење ове целине са
могућношћу изградње рекреативних садржаја, стаза и садржаја намењених за миран
одмор, простор за шетњу, за игру деце и мањи угоститељски објекат са отвореним
баштама. Обавезно увођење мобилијара карактеристичног за парковске површине
клупе, корпе за смеће, јавна расвета и сл.
Овај простор (непосредно уз намену становања) улицом Мршинци 6 има одличну
везу са спортско рекреативним садржајима тако да се може укључити у ширу понуду
допуном туристичких и културних садржаја.

Урбанистичка целина 3.4 – гробље
Урбанистичка целина 3.4. се састоји од три подцелине:

Урбанистичка подцелина 3.4.1 – гробље
На подручју ПГР налази се сеоско гробље у површини од 1,28ха и поред тога што
територијално припада КО Мршинци у њему се сахрањују житељи оба насеља.
Планирано је проширење овог насељског гробља. Око простора за сахрањивање
предвиђена је зона заштитног зеленила у ширини од 15 метара. Уласком у насеље из
правца Чачка упечатљив је поглед на ово православно гробље које захтева уређење и
проширење постојећих површина, са обавезним појасом зеленила уз државни пут како
би се и визуелно издвојила ова целина (формирати континуитет линијским зеленилом,
комбинацијом високих и ниских биљних врста како би визуелни утисак одавао зелени
зид).
Обавезна израда Урбанистичког пројекта.

Урбанистичка подцелина 3.4.2 – заштитни појас зеленила
Намена подцелине 3.4.2 је зеленило заштитног карактера, пре свега намењеног
заштити гробља. Обавезно формирање зеленог појаса од одговарајућих биљних врста
како би поред своје улоге издвајања различитих намена, ово заштитно зеленило имало
и улогу визуелног одвајања простра гробља од окружења.
Обавезна израда Урбанистичког пројекта.

Урбанистичка подцелина 3.4.3 – рециклажно острво
Предметни простор непосредно уз урбанистичку целину – гробље, планиран је за
рециклажно острво. Рециклажно острво се јавило као потреба на нивоу града и села у
гравитационој зони секундарног центра, где се може извршити услуга привременог
одлагања комуналног отпада и отпада за рециклажу.
Простор је изабран као наслеђена намена уз потребно уређење и опремање за ову
врсту делатности. Омогућен је простор за приступ теретних-комуналних возила и
простор за одлагање (контејнери, надстрешнице и сл.) на површини од око 4.5 ара.
Локацију обавезно оградити и издвојити појасом зеленила од осталих намена (државни
пут и гробље).
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Урбанистичка целина 3.5 и 3.6– становање ниских густина
Ове целине су планиране за породично становање ниских густина. Оне тренутно
припадају претежно руралном начину становања и делимично су опремљене
комуналном инфраструктуром. Тенденција је њихово прерастање у индивидуално
становање градског типа и опремање ових зона целокупном потребном
инфраструктуром.
Планирано је погушћавање реконструкцијом и доградњом постојећих објеката,
повећањем спратности, изградњом другог објекта на парцели, евентуално спајањем
објеката у двојне објекте, као и изградња нових објеката и изградња пословног
простора који не угрожава функцију становања и животну средину, а који се могу
јавити као самостални или у склопу стамбеног објекта.
Поред основне функције становања у циљу веће афирмације и значаја насеља у
регионалном окружењу, а с обзиром на неадекватне и недовољне смештајне
капацитете, планиран је и развој становања у функцији туризма, као стамбених објеката
са делом за туристичко издавање. Функција туризма може да се реализује и као
самостални туристички комплекс са смештајним јединицама апартманског типа.
Поред основних угоститељских услуга смештаја и исхране (сеоског туризма),
могу се организовати и остале туристичке услуге које имају за циљ гостима пружити
могућност активног одмора, односно максимално искористити туристички потенцијал
домаћинства, као што су:
 радионице традиционалне кухиње - школе кувања,
 стари занати (ткање, плетење кошара, израда производа од дрвета, столарија и сл.)
 спорт и рекреација
 локални фестивали и догађања
 и друге услуге.
Планирана густина насељености омогућава формирање већих парцела са
домаћинствима која могу да се баве између осталог и пољопривредном производњом
(воћњаци, баште и сл.).

Урбанистичка целина 3.7 – железничко земљиште
Урбанистичка целина 3.7 је у функцији јавне железничке инфраструктуре тј. железничке
пруге бр. 55 Сталаћ Краљево Пожега намењене реализацији путничког и теретног саобраћаја.
Пруга у централном делу има 3 колосека, електроенергетску и телекомуникациону подршку,
сигнално-сигурносне уређаје, зграду железничке станице са пратећим објектима који су у
функцији организовања и регулисања железничког саобраћаја, као и земљиште у пружном
појасу.
Издвајају се два простора у оквиру целине и то железничка станица са пратећим објектима
и железничко подручје са колосецима и пратећом опремом.
Железничка станица тренутно није у функцији, задржава постојећу локацију а како је
тренутно лошег бонитета предвиђена је њена адаптација, као и објеката уз станицу (магацини,
кућа за отправника и др.) Постојеће објекате станице потребно је реконструисати, доградити у
складу са потребама железнице. Уредити станичне пероне и приступ перонима између
станичних колосека, модернизовати сигнално-сигурносне уређаје и подићи саобраћајну
безбедност на виши ниво.
Пруга се укршта са општинским путем 123-9, укрштај се задржава у нивоу према
условима надлежног предузећа. У залеђу железничке станице уз улицу Мршинци 4 предвићена
су два мања платоа за јавно паркирање корисника услуга железнице.
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Табелa 3: БИЛАНСИ ПОВРШИНА ЗОНЕ 3
ПЛАНИРАНО СТАЊЕ

3

ЗОНА

3.1

ПРИВРЕДА
СПОРТСКО ТУРИСТИЧКО
КОМЕРЦИЈАЛНИ САДРЖАЈИ
СТАНОВАЊЕ СРЕДЊИХ ГУСТИНА

3.2
3.3
3.3.1
3.4
3.4.1
3.4.2
3.4.3

ПАРК ШУМА

ПОВРШИНА
/м2/

ПРОЦЕНТУАЛНО
УЧЕШЋЕ
%

4 21 69.47

7.70

1 39 10.66

2.54

10 66 72.68
16 13.34

19.48
0.29
4.53
0.60
0.08
33.14

3.5

СТАНОВАЊЕ НИСКИХ ГУСТИНА

2 47 98.62
33 10.93
4 12.47
18 15 19.79

3.6

СТАНОВАЊЕ НИСКИХ ГУСТИНА

41 91.00

0.77

3.7

ЖЕЛЕЗНИЧКО ЗЕМЉИШТЕ

3 53 34.37

6.45

ПОЉОПРИВРЕДНО ЗЕМЉ ИШТЕ

8 44 77.88

15.42

ШУМСКО ЗЕМЉИШТЕ

1 45 20.09

2.65

САОБРАЋАЈНЕ ПОВРШИНЕ

3 47 99.75

6.35

54 77 30.94

100%

ГРОБЉЕ
ЗАШТИТНО ЗЕЛЕНИЛО
РЕЦИКЛАЖНО ОСТРВО

УКУПНА ПОВРШИНА ЗОНЕ 3

ЗОНА 4 СЛАТИНА-МРШИНЦИ (од ДРЖАВНОГ ПУТА-према ЈУГУ)
Урбанистичка зона 4 је смештена у јужном и југозападном делу обухвата плана.
Простор предметне зоне карактерише благо заталасаним поднебљем са порастом
надморске висине идући ка југу.
Граница обухвата почиње раскрсницом новопланираних улица Слатина 3 и
Слатина 2, даље продужава улицом Слатина 2 до јужне границе кп.бр.762,763 пресеца
кат. Парцелу 442 и 441/4 а затим пролази југозападном страном кат.парц.441/5,435/1 и
435/2 до Улице Слатина 6 којом наставља ка Слатинској бањи до кат парц.435 којом
продужава кп.бр 140 коју пресеца и долази до Слатинске реке, чијим током идући ка
северу долази до државног пута II А реда 179 којим идући источно долази границе са
Зоном 1 чијом западном страном долази до улице Слатина 5, скрећући ка истоку
улицом Слатина 5 и Слатина 3 долази до почетне тачке описа граница зоне 4.
Урбанистичка зона 4 обухвата површину од око 37,5 ха.

Урбанистичка целина 4.1 – становање средњих густина
Доминантна намена је породично становање, са могућношћу интезивнијег развоја
централних активности – пословања, трговине и услуга.
На овом подручју предвиђен је даљи развој становања, које карактерише изградња
породичних објеката. Планирано је погушћавање реконструкцијом и доградњом
постојећих објеката, повећањем спратности, изградњом другог објекта на парцели,
изградња нових објеката и изградња пословног простора који не угрожава функцију
становања и животну средину, а који се могу јавити као самостални или у склопу
стамбеног објекта.

Урбанистичка целина 4.2, 4.3 и 4.4 – становање ниских густина
На посматраном простору развијаће се и даље функција породичног становања
малих густина. Планирана густина насељености омогућава формирање већих парцела
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за даљи развој становања, које
карактерише изградња породичних објеката.
Планирано је погушћавање реконструкцијом и доградњом постојећих објеката,
повећањем спратности, изградњом другог објекта на парцели, изградња нових објеката
и изградња пословног простора који не угрожава функцију становања и животну
средину, а који се могу јавити као самостални или у склопу стамбеног објекта.
Поред основне функције становања у циљу веће афирмације и значаја насеља у
регионалном окружењу а с обзиром на неадекватне и недовољне смештајне капацитете,
планиран је и развој становања у функцији туризма, као стамбених објеката са делом за
туристичко издавање. Функција туризма може да се реализује и као самостални
туристички комплекс са смештајним јединицама апартманског типа.
Поред основних угоститељских услуга смештаја и исхране (сеоског туризма),
могу се организовати и остале туристичке услуге које имају за циљ гостима пружити
могућност активног одмора, односно максимално искористити туристички потенцијал
домаћинства, као што су:
 радионице традиционалне кухиње - школе кувања,
 стари занати (ткање, плетење кошара, израда производа од дрвета, столарија и сл.)
 спорт и рекреација
 локални фестивали и догађања
 и друге услуге.
Планирана густина насељености омогућава формирање већих парцела са
домаћинствима која могу да се баве између осталог и пољопривредном производњом
(воћњаци, баште и сл.).

Урбанистичка подцелина 4.4.1 – комуналне делатности
Подцелина 4.4.1 је намењена за комуналне делатности тј. превасходно за
формирање рецепијента за атмосферску канализацију и текуће воде из постојећег
канала.
На делу катастарске парцеле бр.756 КО Мршинци планира се прихватна уливна
грађевина за природни ток јаруге који се даље регулише и отвореним каналом уз
Улицу Слатина 2 и Мршинци 2 води ка северу и даље системом отворених канала,
води ван обухвата плана ка реци Западној Морави.
Табела 4: БИЛАНСИ ПОВРШИНА ЗОНЕ 4
ПЛАНИРАНО СТАЊЕ

4

ЗОНА

ПОВРШИНА
/м2/

4.1

СТАНОВАЊЕ СРЕДЊИХ ГУСТИНА

2 19 41.89

4.2

СТАНОВАЊЕ НИСКИХ ГУСТИНА

7 00 05.54

4.3

СТАНОВАЊЕ НИСКИХ ГУСТИНА

4.4
4.4.1

СТАНОВАЊЕ НИСКИХ ГУСТИНА

1 58 64.55
5 83 24.60
562.50

КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ

ПРОЦЕНТУАЛНО
УЧЕШЋЕ
%

5.84
18.64
4.22
15.53
0.15
45.29

ПОЉОПРИВРЕДНО ЗЕМЉИШТЕ

17 00 75.94

ШУМСКО ЗЕМЉИШТЕ

1 15 82.56

3.08

САОБРАЋАЈНЕ ПОВРШИНЕ

2 72 24.14

7.25

37 55 81.72

100%

УКУПНА ПОВРШИНА ЗОНЕ 4
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2.1.1.ЗБИРНИ БИЛАНС ПОВРШИНА ПЛАНИРАНЕ НАМЕНЕ

Табела бр5: Биланс површина планиране намене
НАМЕНА

ПОВРШИНА
/ха/

ПРОЦЕНТУАЛНО
УЧЕШЋЕ
%



ЗОНА НАСЕЉСКОГ ЦЕНТРА

12.02

8.29



СТАНОВАЊЕ (СРЕДЊИХ И НИСКИХ ГУСТИНА)

46.01

31.73



ПРИВРЕДА

8.48

5.85



СПОРТСКО ТУРИСТИЧКО КОМЕРЦИЈАЛНИ
САДЖАЈИ

1.39

0.96

5.78

3.99

22.39

15.44

3.53

2.43

25.78

17.78

4.62

3.19

15.00

10.34

145,00

100 %



КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ



САОБРАЋАЈНЕ ПОВРШИНЕ (ДРУМСКИ
САОБРАЋАЈ)



ЖЕЛЕЗНИЧКО ЗЕМЉИШТЕ



ПОЉОПРИВРЕДНО ЗЕМЉИШТЕ



ШУМСКО ЗЕМЉИШТЕ



ПОВРШИНА ПРЕДВИЂЕНА за ПДР

УКУПНА ПОВРШИНА ПЛАНА

2.2. ПЛАНИРАНА НАМЕНА ПОВРШИНА
МОГУЋИХ КОМПАТИБИЛНИХ НАМЕНА

И

ОБЈЕКАТА

И

У графичком прилогу „Карта планиране намене површина“ дате су претежне
намене површина у оквиру којих се могу јавити као пратеће у њима и компатибилне
намене. Међусобно компатибилне намене су становање, пословање, трговина,
угоститељство, занатство и услуге, комунални и саобраћајни објекти у функцији
становања, пословања или снабдевања горивом, јавне намене - здравство, социјална и
дечија заштита, образовање, култура, спорт и рекреација, верски објекти.
Пејзажно уређење, споменици, фонтане, мобилијар и урбана опрема
компатибилни су са свим наменама и могу се без посебних услова реализовати на свим
површинама.
Забрањена је изградња свих објеката у којима се обављају делатности које могу
да угрозе околне објекте и животну средину буком, вибрацијама, гасовима, мирисима,
отпадним водама, и другим штетним дејствима, као и објекти који се по архитектонско
грађевинском склопу не уклапају у окружење.
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2.3. УСЛОВИ ЗА УРЕЂЕЊЕ ИНФРАСТРУКТУРНИХ МРЕЖА
ПРОСТОРА
2.3.1 ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА ИНФРАСТРУКТУРНИХ МРЕЖА
2.3.1.1 САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА
САОБРАЋАЈНЕ ВЕЗЕ НАСЕЉА СА ОКРУЖЕЊЕМ (ПОЛОЖАЈ НАСЕЉА)

Територија насељeних места Мршинци и Слатина везу са путном мрежом
републике остварује преко државног пута II A реда број 179, (Прањани-ТрбушаниЉубић-Чачак-Дракчићи-Краљево).
Веза на железнички систем остварује се преко железничке пруге Број 55 СталаћКраљево-Пожега са железничким стајалиштем на стационажи km 92+257,50 у
Мршинцима.
Унутар граница плана ПГР Мршинци-Слатина, оформљена је мрежа следећих
општински путеви.
Табела бр 6: Попис општинских путева на територији ПГР Мршинци - Слатина
(извор: Одлука о путевима, Службени лист града Чачка бр.8/17)

Ознака пута

Пружање пута

OП 123-14

Кукићи – Липница (дом) – Рајац (гробље) – Слатина (чардак) –
Кукићи – Заблаће (Лазовићи, Жагрићи, Величковићи, железничка
станица, дом, веза на државни пут II A реда број 179, дужина
14250 метара (у оквиру плана 142,3 метра)

ОП 123-9

Горња Трепча (воденица, школа) – Остра (Перовића коса, школа,
Тресачи, река Островка) – Доња Горевница (Радовића брдо,
гробље) – Мрчајевци (гробље, варошица, млин, река Морава) –
Кукићи – Мршинци – Слатина (железничка станица, варошица)
– Жаочани – Слатина – Премећа (дом) – Рајац (школа, Биљеге,
веза на општински пут број 123 – 15), дужине 32300 метара. (у
оквиру плана 2577,4 метара)

ФУНКЦИОНАЛНИ РАНГ САОБРАЋАЈНИЦА

Према функционалној класификацији, улична мрежа насеља подељена је
на:
1.

Насељску магистралу (НМ) – државни пут,

2.

Насељске саобраћајнице (НС) – општински путеви,

3.

Сабирне улице (СУ)

4.

Приступна улица (ПУ)
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Примарна и секундарна мрежа су међусобно повезане сабирним улицама, које
обједињују два подсистема различитих карактеристика у целовити хијерархијски
уређен систем.
Највиши функционални ранг планирано је да има Државни пут IIA реда бр.179,
као насељска магистрала. Осим овог крака државног пута на подручју плана,
издвајају се и два општинска пута, у постојећем стању означени ознакама 123-9
(раније Л-309) и општински пут 123-14 (раније Л-314). Све остале улице би биле
подељене у две групе. Сабирне улице, чија би улога била повезивање зона различитих
активности и приступне саобраћајнице за везу са саобраћајницама вишег ранга.
Табела бр. 7: Категоризација планиране уличне мреже са приближним дужинама
улица
Број
улице

Постојећи назив
улице
/Радни назив
улице

Постојећа ознака
(административна
класификација)

Функционални
ранг
(планиран)

Ширина
профила
(m)

ДП IIA-179

НМ

Од 18 до преко
22,5

НС

10

НС

10/8,5

СУ
СУ
СУ
СУ
СУ
СУ
СУ
ПУ
СУ
ПУ
ПУ
НС
СУ
СУ
СУ
НС
СУ

8
12,5
8,5
8,5
8
8
8
8
8,5
8
8
10
12,5
8
8
10
6,5

1
2
3

ОП 123-9
/Слатина1 –
Мршинци 10
ОП 123-14
/Слатина5

4
Мршинци1
5
Мршинци2
6
Мршинци3
7
Мршинци4
8
Мршинци5
9
Мршинци6
10
Мршинци7
11
Мршинци8
12
Мршинци9
14
Мршинци11
15
Мршинци12
17
Слатина1
18
Слатина2
19
Слатина3
20
Слатина4
21
Слатина5
22
Слатина6
1
НМ – Насељска магистрала
2
НС – Насељска саобраћајница
3
СУ – Сабирна улица

ПРИМАРНА УЛИЧНА МРЕЖА
I – НАСЕЉСКА МАГИСТРАЛА (НМ):
ДРЖАВНИ ПУТ IIA реда број 179:

Планом је предвиђено да ова саобраћајница има три саобраћајне траке (кроз
центар насеља) на деоници дужине од око 334 m (од стационаже km 37 + 766,00 до
стационаже km 38 + 100,00) на које би се у наставку надовезали тротоари са
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бициклистичким стазама. Трећа саобраћајна трака се уводи од раскрснице државног
пута и општинског пута 123-9. Проласком парцеле школе, потреба за трећом траком се
губи, па се саобраћајница враћа на профил који чине две саобраћајне траке у оквиру
коловозне површине. За разлику од профила који се јавља на уласку у подручје
обухваћено ПДР-ом (посматрано из смера Чачка) који чине две саобраћајне траке,
банкина, појас намењен путном каналу и зеленилу, као и тротоар, профил на изласку (у
смеру Краљева) садржи и бициклистичку стазу. Бициклистичка стаза се води
једнострано у односу на коловоз, а планираном ширином омогућила би двосмерно
кретање бициклиста.
Трећа саобраћајна трака има улогу да у зони урбанизованог дела насеља омогући
повећање капацитета саме саобраћајнице, као и безбедније одвијање саобраћаја. Дуж
целе деонице државног пута – насељске магистрале није дозвољено улично паркирање.
Паркирање у случају потребе мора се формирати као ванулично уређено паркиралиште.
Пројектанту се оставља могућност да у оквиру постојеће регулације
саобраћајнице и у складу са осталим условима које пропише управљач предметног пута
врши измене на уличном профилу у погледу расподеле елемената попречног профила,
са циљем несметаног одвијања транзитног саобраћаја, као и потреба локалних
корисника.
II – НАСЕЉСКЕ САОБРАЋАЈНИЦЕ (НС):
ОПШТИНСКИ ПУТ 123-9 (радни назив – Слатина1, који се налази са југозападне

стране у односу на државни пут односно Мршинци 10, који се налази са североисточне
стране у односу на државни пут): Ова улица се укршта са трасом постојећег ДП IIA-179
на стационажама km 37+961,50 (Слатина1 - југозападни крак) и кm 37 + 766,00
(Мршинци 10 - североисточни крак) Планом је предвиђено задржавање постојећег
пружног прелаза (у нивоу), на стационажи железничке пруге Km 91 + 763,00. Планом је
предвиђен профил улице Слатина2/Мршинци2, који оставља могућност да неком
будућом категоризацијом трасу општинског пута 123-9 преузму ове саобраћајнице. На
делу предметне саобраћајнице, укрштај са планираном улицом Слатина2 планирана је
кружна раскрсница, али она није обавезујућа за пројектанта, који уколико теренски или
други услови налажу може да донесе одлуку о пројектовању другог типа раскрснице у
оквиру планиране регулације.
ОПШТИНСКИ ПУТ 123-14: Овај општински пут само једним мањим делом улази у

обухват предметног плана. Планирано је измештање постојеће раскрснице на државни
пут, за око 100 метара у смеру раста стационаже на стационажу km 37+307,00, где би се
створили услови за формирање четворокраке раскрснице у нивоу.
III – САБИРНЕ УЛИЦЕ (СУ):

Сабирне улице су планиране у профилима који омогућавају несметано одвијање
саобраћаја како моторног тако и пешачког и дате су табеларно у табели Т4.1
ПЕШАЧКИ И БИЦИКЛИСТИЧКИ САОБРАЋАЈ
Пешачки саобраћај
Са циљем побољшања услова за пешачење на територији обухваћеној Планом,
предвиђа се низ мера, пре свега грађевинских. Предвиђена је реконструкција и
изградња тротоара на читавој планираној мрежи саобраћајница. Ширина тротоара би
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варирала у границама између 1,5 m па до преко 2 метра. Пешачке површине су
ослобођене од било ког типа паркирања које би урушавало његову ширину и
безбедност. Тамо где постоје просторне могућности уређење ових површина
подразумева и садњу дрвореда или формирање друге зелене површине, чији је циљ
привлачење што већег броја потенцијалних корисника.
Бициклистички саобраћај
Са циљем искоришћавања погодности које пружа терен на подручју предметног
плана, а везано за овај вид превоза, предвиђена је изградња бициклистичке стазе уз
Државни пут IIA реда бр. 179. Планирано је да се бициклистичка стаза оформи као
двосмерна, двотрачна и са једне стране коловоза (зависно од просторних могућности).
Бициклистичка стаза је планирана у складу са условима управљача предметног пута, а
целом дужином њена ширине се креће око 2,5 метра.
Укупна дужина планиране бициклистичке стазе износи приближно 840 m.
СТАЦИОНАРНИ САОБРАЋАЈ - ПАРКИРАЊЕ
Карактеристике паркирања
На територији обухваћеној предметним планом паркирање је неуређено, и
реализује се углавном на површинама у уличном профилу.
 На локацији насељског гробља (према ДП IIA 179) планиран је одређен простор
за јавно паркиралиште, коме се приступа преко сервисне саобраћајнице. У зони
гробља планиране су и две ламеле формиране у оквиру уличног профила
(паркиралишта), на које се приступа директно са јавне саобраћајнице.
 Капацитет за формирање паркиралишта у оквиру уличног профила планиран је и
у планираној улици Мршинци 6 (између улица Мршинци 8 и Мршинци 10), као
и у улицама Мршинци 1 и Мршинци 8 где се на једном делу паркирање и сада
врши, али на неуређеним површинама за паркирање.
 Формирање уличних паркинг простора дозвољено је на секундарној уличној
мрежи, уз неопходно проширење које зависи од угла под којим се паркирање
врши. У том случају пешачке стазе се формирају око планираних проширења,
тако да се не сме угрозити њихов континуитет. Површине које се ангажују за
ову намену морају бити јавно доступне.
ЈАВНИ ПРЕВОЗ ПУТНИКА
Јавни путнички превоз у друмском саобраћају ће моћи и даље да се одвија
постојећом мрежом – Државним путем/ насељском магистралом. Дуж ове
саобраћајнице се задржавају приближни положаји фомираних аутобуских стајалишта,
са измештањем једног од њих, како би се њихов положај ускладио са условима
управљача пута. Сва аутобуска стајалишта су формирана у оквиру посебних
проширења – аутобуских ниша, такође према условима управљача пута.
У јавном путничком превозу у железничком саобраћају нема промена у односу
на постојеће стање.
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САОБРАЋАЈНИ ОБЈЕКТИ
АУТОБУСКА СТАНИЦА
Планом генералне регулације насеља Мршинци-Слатина планиран је простор за
формирање аутобуске станице. Локација се налази непосредно уз државни пут, на који
би остварила приступ преко приступне саобраћајнице (радни назив улица Слатина 2)
која везу на државни пут (насељску магистралу) остварује на стационажи km
38+474,00. На графичком прилогу, дато је идејно ситуационо решење, како би се
илустровало једно од могућих решења за предметну локацију, али оно није обавезујуће
за пројектанта.
НИВОИ УКРШТАЈА
Сви планирани укрштаји су у нивоу, са применом адекватне хоризонталне,
вертикалне и евентуално светлосне сигнализације.
ПОПРЕЧНИ ПРОФИЛИ
Димензије елемената попречних профила су планирани тако да се максимално
искористе постојећи расположиви коридори.
Ширина саобраћајне траке за примарну мрежу улица је рачуната по обрасцу:
ts=250+Vr /cm/, што за режимску брзину на подручју града Чачка (и уопште насеља) од
50 km/h износи: ts =250+50=300 cm.
За секундарну мрежу улица, ширине саобраћајне траке су мин. дозвољене
ts=250 cm с' обзиром на расположиви коридор. Тротоари су планирани у свим, на
графици приказаним, улицама и делимично су променљиве ширине где су то
просторна ограничења захтевала.
Осим државног пута и улице Слатина2/Мршинци2, попречни профили
саобраћајница садрже две саобраћајне траке и два тротоара чија ширина зависи од
ранга улице (према графичком прилогу). У случајевима оштрих просторних
ограничења и мање дужине улице, могућа је примена попречног профила са тротоаром
само са једне стране (2х2,5+1,5=6,5 m).
Број саобраћајних трака и садржај попречног профила је дат у графичком
прилогу за сваку категорију саобраћајнице посебно. Распоред и димензије елемената
попречног профила су дати оријентационо и нису за пројектанте обавезујући,
осим регулационе ширине и броја саобраћајних трака.
Попречни падови у свим улицама су планирани 2,5% у правцу, максимални
попречни нагиб у кривинама је 7%.
УСЛОВИ ЗА ПРИСТУП НА ЈАВНУ САОБРАЋАЈНУ МРЕЖУ
Грађевинска парцела мора имати приступ на јавну саобраћајну површину
односно трајно обезбеђен приступ на јавну саобраћајницу.
Приступ парцели је потребно обезбедити на три могућа начина:
1. директним излазом на јавни пут;
2. преко приватних прилаза, или
3. путем уговора о службености пролаза.
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Право приватних прилаза и уговор о службености пролаза могу се по потреби
примењивати и односити на више парцела. Код формирања нових парцела
обавезно је формирање пролаза, док се за постојеће парцеле успоставља право
службености.
Уколико се приступ остварује индиректним путем, који није јавна површина,
испоштовати следеће услове:
а/ Услови приступа парцелама у оквиру породичног становања
Ако се грађевинска парцела не ослања директно на јавну саобраћајну површину,
њена веза са јавном саобраћајницом се остварује преко приступног пута минималне
ширине 3,5м.
Постојећи приступни пут, којим се обезбеђује приступ грађевинским парцелама
са изграђеним објектима, који је последица уситњавања већих парцела, а није урађен
према некој планској документацији, може се задржати изграђене ширине, али не мање
од 2,5 m за постојећи број парцела.
Минимална ширина приступног пута који се користи за повезивање две до
четири грађевинске парцеле са јавном саобраћајницом и дужине до 100 m је 4,5m.
Минимална ширина приступног пута који се користи за повезивање више од
четири грађевинске парцеле са јавном саобраћајницом и дужине до 100 m је 5,0 m.
Ако се приступни пут користи за једну грађевинску парцелу, може се припојити
тој парцели. Ако се користи за повезивање две или више грађевинских парцела са
јавном саобраћајницом, формира се као посебна парцела.
б/ Услови приступа парцелама у оквиру зона мешовитог становања са
централним функцијама
Приступ грађевинске парцеле јавној саобраћајној површини могуће је остварити
преко приступног пута минималне ширине 6,5m (5m коловоз+1,5m тротоар).
Приступни путеви који су реализовани у ширини ужој од овим планом
прописане, а без просторних могућности за проширење, могу да се задрже за
приступ постојећем броју грађевинских парцела.
Колске прилазе на парцеле формирати са саобраћајнице нижег ранга, преко
ојачане конструкције тротоара и упуштених ивичњака како би пешачки саобраћај остао
у континуитету.
За угаоне објекте колске прилазе планирати што даље од раскрснице, на
најудаљенијем делу парцеле.
Постојеће приступе грађевинским парцелама који су остварени преко зелених
површина у оквиру регулације саобраћајнице се задржавају, уз услов да буду
прикључене на планирану секундарну путну мрежу након њене реализације.
ЖЕЛЕЗНИЧКИ САОБРАЋАЈ
У оквиру подручја обрађеног овим планом налази се део железничке пруге Број 55
Сталаћ-Краљево-Пожега, деонице Краљево-Чачак у дужини око L= 688 m, на којој је
организован јавни путнички и теретни саобраћај.
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Постојећа траса пруге се, без измена, задржава, уз неопходну заштиту пружног
коридора и опремање савременом сигналносигурносном и телекомуникационом
опремом.
Стање колосека главне пруге је задовољавајуће, али је стање осталих колосека и
колосечних постројења на станичном платоу железничке станице Мршинци у
незадовољавајућем стању. Исто се односи и на објекат железничке станице (станичну
зграду, пероне, магацин, тоалет, рампе итд.) који су (осим стамбеног објекта) већ дужи
низ година напуштени.
Према условима
ЈП Железнице Србије, а на основу развојних планова
„Инфраструктура железнице Србије“ а.д., као и према Просторном плану Републике
Србије од 2010. до 2020. године („Сл. гласник РС“, број 88/10), у оквиру предметног
плана планира се:
1. Ревитализација и модернизација једноколосечне железничке пруге СталаћКраљево-Пожега, са изградњом капацитета за повезивање значајних корисника
железничких услуга.
2. „Инфраструктура железнице Србије“ а.д. задржава земљиште на којем се налазе
капацитети јавне железничке инфраструктуре, као и коридоре свих раније
укинутих пруга са циљем обнове уз претходно утврђену оправданост.
На посматраном подручју налази се и један пружни прелаз у нивоу (укрштање са
општинским путем ознаке 123-9) на стационажи пруге у Km 91+763,00 који је
обезбеђен само вертикалном путном саобраћајном сигнализацијом. Обавезно је подићи
ниво осиграња на овом прелазу.
Остали услови за грађевинско уређење и подизање нивоа осигурања путних прелаза
преко пруге морају бити решавани у фази израде техничке документације, а на основу
посебних техничких услова, тада добијених од Сектора за стратегију и развој ЈП
»Железнице Србије«, а према важећем Закону о железници као и Закону о безбедности
у железничком саобраћају.

2.3.2. Хидротехника
Водоводне инсталације
Насеља Мршинци и Слатина снабдевају се водом из система Кукићи-ЛипницаМршинци којим газдује ЈКП „Моравац“, а мањи број корисника снабдева се водом из
локалног система Жаочани и индивидуалних бунара и изворишта.
Са напојног цевовода Ø315 од бунара КББ1, ка резервоару "Липница" се одваја
гравитациони цевовод Ø150 за Липницу, Кукиће и Мршинце. У близини државног пута
IIА реда бр. 179 се тај цевовод рачва, па је у обухвату ПГР-а изграђен водовод ПВЦ 80
до Општинског пута 123-9 и делимично у трупу пута. Од укрштања тог пута и ул.
Мршинци 5, водоводна цев ПВЦ 50 је изграђена до ул. Мршинци 2 - ван трупа
саобраћајнице.
Када се реализује друга фаза водоснабдевања града Чачка, односно друга фаза
РВС Рзава, тада ће се додатним количинама воде снабдевати сабирни резервоар Р
“Липница” (1000 m3) и изгради магистрални цевовод и потисни цевовод Ø315mm ка Р
“Липница” који се налази ван обухвата ПГР створиће се услови за снабдевање ширег
окружења пијаћом водом.
За централни део насеља значајан је повратни магистрални цевовод од
резервоара Липница ка Горичанима - дуж државног пута из правца запада до Слатинске
реке Ø 250-300 од реке ка Горичанима Ø 200 - на које се може извршити прикључење.
На магистрални цевовод могу се повезати корисници јужно од државног пута испод
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коте 245мнв, за више делове према Генералном пројекту водоснабдевања Чачка је
предвиђена бустер станица која ће препумпати воду до будућег резервоара чији ће
положај, запремина и кота бити одређени и обухваћени накнадним пројектима.
Целокупна водоводна мрежа на нивоу Плана организована је тако да је могуће
прикључење свих будућих корисника на нивоу планског подручја.

Фекална канализација
На ширем плану, прикључивање домаћинстава целог административног подручја
града Чачка на канализационе системе (max оптерећења: 1200 l/s у дану), моћи ће да се
оствари и кроз организовану мрежу и проширење капацитета. За секундарни центар,
Мршинци-Слатина, ППГ је предвидео организовано повезивање више суседних насеља
на мања постројења за пречишћавање отпадних вода пре испуштања у најближи
реципијент. На тај начин је и формирана мрежа фекалне канализације на простору ПГР,
која се може надградити у наредном периоду и објединити у јединствен систем.
ПГР планирано је да комплетно насеље користи мрежу фекалне канализације
пречника 200 / 300 mm која је је заступљена у већини постојећих и планираних
саобраћајница, чији правци су приказани у графичком прилогу Карта Хидротехничких
инсталација. Планом је предвиђено да се све употребљене воде прикупе у зони
раскрснице Улица Мршинци 4 и општински пут број 123-9 одакле би се гравитационо
усмериле цевоводом 400 mm ка постројењу за пречишћавање и реципијенту Слатинска река. Описани потез планиране фекалне канализације (планирани цевовод
400 mm) може бити место повезивања са другим постројењима за пречишћавање
употребљених вода уколико се у наредном периоду определи за обједињавање ширег
подручја од обухвата овог ПГР-а у јединствен систем за пречишћавање.
До реализације јединствене мреже фекалне канализације, корисници ће
употребљене воде прикључивати у индивидуалне водонепропусне септичке јаме.

Атмосферска канализација
У насељу не постоји изграђена мрежа атмосферске канализације, па се
атмосферске воде и воде од прања платоа и саобраћајница одводе отвореним каналима
уз саобраћајнице до најближих реципијената. У деловима улица које на графичком
прилогу немају уцртану атмосферску канализацију, одводњавање се врши
гравитационо уз ивичњак тротоара до првог сливника или реципијента.
Планом је предвиђен нивелациони положај саобраћајница у односу на потоке и
планиране канале чиме је омогућена евакуацијa атмосферских вода у реципијенте –
Слатинска река и Западна Морава.
На делу катастарске парцеле бр. 756 КО Мршинци планира се прихватна уливна
грађевина за природни ток јаруге који се даље регулише и отвореним каналом уз
Улицу Слатина 2 и Мршинци 2, прелазећи државни пут, долази до северног дела плана
где кроз постојећи пропуст пролази испод пруге и уклапа се у већ постојеће отворене
канале у делу КО Мршинци, идући ка реци З Морава.

35

Водотокови
У обухвату плана евидентирани водотокови су Слатинска река и поток
Пуношевац. Предметни водотокови су нерегулисани и за њих предвиђа израда ПДР.
Планом ће се дати интегрално решење уз анализу на ширем обухвату до улива у
Западну Мораву.
Поред њих у зони уласка у подручје ПГР-а општинског пута ознаке 123-9 из
правца јужног дела Слатине постоји водојажа у којој већим делом године има стално
присуство воде која повремено плави у зони уз железничку пругу, у североисточном
делу плана.
Решење овог проблема је изградња планиране прихватне уливне грађевине за
природни ток јаруге као што је и описано у претходном сегменту „Атмосферска
канализација“.

2.3.3. Електроенергетика
Обе трафостанице (ТС 10/0,4 kV/kV "Слатина 1", типа ТС кула, инсталисане
снаге 400 kVA и ТС 10/0,4 kV/kV "Слатина 2", стубна ТС, инсталисане снаге 100 kVA)
које се налазе унутар граница плана, могу да претрпе реконструкцију у циљу укупног
побољшања система (повећање инсталисане снаге и типизација), тако да буду типске
МБТС, препоручене снаге 630 kVA.
Даљем развоју система допринела би изградња нових ТС 10/0,4 kV/kV, које би
биле типске БТС, инсталисане снаге 630 kVA или 2x630 KVA, као и изградњa нове
кабловске мреже 10 kV и 1 kV, уз формирање одговарајућих прстенова у циљу
обезбеђења резервног напајања у случајевима испада. Могућа је изградња нових,
типских трафо-станица 10/0,4 kV/kV (типа БТС).
Уклапања у урбанистичка и саобраћајна решења своде се на превођење
постојеће надземне мреже називног напона до закључно 35 kV, у подземну. Трасирање
каблова изводити у зонама тротоара саобраћајница и зелених површина, у складу са
прописима код укрштања, приближавања и паралелног вођења са осталом
инфраструктуром и другим објектима, према решењима датим овим планом.
Могуће је извршити реконструкцију постојеће мреже, заменом постојећих
елемената инфраструктуре (каблова, надземних водова, стубова,...) новим, због
преоптерећења или смањења губитака, дуплирањем водова због повећања поузданости,
односно обезбеђења резервног напајања у случајевима испада, кварова на мрежи, или
других критичних ситуација које неодложно захтевају радикалне активности на мрежи
и сл.
Трафостанице 10/0,4 kV/kV, типске 630 kVA (или nx630 kVA), могу се градити
на грађевинским парцелама, уз решавање имовинско-правних односа и обавезно
усклађивање траса енергетских водова са постојећим, или планом предвиђеним
трасама, и користити за напајање електричном енергијом објеката, како на предметној
парцели, тако и на околним грађевинским парцелама.
Нисконпонска мрежа треба да претрпи превођење из надземне у подземну
мрежу, реализацијом прикључака објеката подземним инсталацијама и уклапањем
траса каблова у нова урбанистичка и саобраћајна решења. У области јавног осветљења
могуће је остварити побољшање енергетске ефикасности применом савремених
решења, коришћењем светиљки са изворима светла која дају квалитетну осветљеност,
обезбеђују добру репродукцију боја, а с друге стране врше уштеду електричне енергије,
што се може остварити и применом неког од система за даљинско управљање јавним
осветљењем.
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Инсталације јавног осветљења изводити према одговарајућим пројектима,
коришћењем стубова за јавно осветљење, или стубова НН мреже и светиљки са
изворима светла, правилно одабраних на основу светлотехничких захтева, примењујући
мере енергетске ефикасности. Стубове постављати у зоне тротоара или зелених
површина, тако да не угрожавају општу безбедност грађана и безбедност учесника у
саобраћају. Водове изводити у виду подземних инсталација, трасираних у складу са
решењима датим у графичком прилогу и третирати их као и остале НН водове.
Напајање извршити из посебних мерно-разводних ормана, ван трафостаница 10/0,4 kV.
Ормани треба да буду слободностојећи, постављени на одговарајућа бетонска постоља,
са одговарајућом електро и механичком заштитом.
Побољшање стања са аспекта електро-енергетских капацитета може се
остварити изградњом електрана за производњу електричне енергије, које користе
обновљиве изворе енергије. То су соларне електране, хидро-гео-термалне електране и
електране на био масу.
УСЛОВИ ПРИКЉУЧЕЊА НА ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКУ ИНФРАСТРУКТУРУ
Напајање новопланираних објеката електричном енергијом ниског напона
вршити у складу са одговарајућим условима испоручиоца електричне енергије,
обавезно подземним водовима са неког од прикључних места, или директно са извода
надлежне ТС 10/0,4 kV. Прикључни кабл завршити у тзв. КПК орману на фасади
објекта или на неки други прописани начин, дат условима испоручиоца ел. енергије.
Траса напојног кабла на јавној површини мора бити у складу са трасама предвиђеним
овим планом.
Електричне инсталације унутар објекта пројектовати и извести у складу са
прописима и стандардима из ове области, уз примену свих потребних заштитних мера.
Код реконструкције НН мреже, односно "превођења" надземне у подземну
мрежу, потребно је извршити и реконструкцију кућних прикључака, коришћењем
подземних водова и КПК ормана.
У сваком случају, као уличне мерне и разводне ормане са изводима за напајање
једног или више објеката, користити одговарајуће атестиране слободностојеће ормане,
постављене на бетонске темеље. Ове ормане постављати по тротоарима, зеленим
површинама, другим јавним површинама, или грађевинским парцелама уз решавање
имовинско-правних односа, на такав начин да буду уклопљени у амбијент, односно да
буду неупадљиви како бојом, тако и димензијама, као и да не угрожавају безбедност
пешака и других учесника у саобраћају и општу безбедност грађанa.

2.3.4. Телекомуникације
Општи циљ у области телекомуникација (мреже фиксних и мобилних
телефонија, телевизијске и радио мреже и информатички системи) представља
задовољење потреба корисника за телекомуникационим услугама.
Приближавање испуњењу општег циља постиже се остварењем посебних
циљева:
- повећање броја корисника широкопојасних сервиса,
- задовољење потреба тзв. "бизнис корисника",
- увођење нових телекомуникационих сервиса,
- оптимизација постојећих капацитета,
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-

повећање квалитета
корисницима.

телекомуникационе

мреже

и

пружања

услуга

Током дигитализације мреже, која је реализована заменом превазиђених
аналогних, новим дигиталним технологијама, у телекомуникационом центру "Чачак"
постављена је дигитална централа типа EWSD, као матична централа (host), а подручје
је покривено удаљеним степенима (RDLU), повезаним оптичким кабловима на матичну
централу. На тај начин омогућено је да, без обзира где су повезани, сви корисници
имају исти број и квалитет услуга говорних сервиса.
На овом подручју постоји једна телефонска централа АТЦ "Слатина", која
тренутно задовољава потребе корисника на постојећем технолошком нивоу.
Тежи се повећању пропусног опсега постојећих каблова са бакарним
проводницима и пружању широкопојасног
сервиса корисницима коришћењем
различитих типова приступних уређаја, мултисервисних приступних платформи
(MSAN) и приступних мултиплексера дигиталних претплатничких линија (DSLAM).
Децентрализација се реализује скраћењем дужине претплатничке петље бакарне мреже
применом IPAN и MIPAN уређаја и оптичке приступне мреже до бизнис корисника.
Задовољење потреба корисника за новим сервисима, као циљ који се може
реализовати преласком на мреже наредних генерација (MNG), представља пружање
услуга говорних сервиса преко аналогних и ISDN прикључака, али и мултимедијалних
сервиса и апликација:
- говорни сервиси преко аналогних и ISDN прикључака;
- сервиси за податке преко широкопојасног Интернет приступа (брзи
приступ Интернету);
- сервиси интелигентне мреже (IN);
- изнајмљене дигиталне линије различитих протока;
- IP телефонски сервис (VOIP);
- симетрични сервиси базирани на SHDSL, ATM и VDSL технологији;
- виртуелне приватне мреже на L2 нивоу (L2 VPN);
- виртуелне приватне мреже на L3 нивоу (L3 VPN);
- интегрисани пренос говора, података и видео сигнала (triple play);
- видео сервиси на захтев;
- IP Centrex;
- остали сервиси.
За реализацију ових сервиса, до претплатничких терминалних уређаја или
локалних рачунарских мрежа треба да допре приступна ТК мрежа, која може бити
реализована на разне начине, коришћењем разних видова преноса.
Планирана је изградња телекомуникационе инфраструктуре, у виду подземних
инсталација, трасираних у зеленим површинама или тротоарима сваке од постојећих и
новопланираних саобраћајница на подручју овог плана.
Подручје овог плана тренутно својим мрежама "покривају" три оператера
мобилне телефоније, својим базним станицама, антенским системима и радио-релејним
правцима, од којих се ниједан не налази унутар граница овог плана. У технолошком
смислу заступљене су GSM и UMTS базне станице са одговарајућим антенским
системима. Подела се врши на унутрашње и спољашње микро и макро базне станице.
Обе врсте базних станица могу бити кабинети за унутрашњу или спољашњу монтажу и
на основу тога су indoor или outdoor типа. Осим њих, постоје и радио-релејне станице
са одређеним радио-релејним правцима. За неометано функционисање радио-релејне
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везе обезбеђују се коридори радио-релејних праваца у виду правог цилиндра
полупречника II Frenel-ове зоне.
На подручју овог плана могућа је изградња базних станица мобилне телефоније
са припадајућим антенскм системима, као и формирање радио-релејних праваца.
ТВ и радио мреже представљене су емитерима и дистрибутерима телевизијског и
радио програма, са својим станицама и антенским системима. Подручје овог плана
"покривено" је телевизијским и радио сигналима постојећих емитера програма (јавни
сервис, емитери програма са тзв. националном покривеношћу, регионални емитер,
локални емитер и емитери која припадају групи осталих емитера) са антенским
системима, као и сигналима дистрибутера телевизијског програма (тзв. кабловска
телевизија).
У информатичком смислу (Интернет мрежа) примењене технологије су: "ADSL",
тзв. кабловски интернет, бежични интернет и у новије време присутан мобилни
интернет. Интернет ресурси се у последње време користе и за пренос података у виду
говорне комуникације што је омогућио развој тзв. “VOIP” телефоније.
Развоју телекомуникационе инфраструктуре на подручју овог плана допринела би
изградња телекомуникационих објеката свих врста (телефонске централе, комутациони
чворови, базне станице мобилне телефоније, антенски стубови, радио и ТВ стнице,
информатички системи), односно објеката за смештај телекомуникационе опреме, као и
инсталација, које се могу изводити као подземне инсталације, трасиране у складу са
решењима из овог плана (тротоари саобраћајница, слободне површине, пешачке стазе,
бициклистичке стазе, паркинг површине и изузетно саобраћајнице). Тежи се
формирању јединствене трасе свих ТК водова. За све врсте линијских ТК инсталација
важе исти прописи код постављања инсталација као за инсталације фиксне телефоније.
УСЛОВИ ПРИКЉУЧЕЊА НА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНУ ИНФРАСТРУКТУРУ
Прикључке новопланираних објеката на телекомуникациону инфраструктуру
вршити у складу са одговарајућим условима надлежних оператера, обавезно подземним
водовима са неког од прикључних места, или директно са извода надлежне централе.
Прикључни кабл завршити у тзв. концентрационом орману на фасади или унутар
објекта на погодном месту, или на неки други прописани начин, дат условима вршиоца
телекомуникационих услуга. Траса напојног кабла на јавној површини мора бити у
складу са трасама предвиђеним овим планом.
Као уличне разводне ормане са изводима за прикључење више објеката,
користити одговарајуће атестиране слободностојеће ормане, постављене на бетонске
темеље. Ове ормане постављати по тротоарима, зеленим површинама, другим јавним
површинама, или грађевинским парцелама уз решавање имовинско-правних односа,
тако да буду уклопљени у амбијент, односно да буду неупадљиви како бојом, тако и
димензијама, као и да не угрожавају безбедност пешака и других учесника у саобраћају
и општу безбедност грађана.

2.3.4. Термотехника
На предметном простору изграђена je мрежа дистрибутивног гасовода и то уз
саму коловозну конструкцију Државног пута IIA реда 179, дуж општинских путева
123-9 и 123-14 и у јужним делом пружног колосека Чачак-Краљево са делом крака који
прелази управно пругу и спаја се са општинским путем 123-9.
Нове трасе гасовода планирати у делу тротоара јавних саобраћајница.
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При избору трасе планираног гасовода мора се осигурати безбедан рад гасовода, као и
заштита људи и имовине, тј. спречити могућност штетних утицаја околине на гасовод и
гасовода на околину.
Бољи услови подразумевају и боље услове комфора у смислу грејања објеката, а то се
може постићи:





енергетском санацијом објекта у смислу побољшања спољњег омотача објекта,
прикључком на дистрибутивну гасну мрежу,
применом уређаја за загревање објекта са високим степеном искоришћења,
применом обновљивих извора енергије.
Обновљиви и алтернативни извори топлотне енергије

Дугорочни планови топлификације, као и зоне топлификације и гасификације не
искључују примену алтеративних и обновљивих извора енергије.
Обновљиви извори енергије (ОИЕ) су извори енергије који се налазе у природи
и обнављају се у целости или делимично, као што су: водотокови, биомаса, ветар,
сунце, биогас, депонијски гас, геотермална енергија, и др.
Коришћење ових извора енергије доприноси ефикаснијем коришћењу
сопствених потенцијала у производњи енергије, смањењу емисије гасова који изазивају
ефекат стаклене баште, смањењу увоза фосилних горива, развоју локалне индустрије и
сл.
За производњу топлотне енергије за загревање објеката и потрошне санитарне
воде од ОИЕ могу се користити: биомаса, сунчева енергија, биогас, геотермална
енергија, и др. Поред ових извора енергије у ту сврху у примени су и топлотне пумпе
„ваздух-вода“ и „вода-вода“.
При изградњи нових објеката или при реконструкцији и адаптацији постојећих
потребно је прво размотрити примену неких од поменутих извора топлотне енергије и у
ту сврху предузети све потребне архитектонско грађевинске мере.
Подстицај коришћења ОИЕ извршиће се реализацијом следећих активности:
 изградња нових објеката који задовољавају захтеве у погледу енергетске
ефикасности и коришћења ОИЕ,


енергетска санација зграда и увођење ОИЕ у сектору зградарства (углавном у
јавном сектору),



замена уља за ложење, угља и природног гаса који се користе за грејање
биомасом и другим ОИЕ,



увођење даљинских система грејања базираних на коришћењу ОИЕ и
комбинованој производњи електричне и топлотне енергије,



замена коришћења електричне енергије за производњу санитарне топле воде
соларном енергијом и другим ОИЕ ,

 коришћење и производња опреме и технологија које ће омогућити ефикасније
коришћење енергије из ОИЕ.
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2.4. ПОСЕБНИ УСЛОВИ И МЕРЕ ЗАШТИТЕ

2.4.1

ЗАШТИТА ПРИРОДНИХ ДОБАРА

Заштита природних добара
Према условима датим од Завода за заштиту природе Србије, увидом у Централни
регистар заштићених природних добара и документацију Завода, констатовано је да у
обухвату ПГР нема заштићених природних добара нити добара која су евидентирана за
заштиту. Дефинисане мере заштите одређене су на основу Закона о заштити природе
(„Сл. гласник РС“ бр. 43/2003, 51/2003, 61/2005, 5/2009, 54/2009, 50/2011, 93/2012,
83/2015, 112/2015, 50/2016 и 61/2017).
2.4.2

ЗАШТИТА ГРАДИТЕЉСКОГ НАСЛЕЂА

Заштита непокретних културних добара
На основу Елабората заштите и ревитализације културног наслеђа на
територији града Чачка (Завод за заштиту споменика културе из Краљева) према
резултатима истраживања на терену и документацији, у обухвату плана не налазе се
заштићени, евидентирани, нити објекти који уживају претходну заштиту по Закону о
културним добрима („Службени гласник РС“ број 71/94).
Заштита археолошких налазишта
У обухвату плана нема заштићених археолошких налазишта. Уколико се на
простору плана нађу потенцијални археолошки локалитети, културни слојеви
праисторије, античког доба и средњег века... обавеза инвеститора је да пронађене
материјалне остатке грађевина и сл. пријави и обавести овлашћене и надлежне установе
(Народни музеј, Завод за заштиту споменика културе, Археолошки институт и др.)
2.4.3

ЗАШТИТА И УНАПРЕЂЕЊЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

У погледу мера заштите и унапређења животне средине, Планом генералне
регулације спроводе се смернице ППГ Чачак („Сл. лист града Чачка“ број 17/2010), а
пре свега смернице за услове заштите животне средине у појединим областима као што
су саобраћај, грађевинско земљиште, водопривреда, комунална инфраструктура и др.
На подручју обухваћеног планом не могу се лоцирати делатности које својим
радом могу погоршати квалитет животне средине. Потенцијални загађивачи треба да
емисије загађујућих материја сведу у прописане оквире одговарајућим техничкотехнолошким и другим мерама. Потребно је обезбедити праћење показатеља који су од
утицаја на стање средине и контролу свих активности у оквиру појединих комплекса.
Управљање комуналним отпадом
Мере заштите животне средине и организацију управљања отпадом спроводити као
део мониторинга за цело насеље.
Према ППГ Чачка у секундарним центрима, као што су насеља Мршинци и
Слатина, планирано је организовано прикупљање отпада и привремено складиштење на
урбанистичкој подцелини 3.4.2. - рециклажно острво. Прикупљени отпад ће се даље
транспортовати у Трансфер станицу Чачак а даље у Регионалну депонију Дубоко у
Ужицу.
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Локални план управљања отпадом, донет 12.02.2011. год. („Сл. лист града Чачка“
бр. 2/2011), представља документ којим се организује процес управљања отпадом до
2020. године.
2.4.4 ЗАШТИТА ОД ЕЛЕМЕНТАРНИХ НЕПОГОДА, ПОЖАРА, ТЕХНИЧКОТЕХНОЛОШКИХ НЕСРЕЋА И РАТНИХ РАЗАРАЊА
КОНЦЕПТ ЗАШТИТЕ
РАЗАРАЊА

ОД

ЕЛЕМЕНТАРНИХ

НЕПОГОДА

И

РАТНИХ

Мере заштите од елементарних и других већих непогода, и просторно-плански
услови од интереса за одбрану земље обрађују се у складу са :
 Законом о одбрани („Сл. гласник РС“ број 45/91, 58/91, 53/93, 67/93, 48/94)
 Законом о заштити од пожара („Сл. лист РС“ број 37/88) и („Сл. гласник РС“ број
53/93, 67/93, 48/94 , 101/2005 и 111/2009)
 Законом о експлозивним материјама, запаљивим течностима и гасовима („Сл.
гласник СРС“ број 44/77)
 Правилник о изградњи станица за снабдевање горивом моторних возила и о
ускладиштавању и претакању горива („Сл. лист СФРЈ“ број 27/71)
 Правилником о техничким нормативима за хидрантску мрежу за гашење пожара
(„Сл. лист СФРЈ“ број 39/91)
 Правилником о техничким нормативима за заштиту складишта од пожара и
експлозије („Сл. лист СФРЈ“ број 24/87)
 Правилником о техничким нормативима за електричне инсталације ниског напона
(„Сл. лист СФРЈ“ број 53/88 и „Сл. лист СРЈ“ број 28/95)
 Правилником о техничким нормативима за заштиту објекта од атмосферског
пражњења („Сл. лист СРЈ“ број 11/96)
 Правилником о техничким нормативима за приступне путеве, окретнице и уређене
платое за ватрогасна возила у близини објеката повећаног ризика од пожара („Сл.
лист СРЈ“ број 8/95)
 Правилником о Изменама и допунама Правилника о техничким нормативима за
изградњу објеката у сеизмичким подручјима („Сл. лист СФРЈ“ број 31/81, 49/82,
29/83, 55/83, 21/88, 52/90)
Мере заштите од пожара прописане су у складу са условима добијеним од МУП–а
Секретаријат у Чачку.
Услови заштите од елементарних непогода уграђени су у планирану намену и
дугорочну концепцију развоја насеља. Планирана заштита односи се на следеће:
Земљотреси
Као показатељ сеизмичности терена узима се податак са опште карте СР Србије.
На основу сеизмичких активности и сеизмотектонских својстава терена може се рећи
да простор града Чачка спада у сеизмички угрожена подручја.
Према Просторном плану града Чачка на Рефералној карти бр. 4, Заштита животне
средине, природних и културних вредности и туризам, на основу сеизмичке активности,
конфигурације површинских маса, рељефа терена, подручје плана припада зони од 7º
МЦС.
На основу целокупног сагледавања извршена је сеизмичка рејонизација терена и на
предметном подручју које је обухваћено планом издвојене су зоне VII, VII+ и VIII-ог
степена Меркали-Канкали-Зибергове скале (МКС).
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 Зона VII0 степени КС=0,025
 Зона VII+ степени КС=0,030
 Зона VIII-ог степена Кс=0,05
Основна мера зештите од земљотреса представља примену принципа сеизмичког
пројектовања објеката, односно примену сигурносних стандарда и техничких прописа
заштите при изградњи у сеизмичким подручјима.
Урбанистичке мере заштите, којима се непосредно утиче на смањење
повредљивости територије уграђене су у планско решење, при чему је планирано да
површине на слободном простору могу да се користе у случају земљотреса као
безбедне зоне за евакуацију, склањање и збрињавање становништва
Поплаве
Заштита од поплава, на територији обухваћеној планским документом, као део
територије који припада Просторном плану града Чачка, биће остварена путем пасивне
одбране, одржавањем постојећих брана на реци Западној Морави, који знатно утичу
на смањење ризика од поплава, јер смањују врх поплавног таласа као и изградња и
завршетак планираних линијских заштитних објеката.
Ради потребе за детаљним подацима град Чачак је урадио документ: „Студија и
план заштите од поплава територијалне јединице локалне самоуправе града Чачка“
(„Ехтинг“ - Београд, 2012. год.), као и „Локални оперативни план за воде другог реда на
територији Града Чачка“ (ВДП „Морава“ – Чачак, 2015. год.).
Првим документом су обрађене категорије: становништво, привреда,
инфраструктура, животна средина и културно наслеђе – срачунати ризици од поплава,
како за појединачне категорије, тако и збирно. Прелиминарна процена ризика од
поплава заснива се на картама угрожености од поплава које садрже информације о
границама плавног подручја, котама нивоа, дубини воде, а по потреби, брзинама и
протоцима. Карте ризика од поплава садрже податке о могућим штетним
последицама поплава на здравље људи, животну средину, културно наслеђе, привредну
активност и друге информације од значаја за управљање ризиком од поплава.
Другим документом дефинисане су неке од законских смерница (критеријум за
проглашење одбране од поплава; руковођење одбраном од поплава; списак надлежних
субјеката и њихових овлашћења; предлог расположиве механизације...). Такође су
конкретно дефинисане критичне деонице и објекти на којима може доћи до изливања.
Под критичним објектима сматрају се: пропусти са смањеном или недовољном
пропусном моћи и објекти у кориту водотока који смањују пропусност корита. Под
критичним деоницама сматрају се: деонице на којима не постоји потребан протицајни
профил деонице са малим коритом, деонице са смањеним протицајем услед обраслости
и неодржавања итд.
Пожари
За основне мере заштите од пожара на подручју Плана генералне регулације
планирана је локација за потребе службе за спасавање и противпожарну заштиту.
Служба би као опремљена и организована јединица радила у складу са плановима
Ватрогасног дома града Чачка. За ефикасно деловање потребно је осавременити
постојећу структуру и организацију.
У структури насеља зелене површине и водотокови имају врло значајну улогу
задржавања појавних пожара.
У мере противпожарне заштите спадају удаљење објеката један од другог.
Међупростори између њих представљају противпожарне преграде и од њих директно
зависи противпожарна повредивост на посматраној урбанистичкој површини.
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Природним препрекама путевима, дрвећем, постиже се значајна одбрамбена
заштита у преношењу пожара.
Домаћинства треба да имају више приступних праваца које ће ватрогасним
јединицама омогућити улазак на парцелу и долазак до објекта.
Угроженост простора у границама плана од пожара отклониће се изградњом
објеката у складу са њиховом наменом, грађењем саобраћајница оптимално
димензионисаним у односу на ранг саобраћајнице и процењеним интезитетом
саобраћаја - обезбеђењем адекватног колског приступа.
Ветар
Подручје града Чачка се налази под утицајем ветрова из северног и
северозападног правца (учесталост 84% и 82%). Највећу средњу годишњу брзину
имају северни и југоисточни ветар од 2,3 m/s и 2,2 m/s.
Заштиту од могућих олујних ветрова спровести:
-реализацијом планиране намене простора - при пројектовању објеката
обезбедити заштиту од ових утицаја.
Општу ветрозаштитну функцију могу имати линеарно зеленило дуж путева.
Заштита од ратних разарања
Предложеним решењима намене простора, инфраструктурних система и заштите
животне средине, као и мерама и условима, овај план је обезбедио подлогу за
уређивање насеља у условима мира и рата. Обезбеђење реализације специфичних
захтева одвијаће се по посебним програмима.
2.4.5 УСЛОВИ
ПОТРЕБАМА

ПРИСТУПАЧНОСТИ

ОСОБАМА

СА

ПОСЕБНИМ

Приликом планирања и пројектовања површина и објеката јавне намене
(тротоари и пешачке стазе, пешачки прелази, паркинзи, стајалишта јавног превоза и др. )
морају се обезбедити услови приступачности особама са посебним потребама (деци,
старим, хендикепираним и инвалидним особама) у складу са Правилником о техничким
стандардима планирања, пројектовања и изградње објеката, којима се осигурава
несметано кретање и приступ особама са инвалидитетом, деци и старим особама („Сл.
гласник РС“ бр. 22/2015) као и осталим важећим прописима, нормативима и стандардима
који регулишу ову област.
2.4.6 МЕРЕ ЕНЕРГЕТСКЕ ЕФИКАСНОСТИ
Под појмом енергетске ефикасности подразумева се скуп мера које се
предузимају у циљу смањења потрошње енергије, а које при томе не нарушавају услове
рада и живљења. Дакле, циљ је свести потрошњу енергије на минимум, а задржати или
повећати ниво удобности и комфора. Овде је битно направити разлику између
енергетске ефикасности и штедње енергије. Наиме, штедња енергије увек подразумева
одређена одрицања, док ефикасна употреба енергије води ка повећању квалитета
живота.
Енергетска ефикасност подразумева и обезбеђење одрживе градње применом
техничких мера, стандарда и услова пројектовања, планирања и изградње објеката.
Приоритет је рационална употреба квалитетних енергената и повећање енергетске
ефикасности у производњи и коришћењу енергије од крајњих корисника услуга.
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Ова својства се утврђују издавањем сертификата о енергетским својствима који чини
саставни део техничке документације која се прилаже уз захтев за издавање употребне
дозволе.
За постизање енергетске ефикасности неопходно је следеће:
o изградња нових и реконструкција постојећих грађевинских објеката уз
поштовање принципа енергетске ефикасности;
o увођење одговарајућих регулаторних и подстицајних мера за стимулисање
привредних субјеката и становништва да примењују мере енергетске
ефикасности;
o развој гасоводне мреже која ће омогућити супституцију коришћења електричне
енергије и класичних фосилних енергената;
o утврђивање ефеката мера које се спроводе у погледу рационалне потрошње
енергије.
o развој инфраструктурне и комуналне опремљености насеља у складу са мерама
заштите животне средине и унапређења стања,
o коришћење обновљивих извора енергије са акцентом на соларној енергији и
коришћењу топлотних пумпи у циљу прозводње топлотне енергије за загревање
простора и воде у домаћинствима (примена топлотних пријемника сунчеве
енергије),
o унапређење знања и способности и повећање свести крајњег корисника у
стамбеном и терцијарном сектору,
o подршка локалне управе.
Унапређење енергетске ефикасности постојећих објеката на подручју Плана
постићи ће се економичним мерама за штедњу енергије у постојећим објектима, које
обухватају унапређење енергетске ефикасности:
- омотача објекта (постављање или побољшање термичке изолације зидова и замена
прозора),
- инсталација за грејање, и
- унутрашњег осветљења (коришћење штедљивих сијалица у домаћинствима и
пословним објектима)

3. ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА
3.1. ОПШТА ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА
Правилима грађења уређују се дозвољене претежне и пратеће намене,
минимална величина парцеле, максимални индекс изграђености или искоришћености,
постављање објекта у односу на регулациону линију и у односу на границе грађевинске
парцеле, међусобна удаљеност објекта, висина или спратност објекта, изградња других
објеката на истој грађевинској парцели, постављање ограде, начин обезбеђивања
приступа парцели, паркирање и гаражирање и др.
Правила грађења представљају скуп међусобно зависних правила за изградњу
објеката на појединачним грађевинским парцелама, дата по претежним наменама по
зонама, целинама и подцелинама из Плана генералне регулације.
Општа правила парцелације
Општа правила парцелације су елементи за одређивање величине, облика и
површине грађевинске парцеле која се формира.
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Грађевинска парцела (планирана и постојећа) има површину и облик који
омогућавају изградњу објекта у складу са решењима из планског документа, као и са
правилима грађења и техничким прописима.
Свака грађевинска парцела мора имати излаз на јавну површину односно улицу,
непосредно или преко приступног пута.
Грађевинска парцела може се укрупнити препарцелацијом и може се делити
парцелацијом до минимума утврђеног планом за одговарајућу намену и урбанистичку
целину, односно подцелину, за шта је потребна израда пројекта парцелације, односно
пројекта препарцелације.
Исправка границе 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. Приликом исправке границе 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.
Услови и начин обезбеђивања приступа парцели
Приступ парцели по правилу треба да буде са јавног пута – улице, и то када
парцела најмање једном својом страном директно излази на јавну површину, или
индиректном везом са јавним путем, преко приватног пролаза.
Свака грађевинска парцела може имати један колски приступ. Изузетно се могу
дозволити два колска приступа, уколико се парцела налази на углу две улице и приступ
је могуће остварити из обе улице, тако да прикључак не ремети услове прикључења
других парцела и не утиче на безбедност саобраћаја, уз прибављање услова надлежног
предузећа. Ширина приватног пролаза преко кога се обезбеђује приступ јавном путу –
је дефинисана у условима прикључења на саобраћајну мрежу.
Услови и начин обезбеђења простора за паркирање возила
Паркирање возила решавати у оквиру сопствене парцеле, изван површине јавног
пута, (изградњом паркинга или гаража).
Паркинге за транспортна возила предвидети у оквиру парцеле.
Паркирање у радној зони се планира у оквиру припадајућих парцела.
Услови приступачности особама са посебним потребама
Приликом пројектовања објеката придржавати се услова из Правилника о
техничким стандардима планирања, пројектовања и изградње објеката, којима се
осигурава несметано кретање и приступ особама са инвалидитетом, деци и старим
особама („Сл. гласник РС“ бр. 22/2015).
Положај објеката на парцели - хоризонтална регулација
Положај објекта на парцели дефинише се:
- грађевинском линијом у односу на регулациону линију,
- удаљеношћу у односу на границу суседне парцеле и објеката на њој,
- удаљеношћу у односу на друге објекте на парцели
Грађевинска линија је линија до које је дозвољена:
- изградња нових објеката
- доградња постојећих објеката
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Положај објеката одређен је грађевинском линијом која је дефинисана у односу
на регулациону линију (Графички прилог „Карта урбанистичке регулације“).
 Грађевинска линија може да се поклапа са регулационом линијом на
грађевинској парцели или се налази на одређеном растојању које је дефинисано
на графичком прилогу Карта урбанистичке регулације.
 За објекте који имају индиректну везу са јавним путем преко приватног
пролаза грађевинска линија се утврђује у односу на границу приватног пролаза.
Удаљеност од границе пролаза усклађује се претежном удаљеношћу
грађевинске линије у тој урбанистичкој зони и не може износити мање од 3,0 м.
Подземна грађевинска линија може се утврдити и у појасу између регулационе и
грађевинске линије, као и у унутрашњем дворишту изван габарита објекта, ако то не
представља сметњу у функционисању објекта или инфраструктурне и саобраћајне
мреже.
Индекси
Индекс заузетости
Индекс заузетости парцеле представља однос габарита хоризонталне пројекције
објекта и укупне површине грађевинске парцеле, изражен у процентима. У габарит
објекта спадају сви испади, еркери, препусти на објектима.
Типологија изградње објеката
Објекти могу бити грађени као:
- слободностојећи - објекат не додирује ни једну линију грађевинске парцеле
- у непрекинутом низу - објекат на парцели додирује обе бочне линије грађевинске
парцеле;
- у прекинутом низу - објекат додирује само једну бочну линију грађевинске парцеле.
Кота приземља нових објеката
Кота приземља објеката одређује се у односу на коту нивелете јавног или
приступног пута. Кота приземља објеката на равном терену не може бити нижа од коте
нивелете јавног или приступног пута, односно треба да је у односу на коту нивелете
јавног или приступног пута виша за минимално 0,15 м а највише 1,20 м.
За објекте који имају индиректну везу са јавним путем преко приватног пролаза,
кота приземља утврђује се у односу на коту пролаза а у складу са горе наведеним
параметрима.
Грађевински елементи објеката
Грађевински елементи на нивоу приземља могу прећи грађевинску, односно
регулациону линију (рачунајући од основног габарита објекта до хоризонталне
пројекције испада), и то:
 излози локала - 0,30 m, по целој висини, када најмања ширина тротоара износи
3,00 m, а испод те ширине тротоара није дозвољена изградња испада излога
локала у приземљу;
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 транспарентне браварске конзолне надстрешнице у зони приземне етаже - 2,00 m
по целој ширини објекта са висином изнад 3,00 m;
 платнене надстрешнице са масивном браварском конструкцијом - 1,00 m од
објекта на висини изнад 3,00 m, конзолне рекламе - 1,20 m на висини изнад 3,00
m.
Грађевински елементи испод коте тротоара - подрумске етаже - могу прећи
грађевинску, односно регулациону линију (рачунајући од основног габарита објекта до
хоризонталне пројекције испада), и то:
 стопе темеља и подрумски зидови - 0,15 m до дубине од 2,60 m испод површине
тротоара, а испод те дубине - 0,50 m;
 шахтови подрумских просторија до нивоа коте тротоара - 1,00 m.
 стопе темеља не могу прелазити границу суседне парцеле, осим уз сагласност
власника или корисника парцеле.
Заштита суседних објеката
На грађевинским парцелама није дозвољена било каква изградња која би могла
угрозити објекте на суседним парцелама и њихову функцију. Приликом изградње
нових објеката водити рачуна о заштити суседних објеката у конструктивном смислу и
у смислу не угрожавања услова живљења на суседним и парцелама у окружењу.
Код грађења објеката на граници катастарске парцеле према суседу водити
рачуна да се објектом или неким његовим елементом (испадом, стрехом и сл) не угрози
ваздушни, односно подземни простор суседне парцеле.
Приликом формирања градилишта и изградње потребно је обезбедити све
објекте на парцели као и суседне објекте у погледу статичке стабилности.
Oдвођење атмосферских вода са површина крова решити тако да се вода
спроводи у сопствено двориште, односно усмери на уличну канализацију.
Површинске воде са једне грађевинске парцеле не могу се усмерити према
другој парцели, већ се исте морају прикупљати у сопственом дворишту, односно
усмерити на уличну канализацију.
Ограђивање парцела по појединим зонама
 Грађевинске парцеле могу се ограђивати зиданом или транспарентном оградом
до висине од 1,60 m.
 Зидане и друге врсте ограда постављају се на регулациону линију тако да ограда,
стубови ограде и капије буду на грађевинској парцели која се ограђује.
 Зидана непрозирна ограда између парцела подиже се до висине 1,60 m уз
сагласност суседа, тако да стубови ограде буду на земљишту власника ограде.
 Суседне грађевинске парцеле могу се ограђивати живом зеленом оградом која се
сади у осовини границе грађевинске парцеле или транспарентном оградом до
висине од 1,60m, која се поставља према катастарском плану и операту, тако да
стубови ограде буду на земљишту власника ограде.
 Врата и капије на уличној огради не могу се отварати ван регулационе линије.
 У зонама вишепородичне изградње парцеле се по правилу не ограђују.
 Грађевинске парцеле на којима се налазе објекти који представљају непосредну
опасност по живот људи, као и грађевинске парцеле специфичне намене,
ограђују се на начин који одреди надлежни орган.
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 Грађевинске парцеле на којима се налазе индустријски објекти и остали радни и
пословни објекти индустријских зона (складишта, радионице и сл.) могу се
ограђивати и зиданом оградом висине до 2,20 m.
Одлагање отпада
Одлагање отпада врши се у одговарајуће посуде у сопственом дворишту за
породичне стамбене објекте, односно у контејнере смештене на погодним локацијама у
склопу парцеле или у одговарајућим просторијама у објекту за вишепородичне и
пословне објекте, а у складу са прописима за објекте одређене намене.
Одлагање комуналног кућног отпада за вишепородичне зграде решавати у
оквиру парцеле у складу са важећим стандардима.
Са парцела на којима је планирана изградња или су изграђени пословни и
производни објекти потребно је предвидети и уредити место за одлагање комуналног
отпада. За смештај контејнера потребно је осигурати посебан простор ограђен
зеленилом. Одлагање других врста отпада потребно је уредити у складу са законским
прописима, зависно од врсте отпада. У зависности од врсте производње, односно врсте
и карактера отпада, отпадни производни продукти се одлажу на прописану локацију и
на прописани начин, у складу са врстом отпада.
У склопу општих правила грађења неопходно је испоштовати и следећа
правила:
o Приликом пројектовања придржавати се важећих прописа за пројектовање објеката
и прописа за стабилност. Фундирање објеката вршити након прибављања података
о геоморфолошким карактеристикама земљишта.
o Стамбени простор – стамбену јединицу са помоћним и пратећим просторима у
оквиру породичног и вишепородичног објекта организовати према функцији и
важећим нормативима.
o Светла висина стамбених просторија не може бити мања од 2.6 м.
o Пословни и производни простори у склопу стамбених објеката и објеката других
намена, односно пословни и производни објекти, треба да су изграђени према
функционалним, санитарним, техничко-технолошким и другим условима у
зависности од врсте радне или производне делатности, односно према важећим
прописима за одређену намену или делатност.
o Стандардна светла висина пословних, радних просторија не може бити мања од
3.0м, односно треба да је у складу са прописима за обављање одређене врсте
делатности.
o Делатности код којих је повећана емисија буке се не могу обављати у зонама
становања, као и у граничном појасу на удаљености мањој од 30м од првих
објеката становања.
o Објекти свих врста и намена треба да су функционални, статички стабилни, хидро
и термички прописно изоловани и опремљени свим савременим инсталацијама у
складу са важећим нормативима и прописима за објекте одређене намене.
o Приликом пројектовања и изградње објеката испоштовати важеће техничке
прописе за грађење објеката одређене намене. Објекте пројектовати у складу са
прописима о изградњи на сеизмичком подручју, имајући у виду да се гради на
подручју које према интензитету земљотреса спада у VII, VII+ и VIII степен
Меркали-Канкали- Зибергове скале (МЦС).
o На подручју плана из кога се директно издаје информација о локацији постојеће
објекте могуће је реконструисати, адаптирати и санирати у постојећим габаритима
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до привођења простора планираној намени, ако посебним правилима грађења није
другачије прописано.
На објектима који се у складу са постојећим начином постављања објеката у зони,
блоку, граде на граници бочне грађевинске парцеле, или интерполитрају између
обе бочне грађевинске парцеле, не могу се на забатним зидовима планирати
отвори.
На објектима који се уграђују између и до граница обе бочне грађевинске парцеле
на којима су постојећи објекти постављени на заједничкој граници парцела, могу
се за потребе осветљења и вентилације споредних, односно и радних просторија
извести светларници, на рачун габарита планираног објекта.
Код грађења објеката на међи водити рачуна да се објектом или неким његовим
елементом – (испадом и другим) не угрози ваздушни, односно подземни простор
суседне парцеле.
Кровне равни свих објеката у погледу нагиба кровних равни решити тако да се
одвођење атмосферских вода са површина крова спроводи у сопствено двориште,
односно усмери на уличну канализацију.
Површинске воде са једне грађевинске парцеле не могу се усмерити према другој
парцели, односно објектима на суседним парцелама. У случају када за одвођење
површинских вода не постоји нивелационо решење на нивоу блока, површинске
воде са парцеле одводе се слободним падом према риголама, односно према улици
(код регулисане канализације, односно јарковима) са најмањим падом од 1,5%.
Изграђене саобраћајне површине, приступне пешачке стазе објектима на парцели,
рампе гаража у приземљу и помоћних и радних просторија којима се савладава
висинска разлика изнад коте терена, колске приступне путеве дворишту и
манипулативне дворишне платое, треба извести са падом оријентисано према
улици, евентуално делом према зеленим површинама на парцели (врт, башта и
слично).
Одвођење површинских вода са манипулативних и паркинг површина планираних
у дворишном делу парцеле, чија површина прелази 200 м2, условљено је
затвореном канализационом мрежом прикљученом на уличну канализацију.
Одвођење површинских вода са рампе изведене за већи број гаража планираних у
сутерну објекта (вишепородични, пословни објекти и др.) обавезно решавати
канализационом мрежом прикљученом на уличну канализацију.
Саобраћајне површине – приступни путеви, платои треба да су изведени са
савременим коловозним застором: бетон, асфалт бетон и поплочање разним
типским елементима.
Јавни простор улице се не може користити за обављање делатности (складиштење
материјала и сл.) нити за паркирање тешких возила и машина, већ се у ту сврху
мора организовати и уредити простор у оквиру парцеле уколико за то постоје
просторни услови и не ремете се створени услови живљења у ширем окружењу.

3.2. ЦЕЛИНЕ ЗА КОЈЕ СЕ ОБАВЕЗНО ДОНОСИ ПДР СА
СМЕРНИЦАМА ЗА ЊЕГОВУ ИЗРАДУ
Зона предвиђена за разраду планом детаљне регулације за потребе регулисања
Слатинске реке радиће се у обухвату од око 11,22 ха.
Одлуком о изради плана детаљне регулације биће дат предлог и прелиминарне
границе планског документа на простору КО Мршинци и КО Слатина и допуњен
простором суседних КО према потреби. Граница плана детаљне регулације биће тачно
дефинисана Нацртом планског документа.
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3.2.1.Смернице за израду ПДР
1.
План детаљне регулације - део тока „Слатинске реке“ са
притоком (поток Пуношевац)“
Зона предвиђена за разраду планом детаљне регулације за потребе регулисања
Слатинске реке заузима површину од око 11,22 ха. Простор за који је предвиђена
израда План детаљне регулације налази се у западном делу обухвата ПГР.
Обухваћен је простор Слатинске реке и притоке Пуношевац у КО Мршинци и КО
Слатина, чиме се формира коридор од око 50-60м за потребе регулације реке као десне
притоке Западној Морави. Ради јединственог приступа изради ПГР потребно је
сагледати водоток у целини, простор граничних КО и размотрити фазе реализације до
улива у Западну Мораву.
При изради плана детаљне регулације дефинисати:
 концепцију уређења простора и регулацију Слатинске реке и притоке потока
Пуношевац,
 регулацију реке радити у функцији заштите обала.
 обезбедити приступ регулисаном кориту ради интервенција и других врста
коришћења,
 концепцију уређења простора реке са карактеристичним зонама и целинама,
 поштовање саобраћајне мреже и укрштаја са државним путем и пругом у
односу на саобраћајно решење планирано ПГР,
 дефинисати мреже и објекте инфраструктуре и појас зеленила са нивелационим
и регулационим решењима,
 обједињење подручја са простором суседних (граничних) КО ради јединствених
решења у ПДР,
 и друге елементе значајне за спровођење плана.
ЛОКАЦИЈЕ ЗА КОЈЕ ЈЕ ОБАВЕЗНА ИЗРАДА УРБАНИСТИЧКОГ
ПРОЈЕКТА, ОДНОСНО УРБАНИСТИЧКО АРХИТЕКТОНСКОГ КОНКУРСА,
ПРОЈЕКТА ПАРЦЕЛАЦИЈЕ/ПРЕПАРЦЕЛАЦИЈЕ И ИСПРАВКА ГРАНИЦА

3.3.

УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКТИ
Планом генералне регулације „за делове насељених места Мршинци и Слатина–
секундарни центар“ је према исказаној потреби, специфичностима, намени и условима
планског уређења и грађења одређених просторних целина, локација и парцела,
утврђена обавеза разраде просторно-планског решења Урбанистичким пројектом.
Израда Урбанистичког пројекта за потребе спровођења планских решења и
поставки ПГР-е је предвиђена за следеће просторе:
1. за урбанистичку целину 1.1 – комплекс Дома културе (ознака ДК)
2. за урбанистичку целину 1.4 – полицијска и ватрогасна станица
3. за урбанистичку целину 1.8- микропијаца
4. за урбанистичку целину 3.4 –Гробље ( подцелине 3.4.1 и 3.4.2)
Границе урбанистичких пројеката дефинисане су на графичком прилогу „Карта
Спровођења“.
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На графичком прилогу „Карта спровођења ПГР-а са зонама и целинама за даљу
разраду“ дат је приказ подручја одређених за обавезну разраду Урбанистичким
пројектом. Урбанистички пројекти се израђују у складу са обавезама датим кроз
правила уређења и грађења за одређене зоне и намене.
ПРАВИЛА ПАРЦЕЛАЦИЈЕ/ПРЕПАРЦЕЛАЦИЈЕ И ИСПРАВКА ГРАНИЦА
ПАРЦЕЛА
Грађевинска парцела је најмањи део простора обухваћеног планом која својом
површином и обликом задовољава услове изградње објеката у складу са планским
решењем, правилима грађења и техничким прописима. Грађевинска парцела се
формира од једне или више катастарских парцела, односно делова парцела, у складу са
планским условима.
Планом генералне регулације дефинисана су правила за парцелацију и
препарцелацију грађевинског земљишта у границама грађевинског подручја. У складу
са Законом о планирању и изградњи („Сл. гласник РС“ број 72/09, 81/09-испр. 64/10 одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13 – одлука УС, 50/13 – одлука УС, 98/13 – одлука УС,
132/14 и 145/14) радити пројекте парцелације и препарцелације, као и геодетске
елаборате исправке граница суседних парцела и спајање суседних парцела истог
власника.
У случају да је катастарска парцела мања од минимума прописаног у правилима
парцелације да би постала и грађевинска потребну површину парцеле обезбедити у
поступку препарцелације или исправке граница.
Правила за образовање грађевинских парцела јавних намена

У складу са прописима о експропријацији земљишта, у планском подручју,
потребно је формирати парцеле намењене за јавне намене, приказане на графичком
прилогу - “Карта урбанистичке регулације и површина јавне намене”.
Планом је одређена и дефинисана регулациона линија, као линија која раздваја
површину јавне намене од површина осталих намена и као линија која раздваја
површине јавних намена међусобно.

3.4. ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА ПО ЗОНАМА У КОЈИМА ЈЕ
ПРЕДВИЂЕНА ДИРЕКТНА ПРИМЕНА ПЛАНА
3.4.1 СТАНОВАЊЕ
ОПШТА ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА

o
o
o
o
o

Приступ парцели остварити са јавног пута или преко приватног пролаза, а у складу
са условима за приступ на јавну саобраћајну мрежу.
Објекте на грађевинској парцели постављати као слободностојеће или двојне.
Смештај сопствених возила решавати у склопу парцеле изван површине јавног
пута.
Приликом пројектовања придржавати се важећих прописа за пројектовање
одговарајуће врсте објекта и прописа за стабилност. Фундирање објеката вршити
након прибављања података о геоморфолошким карактеристикама земљишта.
Приликом пројектовања објеката придржавати се Правилника о техничким
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стандардима приступачности (“Сл. гласник РС”, бр. 46/2013).
Висина надзитка подкровних ет ажа маx 1,60 м.
Нису дозвољене пословне и производне делатности које могу угрозити животну
средину и услове становања разним штетним утицајима: буком, гасовима,
отпадним материјама или другим штетним дејствима, односно за која нису
предвиђене мере којима се у потпуности обезбеђује околина од загађења.
Ограђивање парцела – зеленом, зиданом или транспарентном оградом максимално
до висине 1,60 м.
Минимални степен комуналне опремљености подразумева обезбеђен излаз на
јавни пут, капацитет паркирања, прикључење на електромрежу, систем водовода и
канализације, систем грејања, обезбеђено сакупљање и евакуација комуналног
отпада.
За потребе формирања грађевинске парцеле, у складу са Законом извршити
парцелацију односно препарцелацију.

Урбанистичке целине 1.9 – мешовито становање са централним функцијама
o
o
o

o

o

o
o

Претежна намена – вишепородично, породично становање и пословање које не
угрожава животну средину
Пратеће намене објекти јавних намена, спорт и рекреација, зеленило, верски као и
објекти пратеће саобраћајне и комуналне инфраструктуре у функцији основне
намене
Врсте објеката који се могу градити: породични стамбени објекти, породични
стамбено-пословни или пословно-стамбени објекат, вишепородични стамбени,
стамбено-пословни и пословно-стамбени објекат, пословни објекат (може се
градити као јединствени објекат на парцели или као засебан објекат на парцели са
породичним стамбеним објектом), помоћни објекти у функцији објеката основне,
објекти јавних намена, инфраструктурни објекти.
На локацији вишепородичног становања дозвољено је градити:
 вишепородични стамбени објекат (минимално 4 стамбене јединице)
 други објекти на парцели (пратећи, помоћни). На парцели вишепородичног
становања се могу градити пратећи објекти становања и то: заједничке гараже,
паркиралишта, надстрешнице, дечија игралишта, мањи спортски терени,
инфраструктурни објекти (котларнице, трафостанице и сл.)
У склопу стамбено-пословних објеката могу се обављати следеће делатности:
 трговина (продавнице продају прехрамбене и др.)
 услужно занатство (пекарске, посластичарске, кројачке, фризерске,
фотографске радње и друге занатске радње)
 услужних делатности (књижара, сувенирница и др.)
 здравство (апотека, опште и специјалистичке ординације и сл.)
 пословно-административне делатности (филијале банака, представништва,
агенције, пословни бирои... )
Положај објеката одређен је грађевинском линијом која је дефинисана у односу на
регулациону линију (Графички прилози Карта урбанистичке регулације). Објекте
поставити на или унутар грађевинске линије.
Минимална површина грађевинске парцеле:
 породични стамбени објекат је 3.0 ара
 породични стамбено-пословни је 3.0 ара
 вишепородични стамбени, стамбено-пословни објекат је 8.0 ара
 пословни објекат је 4.0 ара
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o Минимална ширина грађевинске парцеле:
 породични стамбени објекат је 10.0м
 породични стамбено-пословни је 14.0м
 вишепородични стамбени, стамбено-пословни објекат 16.0м
 пословни објекат је 10м
o Максимални индекс заузетости 50%
o Растојање основног габарита слободностојећег објекта и границе суседне
грађевинске парцеле је минимално 3,5м
o Максимална спратност објеката је По+П+3
o Дозвољена је изградња подрумске или сутеренске етаже, уколико не постоје
сметње геотехничке и хидротехничке природе
o Постојећи објекти могу се реконструисати, адаптирати и санирати у постојећим
габаритима.
o Постојећи објекти могу бити дограђени уз поштовање планираних урбанистичких
параметара.
o Постојеће објекте који се налазе у појасу регулације планираних саобраћајница
уклонити приликом привођења земљишта планираној намени
o Постојећи објекти који делом задиру у планирану грађевинску линију, задржавају
се уз услов да се доградња врши у складу са планираном грађевинском линијом.
o Минимално 15% површине грађевинске парцеле уредити зеленим површинама
Урбанистичке целине 3.3 и 4.1- становање средњих густина
o
o
o

o
o

Дозвољена намена је породично становање, породично становање са централним
функцијама и објекти централних функција
У оквиру предметних урбанистичких зона и целина планирано је погушћавање
кроз доградњу постојећих и изградњу нових објеката
У склопу породичних стамбено-пословних и пословних објеката могу се обављати
следеће делатности:
 трговина (продавнице свих типова за продају прехрамбене и робе широке
потрошње на мало и др.),
 услужно занатство (пекарске, посластичарске, обућарске, кројачке, фризерске,
фотографске радње, праонице возила и друге занатске радње)
 услужнех делатности (књижара, видеотека, хемијска чистионица и др.),
 угоститељство (мотел, пансион, ресторан, таверна, кафе бар, пицерија,
хамбургерија...)
 здравство (апотека, опште и специјалистичке ординације, амбуланте,
стационари мањих капацитета и сл. )
 социјална заштита (сервиси за чување деце, вртићи, обданишта, играонице за
децу, смештај и нега старих и изнемоглих лица и др.),
 култура (галерије и др.),
 забава (билијар салони, плесне школе и др.)
 спорта (теретане, вежбаоне за аеробик, фитнес, бодибилдинг и др.),
 пословно-административне
делатности
(филијале
банака,
поште,
представништва, агенције, пословни бирои ).
У зони се могу планирати и друге делатности уз услов да не угрожавају животну
средину и услове становања, буком, гасовима, отпаднима материјама или другим
штетним дејствима.
У оквиру једног породичног стамбеног објекта могуће је организовати максимум
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o
o
o
o
o

o
o
o
o
o
o

три стана.
На јединственој грађевинској парцели могућа је изградња већег броја породичних
стамбених објеката
Минимална површина грађевинске парцеле је 4.0 ара,
На парцелама површине веће од 5.0 ари, могућа је изградња и других објеката на
парцели за потребе становања или за потребе организовања пословог простора из
терцијарног сектора. Помоћни објекти се могу градити као независни објекти.
Код стамбено-пословних објеката, пословање се остварује у приземљу објекта, као
функционално независна јединица.
Минимална ширина грађевинске парцеле
 породични стамбени објекат је 10.0м
 породични стамбено-пословни је 14.0м
 пословни објекат је 14.0м
Спратност објеката максимално По+Пр+2, односно три надземне етаже. Изградња
подрумске или сутеренске етаже је могућа уколико не постоје сметње геотехничке
и хидротехничке природе.
Спратност помоћних објеката који су самостални објекти је По+Пр.
Индекс заузетости земљишта максимално 40 %
Постојећи породични стамбени објекти могу се дограђивати и реконструисати под
истим условима који важе за новопланиране објекте.
Растојање основног габарита слободностојећег објекта и границе суседне
грађевинске парцеле је минимално 3,5м
Положај новопланираних објеката одређен је грађевинском линијом која је
дефинисана у односу на регулациону линију (Графички прилози Карта
урбанистичке регулације). Објекте постављати на или унутар грађевинске линије.

Урбанистичке целине 3.5, 3.6, 4.2, 4.3 и 4.4- становање ниских густина
o
o

Претежна намена – породично становање
Пратеће намене:
- пословне, услужне, комерцијалне делатности компатибилне основној
намени становања, које не угрожавају животну средину
- туристички садржаји апартманског типа или комплекси са бунгаловима и
свим неопходним пратећим садржајима
- производња мањих капацитета уз обавезно одлучивање о потреби
процене утицаја на животну средину
- објекти јавних намена, спорт и рекреација, зеленило, верски, као и
објекти пратеће саобраћајне и комуналне инфраструктуре у функцији
основне намене
- постојеће зеленило (шуме) ставити у функцију спорта и туризма

o

Туристички објекти или комплекси - дозвољена је изградња већег броја
појединачних објеката на јединственој парцели комплекса, као и њихово
груписање на различите начине у јединствен комплекс
Помоћни објекти у функцији објеката основне намене
производни објекти мањих капацитета уз обавезно одлучивање о потреби процене
утицаја на животну средину
Спратност објеката максимално По(Су)+П+1+Пк,
Индекс заузетости земљишта за становање од 30%

o
o
o
o
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o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

o

Степен искоришћености земљишта за стамбено–пословне и пословне објекте 40%
Дозвољена је промена намене из стамбене у пословну,
Код стамбено-пословних објеката, пословање се остварује у приземљу објекта,
као функционално независна јединица.
Дозвољена је изградња подрумске или сутеренске етаже
Најмања удаљеност објеката од регулационе линије на грађевинској парцели у
контакту са општинским путем је 5,00м.
Постојећи породични стамбени објекти могу се реконструисати, односно
дограђивати под истим условима који важе за новопланиране објекте,
Минимална површина грађевинске парцеле за становање и пословање је 5,00 ари,
Положај новопланираних објеката одређен је грађевинском линијом која је
дефинисана у односу на регулациону линију. Објекте постављати на или унутар
грађевинске линије,
Ширина приватног пролаза не може бити мања од 3.50м,
Стамбене објекте на селу градити у стилу амбијеталне архитектуре
карактеристичне за ово подручје, настојећи да се сачувају традиционалне
вредности,
Ограде око сеоског домаћинства и окућнице градити по могућству од природних
материјала, претежно од дрвета, али могу бити од живе ограде, или зидане
(камен, опека, бетон и др.) а у складу са традиционалним узорима и локалним
специфичностима максималне висине 1,60м,
Ограда се поставља на регулационој линији у односу на сеоски пут или на
граници катастарских парцела према суседима,

Економски и помоћни објекти
 Положај, локацију и габарит економског и помоћног објекта прилагодити
просторним могућностима економског дворишта али при томе обезбедити лак
приступ и добру организацију економског простора и везу са другим објектима.
 Економске и помоћне објекте градити као издвојене и по могућству визуелно
одвојене (ограде, зеленило и сл.) од стамбених и стамбено туристичких садржаја.
 Дозвољена спратност економских и помоћних објеката је приземна П.

3.4.2 ПРИВРЕДА И ПОСЛОВАЊЕ
ОПШТА ПРАВИЛА ГРАДЊЕ ЗА ПРИВРЕДУ И ПОСЛОВАЊЕ

o Приступ парцели остварити са јавног пута или интерне саобраћајнице, чији ће
профил бити одређен на основу меродавног возила
o Паркинг простор за кориснике објекта, решавати у оквиру парцеле, у складу са
условима прикључка на јавну саобраћајницу
o За паркирање возила за сопствене потребе обезбеди простор на сопственој
грађевинској парцели, изван површине јавног пута
o Приликом пројектовања објеката придржавати се Правилника о техничким
стандардима приступачности (“Сл. гласник РС”, бр. 46/2013)
o Приликом пројектовања придржавати се важећих прописа за пројектовање
одговарајуће врсте објекта и прописа за стабилност. Фундирање објеката вршити
након прибављања података о геоморфолошким карактеристикама земљишта.
o Минимални степен комуналне опремљености подразумева обезбеђен излаз на јавни
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o

o
o

o

пут, паркирање, прикључење на електромрежу, систем водовода и канализације,
систем телекомуникација, обезбеђено сакупљање и евакуација комуналног отпада.
Смештај возила – камиона и радних машина које су неопходне за обављање
пословне и радне делатности планиране у склопу пословних и производних
објеката унутар плана, решавати искључиво на припадајућој парцели, у складу са
условима организације и уређења парцеле
Грађевинске парцеле на којима се налазе привредни објекти и остали радни и
пословни објекти (складишта, радионице и сл.) могу се ограђивати зиданом
оградом висине до 2,20 m.
Обавезно је спровођење поступка израде Процене утицаја за објекат који је на листи
пројеката за које је обавезна процена утицаја или ако надлежни орган одлучи за
пројекат који је на листи пројеката за које се може захтевати процена утицаја на
животну средину, на основу Уредбе Владе РС о утврђивању листа
За потребе формирања грађевинске парцеле, у складу са Законом извршити
парцелацију односно препарцелацију.

Урбанистичке целине 2.1, 2.2, 2.3 и 3.1. –привреда и пословање
o

o
o
o
o
o
o

o
o

Дозвољена намена – привреда и пословање. У оквиру урбанистичких целина
дозвољена је изградња: производних и складишних, административних, пословних,
услужних, као и изградња у комбинацијама: пословно-производни објекат,
пословно-складишни објекат, производно-складишни објекат или пословнопроизводно-складишни објекат. Могу се изграђивати објекти за побољшање услова
рада, безбедности, објекти потребне недостајуће инфраструктуре, уређивати
слободне зелене површине и подизати заштитно зеленило.
Постојећи објекти који делом задиру у планирану грађевинску линију имају
следећи третман - задржавају се, али приликом интервенција у смислу
реконструкције и доградње мора се поштовати дата грађевинска линија.
Осим напред назначених објеката и планираних делатности могу градити и:
угоститељски објекти, комунални објекти, сервисни објекти, објекти спорта и
рекреације и слични објекти.
Забрањује се изградња објеката који својим технолошким процесом загађују
животну средину, ако нису предузете одговарајуће мере заштите
Објекти се могу градити као слободностојећи или објекти у прекинутом низу а све
у зависности од техничко-технолошког процеса производње и задовољавања
прописаних услова заштите
Парцелу треба формирати у складу са потребама корисника уз задовољење
параметара за однос изграђених површина, саобраћајно-манипулативних и зелених
површина према укупној површини радног комплекса
У зависности од намене објеката произилази и њихова спратност. Објекти су
спратности:
o пословни: максимално По+Пр+2
o производни објекти и складишта: углавном приземни – Пр – ниске и високе
хале
Изузетно, производни објекти могу бити и спратни (Пр+1) уколико је то
технолошки повољније решење.
Минимална површина парцеле је:
o 6 ари за пословање
o 12 ари за производни комплекс
Индекс заузетости земљишта максимално 40 %
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o
o
o
o
o
o

o

Саобраћајно-манипулативне површине до 40%
Зелене површине минимално 20%
Положај објекта одређен је грађевинском линијом која је дата у графичком
прилогу
У односу на суседне међе објекат постављати на удаљености минимално 3,5м
На простору између грађевинске и регулационе линије препоручује се формирање
појаса заштитног зеленила у комбинацији са паркинг просторима.
Извршити максимално озелењавање слободних површина, ради заштите од
прашине, буке и др. За озелењавање целокупног простора користити врсте дрвећа
које задовољавају критеријуме као што су брз раст, естетске вредности и отпорност
на загађиваче.
На простору урбанистичких целина 2.1, 2.2 и 2.3 поред основне намене дозвољава
се пратећа намена становања уз примену правила градње за становање средњих
густина.

3.4.3 КОМЕРЦИЈАЛНИ И ТУРИСТИЧКО-СПОРТСКИ САДРЖАЈИ
ОПШТА ПРАВИЛА ГРАДЊЕ

o Приступ парцели остварити са јавног пута или интерне саобраћајнице, чији ће
профил бити одређен на основу меродавног возила
o Објекте на грађевинској парцели постављати као слободностојеће
o Паркинг простор за кориснике објекта, решавати у оквиру парцеле, у складу са
условима прикључка на јавну саобраћајницу
o За паркирање возила за сопствене потребе обезбедити простор на сопственој
грађевинској парцели, изван површине јавног пута
o Приликом пројектовања објеката придржавати се Правилника о техничким
стандардима приступачности (“Сл. гласник РС”, бр. 46/2013)
o Приликом пројектовања придржавати се важећих прописа за пројектовање
одговарајуће врсте објекта и прописа за стабилност. Фундирање објеката вршити
након прибављања података о геоморфолошким карактеристикама земљишта.
o Дозвољена је изградња подрумске или сутеренске етаже, уколико не постоје
сметње геотехничке и хидротехничке природе минимално
o Обавезно је спровођење поступка израде Процене утицаја за објекат који је на
листи пројеката за које је обавезна процена утицаја или ако надлежни орган одлучи
за пројекат који је на листи пројеката за које се може захтевати процена утицаја на
животну средину, на основу Уредбе Владе РС о утврђивању листа.
o Забрањена је изградња свих објеката у којима се обављају делатности које могу да
угрозе околне објекте и животну средину буком, вибрацијама, мирисима, гасовима,
отпадним водама и другим штетним дејствима
o Минимални степен комуналне опремљености подразумева обезбеђен излаз на
јавни пут, паркирање, прикључење на електромрежу, систем водовода и
канализације (водонепропусна септичка јама је прелазно решење до прикључења на
насељску канализациону мрежу), систем телекомуникација, обезбеђено сакупљање
и евакуација комуналног отпада.
o За потребе формирања грађевинске парцеле, у складу са Законом извршити
парцелацију односно препарцелацију.
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Урбанистичке целине 1.11 –услужно занатски центар

o

Дозвољена намена - услужно занатство, пословање и комерцијални садржаји,
o Пратеће намене -туристички садржаји, производно занатство, помоћни објекти у
функцији објеката основне намене и инфраструктурни објекти.
o Индекс заузетости земљишта максимално 40 %
o Максимална спратност објекта По+П+2
o Минимално 25% грађевинске парцеле уредити зеленим површинама
o Минимална површина парцеле објекат је 5.0 ари
o У односу на суседне међе објекат постављати на удаљености минимално 3,5м
Урбанистичке целине 3.2. –комерцијално-туристичко-спортски садржаји
o Дозвољена намена –спорт и рекреација туризам и комерцијални садржаји
o Пратеће намене услужне, комерцијалне делатности које не угрожавају животну
средину, помоћни објекти у функцији објеката основне намене (угоститељски
објекти, свлачионице са тушевима и сл.), пејзажно уређене зелене површине са
дечјим игралиштима и инфраструктурни објекти.
o Туристички комплекс - дозвољена је изградња самосталног објеката или већег
броја појединачних објеката на јединственој парцели
o Дозвољена је изградња спортско-рекреативних објеката (затвореног и отвореног
типа), аква парк и др.
o Индекс заузетости земљишта под објектима максимално 50 %
o Минимално 25% површине грађевинске парцеле уредити зеленим површинама
o Максимална спратност објекта По+П+1
o Минимална површина парцеле 10.0 ари
o У односу на суседне међе објекат постављати на удаљености минимално 3,5м
Урбанистичке подцелине 3.3.1 –парк шума
У оквиру подцелине задржава се намена постојеће шуме у градском грађевинском
земљишту уз обавезно:
o
Формирање парковске површине уз задржавање постојећег биљног фонда и
садњу нових одговарајућих дендро врста.
o
Дозвољено постављање мањих монтажних објеката, спратности П (апарати за
кокице, паланчикарница, сувенирница, справе за игру и сл.)
o
Приступ комплексу остварити са јавне саобраћајнице,
o
Обезбедити прилазе за особе са посебним потребама
o
Обавезно постављање парковског мобилијара, формирање и уређење стаза и др..
o
Предвидети одговарајућу јавну расвету,
o Могуће постављање објеката за игру деце и активну и пасивну рекреацију
одраслих.
Урбанистичке целине 1.10 –аутобуска станица

o
o

Дозвољена намена - садржаји у функцији аутобуског саобраћаја
Пратеће намене -услужно-комерцијални садржаји, паркинг за транспортна
возила,пратећи инфраструктурни објекти и сл.
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o
o
o

o
o
o
o

Тип градње- слободностојећи
Индекс заузетости земљишта под станичним објектом максималано 20%
Индекс заузетости земљишта под саобраћајно-манипулативним површинама
максималан је 70% ( у оквиру њих је планирана изградња перонских надстрешница,
контролни објекат на улазу и сл. и износи максимално 50% у односу на површину
која припада саобраћајно-манипулативним површинама)
Максимална спратност објекта По+П+1
Дозвољена је изградња другог објекта основне или пратеће намене у оквиру
планираних урбанистичких параметара
У односу на суседне међе објекат постављати на удаљености минимално 3,5м
минимално 10% површине грађевинске парцеле уредити зеленим површинама

3.4.4 ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА ЗА ОБЈЕКТЕ И ПОВРШИНЕ ЈАВНЕ
НАМЕНЕ
ОПШТА ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА
o
o
o
o
o
o

o
o

Приступ комплексу остварити са јавне саобраћајне површине
Паркирање обезбедити у оквиру комплекса (као отворени паркинг простори,
паркинг гараже, и сл.)
Приликом пројектовања објеката придржавати се Правилника о техничким
стандардима приступачности (“Сл. гласник РС”, бр. 46/2013)
Приликом пројектовања придржавати се важећих прописа за пројектовање ове
врсте објеката и прописа за стабилност. Фундирање објеката вршити након
прибављања података о геоморфолошким карактеристикама земљишта.
Дозвољено ограђивање парцела – транспарентном оградом до висине 1.40м
Минимални степен комуналне опремљености подразумева обезбеђен излаз на
јавни пут, капацитет паркирања, прикључење на електромрежу, систем водовода и
канализације, систем телекомуникација, обезбеђено сакупљање и евакуација
комуналног отпада.
Комплексе јавних намена градити на јединственој грађевинској парцели.
За потребе формирања грађевинске парцеле парцелацију, односно препарцелацију
извршити у складу са Законом

Правила за образовање грађевинских парцела јавних намена
У складу са прописима о експропријацији земљишта, у планском подручју,
потребно је формирати парцеле намењене за јавне намене, приказане на графичком
прилогу “Карта урбанистичке регулације”.
Планом је одређена и дефинисана регулациона линија, као линија која раздваја
површину јавне намене од површина осталих намена и као линија која раздваја
површине јавних намена међусобно.
Правила грађења за јавне објекте и службе
За реконструкцију и доградњу постојећих објеката и изградњу нових објеката
поштовати правила дата Планом генералне регулације „за делове насељених места
Мршинци и Слатина–секундарни центар“.
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Правила за изградњу површина и објеката јавне намене у склопу површина
остале намене
Планом генералне регулације дозвољена је изградња површина и објеката јавне
намене у склопу зона предвиђених за остале намене при чему је за њих неопходно
испоштовати посебна правила грађења која су дефинисана за исте, осим индекса
искоришћености земљишта који важи за зону у којој се планира јавна намена.
ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ- урбанистичка целина 1.7
 Намена парцеле и врста објекта: објекти образовања, школски објекат, школско
двориште, спортско-рекреативни простори (отворени и затворени), пејзажно
уређење зелених површина
 Положај грађевинске линије: у складу са графичким прилогом „Карта
урбанистичке регулације“
 Тип објекта: слободностојећи објекат
 Максимални индекс заузетости 35% под објектима
 Максимална спратност објекта: до По+Пр+2
 Ограђивање комплекса извршити транспаретном оградом до висине 1.40м
 У односу на суседне међе објекат постављати на удаљености минимално 3,5м
 Избор биљних врста зеленила прилагодити комплексу при чему је забрањена
садња инвазивних, отровних и бодљикавих биљних врста.
ДЕЧИЈА ЗАШТИТА- урбанистичка целина 1.6
 Намена парцеле и врста објекта: објекти дечје заштите, простор за игру деце на
отвореном, пејзажно уређене зелене површине
 Положај грађевинске линије: у складу са графичким прилогом „Карта
урбанистичке регулације“
 Дозвољена је изградња нових објеката
 Тип објекта: слободностојећи објекат
 Максимални индекс заузетости 35%
 Максимална спратност објекта: до По+Пр+1
 Ограђивање комплекса извршити транспаретном оградом до висине 1.40м
 У односу на суседне међе објекат постављати на удаљености минимално 3,5м
 Избор биљних врста зеленила прилагодити комплексу при чему је забрањена
садња инвазивних, алергених, отровних и бодљикавих биљних врста.
ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА- урбанистичка целина 1.3
o
o
o
o
o
o
o
o

Дозвољена намена - здравство
Дозвољена је доградња, реконструкција, адаптација и санација постојећих објеката
Положај грађевинске линије: у складу са графичким прилогом „Карта
урбанистичке регулације“
Тип објекта: слободностојећи објекат
Максимални индекс заузетости 40%
Спратност објеката максимално По+ П+2
Обавезно ограђивање парцеле.
У односу на суседне међе објекат постављати на удаљености минимално 3,5м
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ПОЛИЦИЈСКИ И ВАТРОГАСНИ ДОМ- урбанистичка целина 1.4
 Намена парцеле и врста објекта: полицијски и ватрогасни дом
 Положај грађевинске линије: у складу са графичким прилогом „Карта
урбанистичке регулације“
 Максималан индекс заузетости парцеле: 40%
 Максимална спратност: По+Пр+1
 Индекс заузетости земљишта под зеленилом максималано 20%
 У односу на суседне међе објекат постављати на удаљености минимално 3,5м
 За комплекс ватрогасног дома обавезна је израда Урбанистичког пројекта.

3.4.6 ПОШТА
Урбанистичка целина 1.2
o
o
o
o
o

Дозвољена намена – пријем, пренос и достава поштанских пошиљки и др.
Дозвољена је: доградња, реконструкција, адаптација и санација постојећег објеката
Проширење доградњу постојећих објеката урадити у оквиру дате грађевинске
линије која је дефинисана у графичком прилогу Карта урбанистичке регулације
Индекс заузетости земљишта до 55%
Спратност објеката максимално По+ П

ОБЈЕКТИ ДРЖАВНИХ ОРГАНА ЛОКАЛНЕ УПРАВЕ, ЗАДРУЖНИ ДОМ И
ДОМ КУЛТУРЕ- урбанистичка целина 1.1
 Намена парцеле и врста објекта: објекти државних органа, локалне управе и
јавних предузећа, дом културе, задружни дом,
 Положај грађевинске линије: у складу са графичким прилогом „Карта
урбанистичке регулације“
 Тип објекта: слободностојећи објекат
 Максимални индекс заузетости 40%
 Максимална спратност објекта: до По+Пр+2
 Индекс заузетости земљишта под зеленилом максималано 20%
 За комплекс је обавезна израда Урбанистичког пројекта.
СПОРТ И РЕКРЕАЦИЈА- урбанистичка целина 1.5
 Намена парцеле и врста објекта: отворени спортски терени (фудбалско
игралиште, поливалентно игралиште за више спортова, базени, аква парк,
кошаркашко игралиште, тениски центар и остали спортови, са пратећим
објектима у функцији основне намене; димензије спортских игралишта и
оријентација и остали услови – у складу са стандардима који се примењују за
спортске објекте
 Пратеће намене: свлачионице са тушевима, монтажне трибине, простор за
пословање клубова са мањим угоститељским објектима (отвореног или
затвореног типа), „балон“ сале, пејзажно уређене зелене површине са дечјим
игралиштима
 Објекти се постављају у оквиру дефинисаних грађевинских линија, у свему
према графичком прилогу бр. 5 „Карта урбанистичке регулације“.
62

 Тип објекта: слободностојећи објекти (пратећи објекти у функцији основне
намене – свлачионице, санитарни чворови, угоститељски објекти)
 Максимални индекс заузетости 25%
 Минимално 10% под уређеним зеленим површинама
 Максимална спратност објекта пратеће намене: максимално По+Пр+1
 При пројектовању придржавати се свих важећих прописа за пројектовање ове
врсте објеката.
КОМУНАЛНИ ОБЈЕКТИ
МИКРО ПИЈАЦА- урбанистичка целина 1.8
 Намена парцеле и врста објекта: објекти у функцији комуналних делатности –
зелена пијаца
 Положај грађевинске линије: у складу са графичким прилогом „Карта
урбанистичке регулације“
 Део пијачног простора може бити наткривен
 Дозвољава се изградња пословно-продајних објеката (млечна пијаца, рибарница
и сл)
 Садржај: продајни наткривен или отворен простор, санитарни чвор, јавну чесму,
пешачки приступи и заштитно зеленило
 Максимални индекс заузетости 60%
 Максимална спратност објекта је П
 За комплекс микро пијаце обавезна је израда Урбанистичког пројекта.
ГРОБЉЕ - урбанистичка целина 3.4
 Дозвољена намена – гробље
 Извршити проширење постојећег гробља у датим границама.
 У оквиру гробних поља формирати гробна места као основни елемент код
пројектовања гробља.
 У новопланираном делу у складу са грађевинском линијом извршити поделу на
гробна поља са гробним местима и пешачко-колским комуникацијама
 Гробна места су оријентације исток-запад
 У оквиру комплекса предвидети санитарне просторије намењене посетиоцима и
сл.
 Дозвољава се изградља нове капеле или проширење, доградња и адаптација
постојећег објекта у складу са урбанистичким параметрима.
 Максимална спратност објекта је П
 Максимални индекс заузетости 10%
 Пешачке стазе радити ширине 1.2-1.5м.
 У оквиру комплекса гробља предвидети урбани мобилијар (клупе, чесму за
поливање цвећа, корпе за отпатке и др.).
 Гробље мора бити оградом одвојено од околних намена и саобраћајница.
Ограда може бити од метала, од жичаног плетива обавезно у комбинацији са
високим и ниским зеленилом. Ограђивање комплекса извршити оградом висине
х=1.4м.
 За комплекс гробља обавезна је израда Урбанистичког пројекта.
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3.5. ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА ИНФРАСТРУКТУРНИХ МРЕЖА
3.5.1. Саобраћај (правила изградње саобраћајне мреже)
Урбанистичко решење саобраћајних површина, односно регулационе ширине и
нивелациони елементи, као и попречни профили за постојеће и планиране
саобраћајнице приказани су у графичком прилогу „Карта саобраћајне инфраструктуре“,
са аналитичко-геодетским и свим осталим елементима неопходним за израду техничке
документације за саобраћајнице.
Све елементе попречног профила саобраћајних површина који се функционално
разликују раздвојити нивелационо, осим бициклистичких и пешачких стаза, које се не
морају увек међусобно раздвојити нивелационо, али је обавезно раздвајање
хоризонталном сигнализацијом и/или адекватном материјализацијом подлоге (ради
визуалног раздвајања).
У случајавима где инжењерско-геолошке карактеристике терена захтевају
примену адекватних санационих мера при изградњи саобраћајница, тачну диспозицију
објеката (димензије, врста, нагиб) дефинисати кроз израду детаљних геолошких
истраживања и статичког прорачуна.
Коловозну
конструкцију
одредити
према
инжењерско-геолошким
карактеристикама тла и очекиваном саобраћајном оптерећењу. Пројектоване и
коловозне конструкције обавезно требају бити савременог типа.
Геометрија планираних и постојећих раскрсница и саобраћајних прикључака
предвиђених за реконструкцију (ситуационо и нивелационо) прецизно ће бити
дефинисана у току израде пројектно техничке документације на основу Правилника о
условима које са аспекта безбедности саобраћаја морају да испуњавају путни објекти и
други елементи јавног пута („Сл. гласник РС“ бр. 50/2011) и осталим важећим
стандардима и прописима који регулишу ову материју.
За све предвиђене интервенције и инсталације које се воде кроз земљишни појас
(парцелу пута) потребно је прибавити услове и сагласност надлежног управљача пута.

Државни пут IIА реда број 179
Све интервенције на државном путу морају се ускладити са рангом пута, пројектним
елементима постојеће трасе и рачунском брзином у складу са Законом о путевима ("Сл.
гласник РС", бр. 41/2018 и 95/2018 - др. закон) као и у складу са Правилником о
условима које са аспекта безбедности саобраћаја морају да испуњавају путни објекти и
други елементи јавног пута („Сл. гласник РС“, број 50/11) и то:


У случају реконструкције Државног пута IIА реда број 179 (проширење
попречног профила у смислу доградње коловоза и изградње тротоара) реконструкција се мора извршити у складу са Правилником о условима које са
аспекта безбедности саобраћаја морају да испуњавају путни објекти и други
елементи јавног пута („Сл. гласник РС“, број 50/11), - 1. ТРАСА ВАНГРАДСКИХ
ПУТЕВА, Техничка упутства за пројектовање ванградских путева, као базни
документ за димензионисање и проверу геометријских елемената пута за објекте
новоградње, реконструкције и рехабилитације, користити табелу 10 Граничне
вредности пројектних елемената.
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Правила за изградњу на државном путу IIА реда број 179
На деоници од km 37 + 744,00 до km 38 + 100,00 планирано је формирање три
саобраћајне траке. Увођење треће траке кроз насељено место има двоструку улогу, прва
је да се омогући безбедно функционисање саобраћаја кроз најгушће насељен део
насеља, а друга да обезбеди већу проточност транзитног саобраћаја кроз насеље, без
застоја (оставља се могућност да средња трака на раскрсницама добије функцију нпр.
траке за лева скретања).
Треба решити прихватање и одводњавање површинских вода будућих раскрсница.
Приликом извођења радова на изградњи раскрсница водити рачуна о заштити
постојећих инсталација поред и испод државног пута.
Дефинисати саобраћајну сигнализацију на државном путу и прикључним
саобраћајницама у широј зони прикључка.
Бициклистички и пешачки саобраћај на деоници државног пута кроз насељено место
води се паралелно са основним правцем пута посебном стазом и физички је одвојена од
проточног дела коловоза.
Ако су пешачка кретања интензивна, пре свега ка пословној зони, на располагању су
решења као у градским условима (семафоризација и осветљење раскрсница) или
денивелацијом изнад пута, тзв. пасарелом.
Задржава се катастарска парцела државног пута у складу са ажурним стањем
према катастарском операту.
Правила за изградњу раскрсница на државном путу IIА реда број 179
1.

На km 36 + 791,00 (ДП IIА реда број 179)
Реконструкција у смислу формирања правилнијег укрштања са улицом
Слатина 6, како би се угао укрштања две саобраћајнице кориговао, са
циљем повећања безбедности на предметној раскрсници.

2.

На km 37 + 208,00 (ДП IIА реда број 179)
Реконструкција у смислу повезивања постојеће улице (Општински пут
123-14) са новопланираном сервисном саобраћајницом (паралелном са
државним путем). Повезивањем ове две саобраћајнице, створили би се
услови за укидање постојеће раскрснице на стационажи km 37+208,00,
односно њено измештање на стационажу km 37 + 307,00 преко планиране
улице Слатина 5.

3.

На km 37 + 307,00 (ДП IIА реда број 179)
Реконструкција и доградња постојеће трокраке раскрснице у
четворокраку. Планом је предвиђено измештање постојеће раскрснице
државног и општинског пута, који се у постојећем стању налази на
стационажи km 37 + 208,00 (преко планиране ул. Слатина 5) на
стационажу km 37 + 307,00 (обе стационаже на ДП IIА реда број 179).
Тако ће постојећу трокраку раскрсницу, заменити четворокрака ракрсница
са пуним програмом скретања, на наведеној стационажи.
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4.

На km 37 + 766,00 (ДП IIА реда број 179)
Постојећи прикључак (општинског пута 129-91 на државни пут IIА реда
број 179) се задржава уз реконструкцију која пре свега подрзумева
доградњу тротоара и формирање одговарајућих радијуса скретања, а све у
складу са условима и неопходним сагласностима управљача пута.

5.

На Km 37 + 890,00 (ДП IIА реда број 179)
Планирано укидање постојећег прикључка (са леве стране државног
пута). Саобраћај би са постојеће раскрснице био преусмерен на
планиране саобраћајнице (ул. Мршинци 7 и Мршинци 1) и раскрсницу на
стационажи km 37+961,5.

6.

На Km 37 + 893,00 (ДП IIА реда број 179)
Планирано измештање постојећег прикључка на стационажу km 37 +
961,50. Планом је предвиђено да се траса општинског пута 123-92 (радни
назив - улица Слатина1) коригује, што би условило измештање постојећег
прикључка општинског пута 123-9 на државни пут IIА реда број 179.

7.

На Km 37 + 961,50 (ДП IIА реда број 179)
Планом се предвиђа формирање четворокраке раскрснице са пуним
програмом скретања. На овом месту би осим постојећег прикључка улице
(радни назив ул. Мршинци1), био прикључен и општински пут 123-9
(радни назив ул. Слатина1), који би на том делу претрпео корекцију трасе.
У зони ове раскрснице предвиђено је да средња трака на државном путу
има функцију траке за лева скретања из оба смера кретања.

8.

На Km 38 + 474,00 (ДП IIА реда број 179)
Планиран нови прикључак на државни пут ДП IIА реда број 179. На овом
месту је предметним планом предвиђено формирање четворокраке
раскрснице са пуним програмом скретања, коју би формирале улице
радних назива Слатина2 и улица Мршинци2 (обе новопланиране) са
државним путем.

9.

На Km 38 + 579,00 (ДП IIА реда број 179)
Планирано је да се постојећи приључак (на km 38 +579,00) измести на
планирану раскрсницу на стационажи km 38 + 474,00, на којој се планом
предвиђа формирање четворокраке раскрснице са пуним програмом
скретања.

Геометрија планираних раскрсница на државном путу биће тачно дефинисана
приликом израде пројектно-техничке документације уз претходно прибављене услове и
сагласности од ЈП Путеви Србије, у складу са важећом законском регулативом.
На овим раскрсницама потребно је остварити прописану дужину прегледности имајући
у виду просторне и урбанистичке карактеристике окружења локације у складу са
Законом о путевима ("Сл. гласник РС", бр. 41/2018 и 95/2018 - др. закон) уз пуно
уважавање просторних и урбанистичких карактеристика ширег окружења саме
локације. Потребно је обезбедити пешачке и бициклистичке прелазе у зони свих
раскрсница, као и саобраћајне површине за накупљање и кретање пешака.
Траса општинског пута 123-9 са леве стране посматрано у смеру раста стационаже на државном путу
(пут поред гробља)
2
Траса општинског пута 123-9 са десне стране посматрано у смеру раста стационаже на државном путу
1
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РЕГУЛАЦИЈА
Регулационе линије и осовине саобраћајница представљају основне елементе за
дефинисање саобраћајне мреже, чиме је дата граница у оквиру које је дато техничко
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.
Детаљнији опис ситуационог решења као једног од основа за успостављање
регулације дат је у правилиме уређења.
Генералним регулационим решењем препоручене су ширине за:
- тротоаре и пешачке стазе...........................................
мин 1,5 m
- бициклистичке стазе једносмерне.............................
1,3-1,5 m
- бициклистичке стазе двосмерне................................
2,1 -3,0 m
- светли профил (за укрштање пруга-пут)...................
мин 6,5 m
- светли профил (за укрштање пут-пут).......................
мин 4,5 m
Подземне трасе главних водова комуналне инфраструктуре смештене су у
регулационим профилима саобраћајница (водоснабдевање, атмосферска и фекална
канализација, кабловски водови ел. енергије, ТТ инсталација, топловоди, гас).
Услови за постављање инсталација у појасу јавне саобраћајнице (пута-улице)
Услове за постављање инсталација у појасу јавног пута ближе прописује управљач
предметне саобраћајнице , а у складу са Законом о путевима.
Услови за постављање исталација у појасу Државних путева
Полагање и изградња електро-енергетске и телекомуникацоне инфраструктуре мора
вршити на следећи начин и испуњавати следеће услове:
 У заштитном појасу јавног пута на основу члана 33. став 2. Закона о путевима
("Сл. гласник РС", бр. 41/2018 и 95/2018 - др. закон), може да се гради,
односно
поставља
линијски
инфраструктурни
објекат:
железничка
инфраструктура, електроенергетски вод, нафтовод, гасовод, објекат висинског
превоза, линијска инфраструктура електронских комуникација, водоводна и
канализациона инфраструктура и слично, ако су за извођење тих радова
прибављени услови и решење из члана 17. став 1. тачка 2) овог закона. Овим се
подразумева претходно прибављена сагласност управљача јавног пута који
садржи саобраћајно-техничке услове.
 Инсталације се могу планирати на катастарским парцелама које се воде као јавно
добро путеви-својина Републике Србије, и на којима се ЈП „Путеви Србије'',
Београд води као корисник, или је ЈП „Путеви Србије'', Београд правни
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следбеник корисника.
Општи услови за постављање инсталација:
 Трасе планиране инсталације се морају пројектно усагласити са постојећим
инсталацијама поред и испод предметних путева.
Услови за укрштање инсталација са предметним путем:
 Укрштања инсталација са путем може се вршити искључиво механичким
подбушивањем испод трупа пута, управно на пут, у прописаној заштитној цеви.


Заштитна цев мора бити постављена и пројектована на целој дужини између
крајњих тачака коловозне конструкције (коловоза, стајалишта, тротоара и сл)
попречног профила пута (изузетно спољна ивица реконструисаног коловоза),
увећана за по 1m са сваке стране (ако за то постоји расположиви простор).

 Минимална дубина предметних инсталација и заштитних цеви од најниже горње
коте коловоза до горње коте заштитне цеви износи 1,35м.
Услови за паралелно вођење инсталација на предметном путу:

Предметне инсталације морају бити постављене минимално 3м од крајње тачке
попречног профила пута (ножице насипа трупа пута или спољне ивице путног
канала за одводњавање) изузетно ивице реконструисаног коловоза уколико се
тиме не ремети режим одводњавања коловоза, на ванградској деоници пута,


На местима где није могуће задовољити услове из претходног става мора се
испројектовати и извести адекватна заштита трупа предметног пута.



На деоници државног пута IIА реда број 179 у границама плана – насељено
место са планираним тортоарима и бициклистичким стазама дуж овог државног
пута, инсталације поставити на минимуму 1,2м-1,5м од крајње тачке коловоза
државног пута, тј. испод тротоара-бициклистичке стазе.

НИВЕЛАЦИЈА
Нивелете постојећих саобраћајница се задржавају. Делови планираних
саобраћајница, који се надовезују на постојеће деонице, нивелационо се морају
прилагодити постојећем стању.
До промена нивелета доћи ће на планираним укрштњима постојећих и
деоницама нових саобраћајница, што ће бити дефинисано урбанистичком или
техничком документацијом.
Нивелету саобраћајница радити на основу кота датих у графичким прилозима, а
које треба третирати као оријентационе приликом пројектовања. С обзиром да је у
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.
Нивелацију земљишта, односно парцела које нису јавног карактера усагласити
са висинским решењем саобраћајница утврђених као јавне површине.
Нивелационо, новопланиране саобраћајнице су уклопљене на местима
укрштања са већ постојећим саобраћајницама, док су на преосталим деловима одређене
на основу топографије терена и планираних објеката.
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У нивелационом смислу, код потврђивања траса постојећих саобраћајница
задржане су углавном постојеће висинске коте.
МАКСИМАЛНИ ПОДУЖНИ НАГИБ:

- насељска магистрала (државни пут)...........................
- насељске саобраћајнице ..............................................
- сабирне улице .............................................................
- приступне улице .........................................................

5% (6%)
6% (10%)
7%
12%

ПАРКИРАЛИШТА
Сва паркиралишта која нису намењена постојећим јавним објектима и јавним
површинама (јавна паркиралишта) формирају се као ванулична.
Улично паркирање у профилима проточних саобраћајница омогућити испред
објеката са краткотрајном посетом (пошта, банка, објекти дечје заштите...), уз обавезну
изградњу коловозних проширења-ниша на својим парцелама у складу са просторним
могућностима.
Димензије просторног габарита (2,5x5,0 за управно и 2,5х6,0 за подужно
паркирање) су полазни геометријски стандард у планирању и пројектовању јавних
паркиралишта за путничке аутомобиле.
Све представљене мере се односе на стандардне димензије паркинг места. За
паркинг места намењена посебним категоријама корисника димензије се дефинишу
према важећем правилнику у зависности од категорије корисника.
УСЛОВИ ПРИСТУПАЧНОСТИ ОСОБАМА СА ИНВАЛИДИТЕТОМ
Приликом планирања и пројектовања површина и објеката јавне намене
(тротоари и пешачке стазе, пешачки прелази, паркинзи, стајалишта јавног превоза и др. )
морају се обезбедити услови приступачности особама са посебним потребама (деци,
старим, хендикепираним и инвалидним особама) у складу са Правилником о техничким
стандардима планирања, пројектовања и изградње објеката, којима се осигурава
несметано кретање и приступ особама са инвалидитетом, деци и старим особама („Сл.
гласник РС“ бр. 22/2015) као и осталим важећим прописима, нормативима и стандардима
који регулишу ову област. У случају промене правног акта којим се уређује предметна
област, примењује се важећи (новоусвојени) правни акт.
ПОСЕБНА ПРАВИЛА ЗА ИЗГРАДЊУ САОБРАЋАЈНЕ МРЕЖЕ
У регулацији улица није дозвољена изградња објеката, изузев оних који спадају
у саобраћајне, комуналне објекте и урбану опрему (надстрешнице јавног превоза,
споменици, рекламни панои, жардињере, корпе и сл.) и објеката и мреже јавне
саобраћајне и комуналне инфраструктуре.

Правила за изградњу коловоза


Изградњу коловоза планирати од савремених материјала и са савременим
коловозним конструкцијама према важећим нормативима и стандардима.

69



Коловозну конструкцију потребно је прилагодити рангу саобраћајнице у склопу
мреже, прогнозираном саобраћајном оптерећењу и потребном осовинском
оптерећењу, а у свему према важећим стандардима и нормативима.



Пре израде пројектне документације улица обавезно извршити и детаљно
катастарско-топографско снимање терена и утврђивање положаја подземних и
надземних инсталација у коридору улице која се пројектује. У случају потребе
предвидети адекватну заштиту истих (у колико није потребна њихова
реконструкција).



Нивелета коловоза мора бити прилагођена датом нивелационом решењу,
постојећем терену и изграђеном коловозу са којим се повезује планирани
коловоз.



Слободни простор изнад коловоза (светли профил) за друмске саобраћајнице
мора бити минимално 4,5м.



Унутар блоковске приступне улице димензионисати према условима за кретање
противпожарних и комуналних возила.



Попречни пад планираних коловоза мора бити у сагласности са важећим
стандардима и условима за одводњавање коловоза.

 На улазима у дворишта парцела и на прелазима оивичења радити од упуштених
(оборених) ивичњака и рампама које омогућавају несметано кретање и приступ
особама са инвалидитетом, деци и старим особама.


Одвод атмосферских вода са површине коловоза планирати преко сливника у
атмосферску канализациону мрежу и/или преко отворених канала уз
саобраћајницу.



У регулационим профилима улица предвидети јавну расвету.



Пре изградње коловоза у улицама препоручује се реконструкција мреже
подземних инсталација да би се избегло непотребно разбијање нових површина.



Техничком документацијом предвидети потребну саобраћајну сигнализацију у
складу са усвојеним режимом саобраћаја.

Правила за изградњу бициклистичких и пешачких стаза
Пројектовање и изградњу бициклистичких и пешачких стаза планирати:


у складу са Правилником о условима које са аспекта безбедности саобраћаја
морају да испуњавају путни објекти и други елементи јавног пута („Сл. гласник
РС“, број 50/11)



од савремених материјала – стандардима утврђеном грађевинском
конструкцијом.
 Са обезбеђеним приступима бициклистичке и пешачке стазе до постојећих или
пројектом утврђених бициклистичких и пешачких прелаза на предметном путу;
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o Уколико се бициклистичка стаза налази непосредно поред тротоара мора
бити визуелно раздвојена од тротоара.
 са размотреним и пројектно разрешеним свим аспектима коришћења и
несметаног приступа бициклистичкој и пешачкој стази од стране особа са
отежаним кретањем, све у складу са Правилником о техничким стандардима
планирања, пројектовања и изградње објеката, којима се осигурава несметано
кретање и приступ особама са инвалидитетом, деци и старим особама („Сл.
гласник РС“ бр. 22/2015).
 са растојањем слободног профила бициклистичке и пешачке стазе од ивице
коловоза предметног пута од 1,5 m (ширина банкине предметног пута);
 Са саобраћајном анализом постојећег и перспективног бициклистичког и
пешачког саобраћаја и саобраћаја возила на предметном путу, у циљу
утврђивања постојећих и перспективних пешачких прелаза на којима је
потребно обезбедити позивне пешачке семафоре, или упозоравајућу светлосну
сигнализацију.“

Правила за изградњу паркиралишта












Изградњу паркинга планирати и пројектовати од савремених материјала,
односно од асфалта, поплочавањем, зависно од локације изградње.
Димензије паркинг места морају бити у складу са важећим нормативима и
стандардима за улично и ванулично паркирање за одређену категорију возила
(SRPS U.S4.234:2005 и SRPS ISO/TR 9527:1995).
Око и унутар планираних паркиралишта обезбедити одговарајућу засену садњом
високог зеленила.
Распоред паркинг места у оквиру већих паркиралишта мора бити такав да
омогући озелењавање, по моделу да се на три паркинг места планира по једно
дрво.
Уређење јавних вануличних паркиралишта планирати тако да распоред паркинг
места, пролази и прилази паркиралишту омогућавају контролу приступа
паркиралишту.
У оквиру јавних паркинга као и у њиховој околини морају се изградити пешачке
комуникације ради омогућавања одвијања безбедног пешачког саобраћаја
између паркинг простора и околних садржаја.
Паркиралиште уредити на начин да приступ на јавну саобраћајницу (напуштање
вануличних паркиралишта) буде могуће искључиво ходом унапред.

Правила за изградњу железничке инфраструктуре




Приликом пројектовања и изградње објеката железничке инфраструктуре
придржавати се услова носилаца јавних овлашћења („Железница Србије")
важећих Закона и Прописа којима се уређује ова област.
Приликом пројектовања и изградње објеката железничке инфраструктуре
предвидети примену материјала који ће у што већој мери смањити могуће
негативне утицаје железнице на насељено окружење.
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Услови за објекте друмског саобраћаја
Регулациони простор свих саобраћајница мора служити искључиво основној намени неометаном одвијању саобраћаја, као и за смештај комуналних инсталација. Зато се
мора обезбедити заштитни појас и појас контролисане градње на основу члана 33, 34 и
36. Закона о путевима ("Сл. гласник РС", бр. 41/2018 и 95/2018 - др. закон).
Ширина заштитног појаса јавног пута (рачунајући од спољне ивице земљишног путног
појаса):
-

поред државног пута IIА реда број 179, ширина заштитног појаса износи 10m
поред општинских и секундарних саобраћајница ширина заштитног појаса је 5 m

Приликом израде пројектне документације, реконструкције државног пута, и изградње
саобраћајних прикључака и реконструкције постојећих, планираног пешачког,
бициклистичког, стационарног и јавног градског саобраћаја обавезно је поштовање
Закона о путевима ("Сл. гласник РС", бр. 41/2018 и 95/2018 - др. закон), као и примена
Правилника 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 стандардима и прописима.
Постојећи и будући корисници простора могу се прикључити на јавну
саобраћајницу (улицу-пут) искључиво на прикључцима који су предвиђени
планским решењем уз прибављање прописаних сагласности управљача пута.
ОПШТА ПРАВИЛА ЗА ИЗГРАДЊУ СТАНИЦА ЗА СНАБДЕВАЊЕМ ТЕЧНИМ
ГОРИВОМ
Овим правилима се утврђују услови изградње, доградње, реконструкције и адаптације
станица за снабдевање течним горивом (у даљем тексту: СЗСТГ).
СЗСТГ унутар насеља (граница ПГР), а које се не планирају са прикључком на државни
пут, могу се директно прикључити на уличну мрежу насеља у складу са условима
управљача пута.
СЗСТГ која се планирају са прикључком на државни пут, могу се прикључити на овај
пут, у складу са условима управљача државног пута.
Приликом израде пројектне документације, за изградњу СЗСТГ, уградити правила у
складу са Правилником о условима које са аспекта безбедности саобраћаја морају да
испуњавају путни објекти и други елементи јавног пута („Сл. гласник РС“ 50/2011).
Саобраћајни услови које је потребно испунити:
 станица мора бити одвојена од пута за јавни саобраћај заштитним острвом
ширине најмање 50 cm, у случају да не постоји изграђен тротоар. У случају
постојања тротоара ширина заштитног острва не сме бити мања од тротоара
(такође у овом случају се уређаји за точење не смеју постављати на заштитно
острво/тротоар)
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 дужина заштитног острва не сме бити мања од растојања између два крајња
аутомата за истакање,
 У зони прикључка на јавну саобраћајницу обавезно је обезбедити континуитет
пешачког тока.
 део СЗСТГ-а на коме се налазе моторна возила за време пуњења горивом не сме
се налазити у кривини и мора бити бетониран/асфалтиран и по правилу,
хоризонталан, а изузетно са нагибом до 2%,
 ако је саобраћај у станици регулисан у једном смеру, растојање између острва
односно између тротоара и острва не сме бити мање од 3 m,
 ван насељених места станица се може градити само на простору на коме би
прегледност улаза и излаза приступног пута била обезбеђена из оба правца, с
тим да улаз и излаз тог пута буду најмање 25 m удаљени од раскрснице,
 потребно је осветлити прилазне и одлазне путеве, зграде, острва, а код станица
са великим капацитетом, и сам пут у непосредној близини улаза и излаза из
СЗСТГ-а,
 сигнализацијом треба означити врсте услуга које се нуде, затим саобраћајним
знаком најавити наилазак на станицу за снабдевање горивом.
Прикључак СЗСТГ на јавну саобраћајницу треба да буде прилагођен саобраћајном
уређењу и условима постојећег пута на целокупној деоници. Приликом пројектовања
прикључака пројектант треба да узме у обзир могућност обнове или реконструкције
јавне саобраћајнице на одређеној дужини. Реконструкцију или обнову јавне
саобраћајнице је у том случају могуће извести истовремено са изградњом прикључка
или накнадно, према договору са органом који је задужен за управљање путевима.
Посебни услови уређења комплекса СЗСТГ дати су у зависности од
припадајуће зоне и микролокације према табели:


Индекс заузетости



Спратност објекта (висина)



Саобраћајне и манипулативне површине

мин 30%



Слободне и зелене површине

мин 15%



Паркинг простор

20% - 55%
П+0 до П+1 (до 8м')

мин 3 паркинг места*

* На сваких 15м2 пословног простора (не рачунајући надстрешницу) и свако точеће место
обезбедити по једно паркинг место, а мин број паркинг места је 3.

Грађевинска линија комплекса СЗСТГ утврђује се у односу на регулациону
линију јавне саобраћајнице, односно крајњу ивицу приступне саобраћајнице у
зависности од ранга саобраћајнице, а у складу са Законом о путевима и/или граничну
линију суседних парцела, односно намена суседних парцела.
Улаз и излаз из СЗСТГ, као и објекте у оквиру комплекса треба лоцирати на
такво растојање од раскрсница да не ометају нормално одвијање саобраћаја, односно да
не угрожавају прегледност и безбедност саобраћаја. То растојање мора бити довољно и
да не дође до преплитања саобраћајних токова искључења са раскрсница и укључења
на станицу, односно искључења са станице и укључења на раскрсницу.
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Излив и улив са СЗСТГ на јавни пут мора бити довољне ширине и радијуса
заобљења, као и обезбеђењем прописане криве трагова за графичку проверу најмање
проходности меродавног теретног возила.
Контакт са уличном мрежом може бити са пуним или непотпуним програмом
веза и са једносмерним или двосмерним режимом саобраћаја унутар комплекса СЗСТГ,
а у зависности од конкретне локације.
Положај резервоара за складиштење течног горива и течног нафтног гаса,
претакалишта, аутомата за истакање горива и објеката (постојећих и планираних), као и
њихово међусобно одстојање, мора бити у складу са Правилницима за ову врсту
инсталација (Правилник о изградњи станица за снабдевање горивом моторних возила и
о ускладиштењу и претакању горива, Правилник о изградњи постројења за запаљиве
течности и Правилник о изградњи постројења за течни нафтни гас и о ускладиштењу и
претакању течног нафтног гаса).
За прикључење комплекса СЗСТГ на државне путеве, неопходно је прибавити
сагласност и услове надлежне институције која управља овим путевима.
Код пројектовања и изградње СЗСТГ, обавезно је поштовање и примена свих
важећих техничких прописа и норматива из ове области.

3.5.2.Хидротехника
Правила изградње представљају скуп међусобно зависних елемената за формирање
трасе, међусобног положаја, дубине укопавања, као и других правила.
ИНСТАЛАЦИЈЕ И ОБЈЕКТИ ВОДОВОДА И КАНАЛИЗАЦИЈЕ
 Водовод и канализација се морају трасирати тако да:
 не угрожавају постојеће или планиране објекте, као и планиране намене
коришћења земљишта,
 да се подземни простор и грађевинска површина рационално користе,
 да се поштују прописи који се односе на друге инфраструктуре,
 да се води рачуна о геолошким особинама тла, подземним водама...
 Водовод трасирати једном страном коловоза, супротној од фекалне канализације, на
одстојању 1,0 m од ивичњака.
 Атмосферску канализацију трасирати осовином коловоза (или изузетно због
постојећих инсталација или попречних падова коловоза – једном страном коловоза
на одстојању 1,0 m од ивичњака, у ком случају је фекална канализација трасирана
осовином).
 Хоризонтално растојање између водоводних и канализационих цеви и зграда,
дрвореда и других затечених објеката не сме бити мање од 2,5 m.
 Растојање водоводних цеви од осталих инсталација (гасовод, топловод, електро и
телефонски каблови) при укрштању не сме бити мање од 0,5 m.
 Тежити да водоводне цеви буду изнад канализационих, а испод електичних каблова
при укрштању.
 Полагање водовода или канализације у тротоару се може дозволити само изузетно,
уз документовано образложење и са посебним мерама заштите.
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 Уколико није могућа траса у оквиру регулативе саобраћајнице, водовод или
канализацију трасирати границом катастарских парцела уз сагласност оба корисника
међних парцела.
 Тежити да на прелазу преко водотока и канала водоводне цеви буду изнад корита. У
изузетним случајевима (прелаз испод реке, канала, саобраћајница и сл. ) цеви се
морају водити у заштитној челичној цеви.
 Минимална дубина укопавања цеви водовода и канализације је 1,0 m од врха цеви
до коте терена, а нагиби према техничким прописима у зависности од пречника
цеви.
 Нове цеви положити на слоју песка, на дубини мин 1,1 m, водећи рачуна о
укрштању са другим инсталацијама.
 Минимално дозвољено растојање водовода и канализације при паралелном вођењу
са другим инсталацијама дато је у табели:
Минимално дозвољено растојање (m)
Паралелно вођење
међусобно водовод и канализација
0.4
до гасовода
0.3
до топловода
0.5
до електричних каблова
0.5
до телефонских каблова
0.5

 Минимални пречник водоводне цеви на предметном подручју одређује ЈКП

"Водовод", али треба тежити да у свим улицама буде min 100 mm (због
противпожарне заштите објеката). Водоводну мрежу градити у прстенастом
систему.

 За кућне водоводне прикључке пречника већег од 50 mm, обавезни су одвојци са
затварачем.
 Пролаз водоводних цеви кроз ревизионе шахте и друге објекте канализације није
дозвољен.
 Минимални пречник уличне фекалне канализације је 200 mm, а кућног прикључка
 150 mm. Нагиби цевовода су према важећим прописима из ове области, у складу
са техничким прописима ЈКП "Водовод".
 За одвођење атмосферских вода предвиђа се изградња атмосферске канализације,
због градског сепарационог система канализације. Не дозвољава се мешање
употребљених и атмосферских вода.
 Минимални пречник атмосферске уличне канализације је 400 mm, а дубине и
нагиби према прописима из ове области, у складу са техничким условима ЈП
"Градац".
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Минимални кућни прикључци су  300 mm.


На свим променама правца, прикључцима, као и на правим деоницама на
приближно 50 m, потребно је предвидети ревизионе силазе (шахте).



Одвођење употребљених вода из подрумских етажа (постојећих и планираних)
вршиће се искључиво препумпавањем.

 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 m (за мале нагибе
саобраћајница), односно око 30 m (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.
 На канализационој мрежи код сваког рачвања, промене правца у хоризонталном и
вертикалном смислу, промене пречника цеви, као и на правим деоницама на
одстојању приближно 50 m, постављају се ревизиони силази.
 Црпне станице (како за воду, тако и за канализацију) постављају се у непосредној
близини саобраћајница, на грађевинској парцели предвиђеној само за те сврхе.
Габарити објекта се одређују у зависности од протока садржаја, капацитета, типа и
броја пумпи. Величина грађевинске парцеле за црпне станице одређује се у
зависности од зона заштите и обезбеђује се ограђивањем.
 Слободан простор око резервоара, црпних станица, инсталација за поправак
квалитета воде, комора за прекид притиска и дубоко бушених бунара обухвата
најмање 10,0 m од објекта.
Ова зона се обезбеђује ограђивањем и може се користити само као сенокос.
 Појас заштите око водоводних и канализационих цевовода износи најмање по 2,5 m
од спољне ивице цеви. У појасу заштите није дозвољена изградња објеката, ни
вршење радњи које могу загадити воду или угрозити стабилност цевовода.
 Уколико у јавној приступној саобраћајници не постоји изграђена градска фекална
канализација, до изградње фекалне канализације - отпадне воде из објеката
прикључити искључиво у водонепропусне јаме (од полимерних материјала или
водонепропусног бетона).
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 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 m од постојећег
засада, а уз одобрење општинског органа за раскопавање и враћање површина у
првобитно стање.
 Прикључке из објеката на водоводну градску мрежу вршити преко водомера.
Водомер мора бити смештен у посебно изграђен шахт и испуњавати прописане
стандарде, техничке нормативе и норме квалитета, које одређује ЈКП "Водовод".
Положајно, водомерни шахт постављати max 2,0 m од регулационе линије.
 Противпожарна заштита у насељима се омогућава изградњом противпожарних
хидраната на водоводној мрежи. Цеви морају бити минималног пречника 100 mm, у
прстенастом систему. Изузетно се дозвољавају слепи кракови цевовода до 180 m.
Хидранти пречника 80 mm или 100 mm се постављају на максималној удаљености
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од 80 m, тако да се пожар на сваком објекту може гасити најмање са два хидранта.
Удаљеност хидраната од објекта је минимално 5 m, а највише 80 m.
 Уколико се хидрантска мрежа напаја водом из водоводне мреже чији је притисак
недовољан (min 2,5 bar), предвиђају се уређаји за повишење притиска. Уређај се
поставља у објекат који се штити од пожара или у посебно изграђен објекат, у
складу са прописима из ове области.
 Забрањено је извођење физичке везе градске водоводне мреже са мрежама другог
изворишта: хидрофорима, бунарима, пумпама...
 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“.


При пројектовању, осим техничких услова надлежних јавних предузећа, узети у
обзир и "Генерални пројекат одвођења употребљених вода Чачка"
("Енергопројект", Београд, нов. 1999. год.), као и "Генерално решење водоводног
система Чачка" ("Водопројект", Београд, март 1998. год.) и "Генерални пројекат
водоводног система приградских насеља Чачка" ("Водопројект", Београд, новембар
1999. год.).



Код пројектовања и изградње, обавезно је поштовање и примена свих важећих
техничких прописа и норматива из ове области.

3.5.3. Електоенергетика


Нова Електроенергетска мрежа према начину извођења може бити подземна, а
према напонском нивоу средњенапонска, или нисконапонска.
Подземна мрежа изводи се подземним водовима одговарајућег напонског нивоа,
односно кабловима намењеним за полагање у ров.
Нисконапонска мрежа је мрежа називног напона до 1 kV (0,4 kV, односно 1 kV).
Средњенапонска мрежа је мрежа називног напона до 45 kV (у овом случају то су
називни напони 10 kV и 35 kV).



Подземну електроенергетску мрежу трасирати у тротоарима, или у зеленом
појасу у оквиру регулативе саобраћајнице, у складу са трасама приказаним у
графичком делу плана.
Полагање каблова у коловозу може се дозволити само изузетно, уз
документовано образложење и са посебним мерама заштите. Уколико није могуће
трасирати каблове у оквиру регулативе саобраћајнице, каблове водити границом
катастарских парцела уз сагласност корисника парцела.
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Подземна електроенергетска мрежа изводи се кабловима намењеним за
слободно полагање у ров на минималној дубини од 0,8 м у свему према техничким
прописима за полагање каблова у ров, водећи рачуна о минималним растојањима и
другим условима код укрштања, приближавања и паралелног вођења са осталом
инфраструктуром.
Код полагања каблова у ров треба остварити следећи редослед посматран од
грађевинске линије према оси улице:
- кабловски водови 1 kV за општу потрошњу,
- кабловски водови 10 kV (или вишег напонског нивоа),
- кабловски вод за јавно осветљење изведено на стубовима.
Уколико није могуће остварити редослед каблова описан у претходном ставу,
каблови се полажу у заједнички ров постављањем каблова виших напонских нивоа
на већу дубину од каблова нижих напонских нивоа, у односу на површину тла, уз
задовољење техничких прописа који се односе на минимална растојања и друге
услове код паралелног вођења енергетских каблова.



Ров за полагање електроенергетских каблова треба да буде трапезног пресека, са
дном као ужом (мин. 0,4 m) и врхом као широм основицом (ширина дна увећана за
0,2 m), прописних димензија, у зависности од броја каблова, места и услова
полагања.
Кабл се полаже благо вијугаво, због слегања тла, у постељицу од песка
минималне дебљине 0,1 m испод и изнад кабла, уз постављање упозоравајућих и
заштитних елемената и прописно слојевито набијање материјала до потребне
збијености код затрпавања рова.
Ров не сме да угрози стабилност саобраћајнице.
Пре полагања кабл треба да претрпи прописну припрему (температурну,
механичку), а полагање се врши уз поштовање прописа из ове области (минимални
полупречници савијања, начин развлачења, начин завршетака ...).
У исти ров са каблом, у складу са прописима, у посебном удубљењу у дну рова,
може се положити заштитна Fe/Zn трака одговарајућих димензија.



Испод асфалтираних површина, путева, пруга, речних корита и на другим
местима где може доћи до механичких оштећења каблова користе се заштитне PVC
цеви и кабловска канализација.



Заштитне цеви за полагање каблова димензионишу се према броју и пречнику
каблова, тако да унутрашњи пречник цеви буде најмање 1,5 пута већи од
спољашњег пречника кабла. Цеви треба да поседују дужину већу од ширине
коловоза за 0,5 до 1 m са обе стране коловоза испод кога се постављају, а код
дужина цеви већих од 10 m рачунати са струјним корекционим факторима због
отежаних услова одвођења топлоте. Размак од горње површине заштитне PVC цеви
до коте коловоза треба да буде најмање 0,8 m.



При постављању каблова у ров потребно је остварити следећа минимална
растојања са другим објектима:
- кабл 10 kV - кабл 10 kV: 0,1 m код паралелног вођења, 0,3 m код укрштања;
- кабл 10 kV - кабл 1 kV: 0,07 m код паралелног вођења, 0,3 m код укрштања;
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- ел.ен. кабл – ТТ кабл: 0,5 m код паралелног вођења, 0,3 m код укрштања за
каблове напона 250 V према земљи, односно 0,5 m за каблове напона према
земљи већег од 250 V; Ел.ен. кабл се поставља испод ТТ кабла;
- ел.ен. кабл – водоводна или канализациона цев: 0,5 m код паралелног вођења,
0,4 m код укрштања за каблове 10 kV, односно 0,3 m за каблове 1 kV;
- ел.ен. кабл – топловод: 0,7 m код паралелног вођења, 0,6 m код укрштања;
- ел.ен. кабл – гасовод: 0,6 m код паралелног вођења, 0,3 m код укрштања;


Уколико код паралелног вођења или укрштања електроенергетских каблова са
осталим инфраструктурним објектима није могуће остварити услове из претходног
члана потребно је применити следећу заштиту:
- Код укрштања и паралелног вођења ел.ен. кабла са ТТ каблом потребно је
електроенергетски кабл провући кроз заштитну цев, али и тада треба
остварити минимално растојање од 0,3 m;
- Код укрштања и паралелног вођења ел.ен. кабла са водоводном или
канализационом цеви потребно је електроенергетски кабл провући кроз
заштитну цев;
- Код укрштања и паралелног вођења ел.ен. кабла са топловодом потребно је
учинити да топлотни утицај топловода не буде већи од 200 C, а то се чини
уградњом металних екрана између енергетског кабла и топловода, или
појачаном изолацијом топловода, или применом посебне кабловске кошуљице
за затрпавање кабла и топловода (нпр. мешавина шљунка следећих
гранулација и процентуалног учешћа у мешавини: до 4 mm – 70%, од 4 mm до
8 mm – 15% и од 8 mm до 16 mm – 15%);



Трасе каблова обележити реперима и одговарајућим ознакама.
а) Дуж трасе кабла на регулисаном терену поставити ознаке у нивоу терена које
обележавају: кабл у рову, кривину, односно промену правца трасе, кабловску
спојницу, кабловску канализацију, укрштање каблова са водоводним и
канализационим цевима, ТТ кабловима, топловодом, гасоводом и сл. Ознаке
радити од металних плочица са подацима о типу, пресеку и напонском нивоу
кабла, постављеним на прописаним растојањима.
б) Дуж трасе кабла на нерегулисаном терену трасу кабла обележити бетонским
стубићима са утиснутом "муњом" и напонским нивоом кабла, на растојањима од
25 до 30 m.
Кабловске ознаке постављати у оси трасе изнад кабла, изнад спојнице, изнад
тачке укрштања и изнад крајева кабловске канализације.
Геодетско снимање трасе кабла врши се пре затрпавања рова у року од 24 h по
завршеном полагању кабла.



Реконструкцију постојеће надземне електроенергетске мреже могуће је
реализовати заменом старе надземне мреже, само уколико се ради о замени
дотрајалих постојећих елемената мреже (замена старих надземних водова новим
истог напонског нивоа, нпр. замена дотрајалих надземних водова новим истог
напона, замена дотрајалих ННСКС или СНСКС новим ННСКС, односно СНСКС
истог напона, замена дотрајалих надземних водова у виду Al-Če ужади новим СКС
истог напонског нивоа, све истом постојећом трасом, замена старих водова новим
већег пресека ради повећања капацитета, ради смањења губитака, додавање нових
проводника на постојећим стубовима ради обезбеђења резервног напајања у
случајевима испада, замена старих стубова новим бетонским, у истој траси и сл.),
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који могу угрозити стабилност, сигурност и поузданост преноса електричне
енергије, или представљати опасност по грађане и објекте, или у случајевима
кварова на мрежи, новом надземном мрежом, истом постојећом трасом, без
додавања нових траса надземне мреже.


Објекти трансформаторских станица, у оквиру постојећег габарита, могу
претрпети замену постојеће опреме и каблова новом опремом и кабловима већег
капацитета.



Трансформаторске станице 10/0,4 kV/kV у зонама мешовитог становања могу се
градити у оквиру објеката или на слободном простору у оквиру блока.
У оквиру блока ТС 10/0,4 kV/kV може да се гради као подземни или надземни
објекат.
Надземни објекат за смештај ТС 10/0,4 kV/kV може бити монтажни или зидани.



Трансформаторске станице 10/0,4 kV/kV у зонама становања ниских густина
могу се градити у оквиру објеката, на грађевинској парцели или на јавној површини.
У оквиру блока ТС 10/0,4 kV/kV може да се гради као приземни објекат.
Приземни објекат за смештај ТС 10/0,4 kV/kV може бити монтажни или зидани.



Трансформаторске станице 10/0,4 kV/kV у зонама привреде могу се градити у
објекту у оквиру комплекса појединачних корисника, на слободном простору у
оквиру комплекса појединачних корисника или на јавној површини.
У оквиру зоне ТС 10/0,4 kV/kV може да се гради као подземни или надземни
објекат.
Надземни објекат за смештај ТС 10/0,4 кV/kV може бити монтажни, зидани или
стубна трафостаница.



Зидани или монтажни објекат ТС 10/0,4 kV/kV је површине до 25 m2, зависно од
типа и капацитета, не ограђују се и немају заштитну зону.



Код изградње трафо-станице 10/0,4 kV/kV остварити минимално растојање било
ког дела објекта трафо-станице од границе парцеле у складу са Правилима грађења
за предметну зону.



Стубне ТС 10/0,4 kV/kV могу да се постављају само у оквиру комплекса, за
сопствене потребе. Стубне трафостанице обавезно постављати на армиранобетонским стубовима, димензионисаним према величини трансформатора, са
темељом од бетона марке бар МБ-20 и електро-опремом на стубу која садржи ВН
опрему, НН опрему и разводни орман који поседује простор за смештај опреме за
напајање јавног осветљења.
Код постављања стубова, стубних ТС 10/0,4 kV/kV и опреме обавезно
применити све врсте заштите од опасности и непогода које се могу појавити на овим
објектима.



Растојање стубова стубних трафо-станица 10/0,4 kV од државног пута II А реда,
општинских и некатегорисаних путева износи најмање висину стуба.



Растојање стубова стубних трафо-станица 10/0,4 kV/kV од границе парцеле
износи:
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-

најмање висину стуба,
мање од висине стуба, уз сагласност власника суседне парцеле.



За ТС 10/0,4 kV/kV прописан је максимални ниво буке од 40 db дању и 35 db
ноћу. Зидови ТС 10/0,4 kV/kV треба да буду са уграђеним звучно-изолационим
материјалом који ће ограничити ниво буке у оквиру прописима дозвољених
вредности.
Због спречавања негативног утицаја на животну средину у случају хаварија
због изливања трафо-уља, потребно је испод трансформатора изградити јаме за
скупљање истог.



До ТС 10/0,4 kV/kV (подземне, приземне или стубне) потребно је обезбедити
приступни пут минималне ширине 2,5 m од најближе јавне саобраћајнице за
приступ теренског возила.



До ТС 10/0,4 kV/kV прикључне 10 kV-не и 1 kV-не електроенергетске водове
изводити само у виду подземних електроенергетских водова.



Монтажне бетонске ТС 10/0,4 kV/kV радити са одговарајућим темељима,
носачима трансформатора, кровном конструкцијом, вратима са отварањем изнутра
без кључа, жалузинама и другом опремом за ефикасно хлађење, тротоаром,
поклопцима отвора у поду и осталом сигурносном и заштитном опремом која
обезбеђује високу безбедност и сигурност у раду, као и заштиту од свих могућих
опасности и елементарних непогода.



Изградња електрана које користе обновљиве изворе енергије (соларна, хидрогео-термална) за производњу електричне енергије за сопствене потребе дозвољена је
у свим зонама, а за пласман електричне енергије на тржиште (соларна, хидро-геотермална и електрана на био масу) у зонама пословања.



Објекти електрана које користе обновљиве изворе енергије за производњу
електричне енергије могу се градити на грађевинској парцели у оквиру објекта
основне намене, партерно или као самосталан објекат, а за пласман електричне
енергије на тржиште обавезно је прибављање услова и сагласности од надлежног
предузећа за производњу и дистрибуцију електричне енергије.



Површина на којој се налазе објекти електрана које користе обновљиве изворе
енергије за производњу електричне енергије, у виду партерних објеката (објекти на
тлу), мора бити ограђена металном оградом висине минимално 1,8 m. Ограда мора
бити уземљена. Минимално растојање од било ког дела објекта електране до ограде
износи 2,5 m.



До објекта електране која користи обновљиве изворе енергије за производњу
електричне енергије, потребно је обезбедити приступни пут минималне ширине 3,5
m, а улазна капија мора имати посебан део за пролаз пешака.

3.5.4 Телекомуникације


Објекти за смештај телекомуникационе опреме у зонама становања средњих и
ниских густина могу се градити у оквиру објеката, на грађевинској парцели или на
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јавној површини. У оквиру блока објекти могу да се граде као приземни објекти.
Приземни објекат може бити монтажни или зидани.


Објекти за смештај телекомуникационе опреме у зонама привреде могу се
градити у објекту у оквиру комплекса појединачних корисника, на слободном
простору у оквиру комплекса појединачних корисника или на јавној површини.
У оквиру зоне објекат може да се гради као приземни објекат.
Приземни објекат може бити монтажни или зидани.



Објекти за смештај телекомуникационе опреме у зонама зелених јавних
површина граде се као подземни или изузетно као приземни објекти.



Приземни објекат за смештај телекомуникационе опреме је објекат површине
до 50 m2. Објекат мора бити ограђен ако је монтажни, а зидани објекти не морају
бити ограђени. Око објекта нема заштитне зоне.



До објекта за смештај телекомуникационе опреме потребно је обезбедити
приступну пешачку стазу минималне ширине 1,5 m од најближе јавне
саобраћајнице.



Објекат за смештај телекомуникационе опреме мора да има положај такав да
не угрожава прегледност, безбедност и сигурност кретања свих учесника у
саобраћају.



На подручју дефинисаном границама овог ПГР-а нова телекомуникациона
мрежа (транспортна, приступна и КДС мрежа) изводи се обавезно као подземна.



Подземни телекомуникациони водови транспортне, приступне, КДС мреже и
телекомуникационе канализације постављају се на јавној површини (тротоарски
простор, слободне површине, зелене површине, пешачке стазе, паркинг простор и
изузетно саобраћајнице) и на грађевинским парцелама уз сагласност власникакорисника.



Подземни телекомуникациони водови (каблови) полажу се у ров ширине
минимално 0,4 m, на дубини од минимално 0,8 m, према важећим техничким
прописима за полагање ТТ водова у ров.



Код приближавања и укрштања ТТ каблова са осталом инфраструктурним
објектима потребно је остварити следеће минималне размаке:
- са водоводном цеви код укрштања 0,5 m, а код паралелног вођења 0,6 m;
- са канализационом цеви код укрштања 0,5 m, а код паралелног вођења 0,5 m;
- са електроенергетским каблом до 10 kV код укрштања 0,5 m, а код паралелног
вођења 1,0 m;
- од упоришта електроенергетских водова до 1 kV 0,8 m;
- од темеља електроенергетског стуба 0,8 m, а не мање од 0,3 m ако је
телекомуникациони вод механички заштићен;
- са топловодом код укрштања 0,5 m, а код паралелног вођења 0,6 m;
- са гасоводом код укрштања 0,5 m, а код паралелног вођења 0,6 m;
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Реконструкцију постојеће надземне телекомуникационе мреже могуће је
реализовати заменом старе надземне мреже новом надземном мрежом, само
уколико се ради о замени постојећих елемената мреже (замена старих надземних
водова новим, нпр. замена дотрајалих водова новим истог капацитета, замена
постојећих водова слабог капацитета новим већег капацитета, замена водова који
припадају старим технологијама новим водовима представницима нових
технологија, замена старих стубова новим бетонским стубовима, у истој траси и сл.)
истом постојећом трасом, без додавања нових траса надземне мреже.
Нови телекомуникациони надземни вод, којим се врши замена постојећег
вода мора бити у виду самоносивог вода.



Објекти за смештај мобилних централа, контролора базних радио-станица,
базних радио-станица, радио-релејних станица, радио и ТВ станица, антена,
антенских стубова и антенских носача у зонама ниских и средњих густина
становања могу се градити у оквиру објеката, на грађевинској парцели или на јавној
површини.
У оквиру блока објекти могу да се граде као приземни објекти или објекти на
стубу (само за антене).
Приземни објекат може бити монтажни или зидани.



Објекти за смештај мобилних централа, контролора базних радио-станица,
базних радио-станица, радио-релејних станица, радио и ТВ станица, антена,
антенских стубова и антенских носача у зонама привреде могу се градити у објекту
у оквиру комплекса појединачних корисника, на слободном простору у оквиру
комплекса појединачних корисника или на јавној површини.
У оквиру зоне објекат може да се гради као приземни објекат или објекат на
стубу (само за антене).
Приземни објекат може бити монтажни или зидани.



Надземни објекат за смештај мобилне телекомуникационе опреме и
антенских стубова са антенама поставља се на комплекс максималне површине од
100 m2. Комплекс мора бити ограђен и око њега нема заштитне зоне.
У комплекс се постављају антенски стубови са антенама и контејнери базних
станица. Контејнери базних станица не могу да заузму више од 50% површине
комплекса.
Удаљење антенског стуба од суседних објеката и парцела мора бити веће или
једнако висини стуба са антеном. Предметно удаљење може бити и мање од
наведеног, али не мање од половине висине стуба са антеном. У том случају
потребно је прибавити сагласност власника угроженог суседног објекта или
парцеле, за постављање предметног антенског стуба.
Напајање објекта за смештај телекомуникационе опреме електричном
енергијом вршиће се подземно из постојеће НН мреже 1 kV.



До објекта за смештај мобилне телекомуникационе опреме потребно је
обезбедити приступни пут минималне ширине 3 m од најближе јавне саобраћајнице.
Слободне површине комплекса морају се озеленити.



Објекат за смештај мобилних централа, контролора базних радио-станица,
базних радио-станица, радио-релејних станица, радио и ТВ станица, антена,
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антенских стубова и антенских носача треба да има положај такав да не угрожава
прегледност, безбедност и сигурност кретања свих учесника у саобраћају.
Боје антенских стубова и друга обележавања треба да буду у складу са
прописима који се односе на боје високих објеката (антена, димњака и сл.), у складу
са прописима који се односе на ваздушни саобраћај. Због дневне видљивости стуб
треба да буде обојен тако да постоје поља од по 3 m, црвене и беле, или беле и
наранџасте боје наизменично (последње поље на врху стуба треба да буде црвено,
односно наранџасто).
Ноћна видљивост антенског стуба остварује се прописним постављањем
одговарајуће светиљке на врху стуба.


Приступни телекомуникациони водови за повезивање мобилних централа и
базних радио-станица граде се подземно на подручју овог плана.



Подземни ТТ водови мреже мобилне телефоније полажу се у ров димензија
као и ров за полагање ТТ каблова фиксне телефоније у ров.
Код приближавања, паралелног вођења и укрштања ТТ каблова мреже
мобилне телефоније са осталим инфраструктурним и другим објектима потребно је
остварити минималне размаке и друге услове у складу са техничким прописима који
важе за ТТ каблове фиксне телефоније.



Максимални ниво буке у случају објеката за смештај телекомуникационе
опреме (фиксне телефоније, мобилне телефоније, радија, телевизије,
информатичких система,...) је 40 db дању, односно 35 db ноћу.

3.5.5.Термоенергетика
ПРАВИЛА ЗА ИЗГРАДЊУ МРЕЖЕ И ОБЈЕКАТА ТЕРМОТЕХНИЧКЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ

 Дистрибутивна гасоводна мрежа
Дистрибутивна гасоводна мрежа је од полиетиленских цеви радног притиска до
4 бара. Гасовод водити подземно положен у ровове потребних димензија, у тротоару и
то што ближе регулационој линији.
При паралелном вођењу дистибутивног гасовода са подземним водовима,
минимално светло растојање износи 40 цм. При укрштању гасовода са подземним
водовима, минимално светло растојање износи 20 цм, а при вођењу гасовода поред
темеља 1.0 м.
При извођењу саобраћајница и уређењу терена потребно је поштовати
прописане висине надслоја у односу на укопан гасовод у зависности од услова вођења
(у зеленој површини, испод тротоара, испод саобраћајнице и сл.)
Минимална висина надслоја у односу на укопан гасовод у зеленој површини је
0.8м.
Минимална висина надслоја у односу на укопан гасовод у тротоару (рачунајући
од горње ивице цеви до горње коте тротоара) је 1.0 м.
Приликом укрштања гасовода са саобраћајницама, оса гасовода је по правилу
под правим углом у односу на осу саобраћајнице. У колико то није могуће дозвољена
су одступања до угла од 60 о.
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Испод саобраћајница, минимална висина надслоја од горње ивице гасовода до
горње коте коловозне конструкције, без примене механичке заштите, ако се статичким
прорачуном цевовода на саобраћајно оптерећење утврди да је то могуће, износи 1.35 м.
Испод саобраћајница, минимална висина надслоја од горње ивице гасовода до
горње коте коловозне конструкције када се гасовод механички штити полагањем у
заштитну цев износи 1 м, ако се статичким прорачуном цевовода на саобраћајно
оптерећење утврди да је то могуће.
Уколико није могућа траса у оквиру регулативе саобраћајнице, вод трасирати
границом катастарских парцела уз сагласност оба корисника међних парцела.
Укрштање дистрибутивног гасовода са саобраћајницама врши се полагањем
гасовода у заштитну цев односно канал.
При изради техничке документације у свему се придржавати правилника о
техничким условима и нормативима за пројектовање и изградњу дистрибутивног
гасовода од полиетиленских цеви за радни притисак до 4 бара и Правилника о
техичким условима и нормативима за пројектовање и полагање кућних гасних
прикључака за радни притисак до 4 бара.
 Посебне мере заштите изграђених гасовода при извођењу радова
У појасу ширине по 3 м са сваке стране, рачунајући од осе гасовода на местима
укрштања и паралелном вођењу, предвидети извођење свих земљаних радова ручним
ископом. На растојању 1 до 3 м ближе ивице рова од спољне ивице гасовода, могуће је
предвидети машински ископ у случају кад се пробним ископима (шлицоваљем)
недвосмислено утврди тачан положај гасовода и кад машински ископ одобри
представник ЈП „Србијагас“ на терену.
Уколико на местима укрштања и/или паралелног вођења дође до откопавања
гасоводне цеви и оштећења гасовода о овоме се хитно мора обавестити ЈП „Србијагас“
ради предузимања потребних мера које ће се одредити након увида у стање на терену.
У случају оштећења гасовода, које настане услед извођења радова у зони
гасовода, услед непридржавања одређених услова, као и услед непредвиђених радова
који се могу јавити приликом извођења објекат, инвеститор је дужан да сноси трошкове
санације на гасоводним инсталацијама и надокнади штету насталу услед евентуалног
прекида дистрибуције гаса.
Приликом извођења радова грађевинска механизација мора прелазити трасу
гасовода на обезбеђеним прелазима, утврђеним тако да се не изазива појачано
механичко напрезање гасовода.
У зони 5 м лево и десно од осе гасовода не дозвољава се надвишење (насипање
постојећег терена), скидање хумуса, односно промена апслолутне коте терена која је
постојала пре извођења радова.
Приликом извођења радова у зонама опасности и код ослобођене гасоводне
цеви потребно је применити мере за спречавање изазивања експлозије или пожара:
забрањено је радити с отвореним пламеном, радити са алатом или уређајима који могу
при употреби изазвати варницу, коришћење возила који при раду могу изазвати
варницу, коришћење електричних уређаја који нису у складу са нормативима
прописаним у одговарајућим стандардима СРПС за противексплозивну заштиту,
одлагање запаљивих материја и држање материја које су подложне самозапаљењу.
Инвеститор је обавезан у складу са Законом о цевоводном транспорту
гасовитих и течних угљоводоника и дистрибуцију гасовитих угљоводоника („Сл.
гласник РС“, бр. 4/2009), да 10 дана пре почетка радова у заштитном појасу гасовода,
обавести ЈП „Србијагас“ у писаној форми, како би се обезбедило присуство
представника за време трајања радова у близини гасовода.
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УСЛОВИ ПРИКЉУЧЕЊА НА ТЕРМОТЕХНИЧКУ ИНФРАСТРУКТУРУ

Прикључке из објеката на мрежу вршити на основу техничких услова надлежних
јавних комуналних предузећа.

ПРИКАЗ ОСТВАРЕНИХ УРБАНИСТИЧКИХ ПАРМЕТАРА
И КАПАЦИТЕТА

3.6.

Подручје плана обухвата изграђене и неизграђене површине које су
дефинисане правилима уређења и грађења и приказане у графичком прилогу бр 6.
Карта Регулације и површине јавне намене..
Планиранoм организацијом простора тежило се равномераном развоју насеља уз
уважавање принципа очувања здaраве животне средине. Основне намене које сe
третирају на нивоу ПГР су становање, привреда и пословање, спорт и рекреација, јавне
функције и др.
Табела бр. 9: На основу правила грађења датих овим планом табеларно су приказани
урбанистички параметри као и орјентациони проценат остварених капацитета.
Планирани
Урбанистичка
максимални
зона/
проценат
целина/подцелина изграђености

НАМЕНА

МЕШОВИТО СТАНОВАЊЕ СА ЦЕНТРАЛНИМ
ФУНКЦИЈАМА
СТАНОВАЊЕ СРЕДЊИХ ГУСТИНА

Остварени
проценат
изграђености

1.9

50%

14%

3.3 и 4.1

40%

9%

3.5, 3.6, 4.2, 4.3
и 4.4

30%

7%

2.1, 2.2, 2.3 И 3.1
1.11

40%
40%

6%
0%

3.2

50%

0%

ДЕЧИЈА ЗАШТИТА-ВРТИЋ

1.10
1.7
1.6

20%
35%
35%

0%
15%
10%

ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА-АМБУЛАНТА

1.3.

40%

18%

ПОЛИЦИЈСКИ И ВАТРОГАСНИ ДОМ

1.4.

40%

0%

ПОШТА

1.2

55%

49%

ОБЈЕКТИ УПРАВЕ,ДОМ КУЛТУРЕ,ЗАДРУЖНИ ДОМ

1.1.

40%

20%

СПОРТ И РЕКРЕАЦИЈА

1.5

25%

2,5%

МИКРОПИЈАЦА

1.8

60%

0%

СТАНОВАЊЕ НИСКИХ ГУСТИНА
ПРИВРЕДА
УСЛУЖНО ЗАНАТСКИ ЦЕНТАР
КОМЕРЦИЈАЛНИ,ТУРИСТИЧКО СПОРТСКИ
САДРЖАЈИ
АУТОБУСКА СТАНИЦА
ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ

Основни урбанистички параметари за све јавне функције:
Урбанистички параметри за све јавне садржаје разликују се у односу на врсту
намене, њихово спровођење вршити у складу са важећим Правилницима за појединачне
намене јавног карактера.
Јавне функције (образовање, култура, здравство, социјална заштита, спорт и
рекреација, јавно зеленило) су планиране по принципу равномерне заступљености и
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децентрализације имајући у виду потребе и околног гравитирајућег становништва из
околних насеља.

СПРОВОЂЕЊЕ ПЛАНА

4.

Спровођење Плана генералне регулације вршиће се :
1. Директно из плана
 Овај план представља основ за издавање Информације о локацији, Локацијских
услова и израду Пројекта препарцелације и парцелације и Геодетског елабората
исправке граница суседних парцела и спајање суседних парцела истог власника,
у складу са одредбама Законом о планирању и изградњи („Сл. гласник РС“ број
72/09, 81/09 – исправка, 64/10 - одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13- одлука УС,
50/13 – одлука УС, 54/13 решење УС, 98/13 – одлука УС), а у вези члана 130.
став 2 Закона о изменама и допунама Закона о планирању и изградњи
(„Службени гласник РС“, број 132/14 и 145/14 - исправка), осим за подручја која
су предвиђена за обавезну даљу разраду Урбанистичким пројектом.
2.

Израдом Планова детаљне регулације:

Планом је прописна обавезна израда Плана детаљне регулације:
 ПДР за део тока „Слатинске реке“ П≈15ха
3. Израдом Урбанистичких пројеката
За разраду Урбанистичким пројектом предвиђене су јавне намене и делови који
су од значаја за град које су регулисане овим Планом. На графичком прилогу - „Карта
спровођења плана“ дат је приказ подручја одређених за обавезну разраду
Урбанистичким пројектом. Урбанистички пројекти се израђују у складу са обавезама
датим кроз правила уређења и грађења за одређене зоне и намене.
Израда Урбанистичког пројекта за потребе спровођења планских решења и
поставки ПГР је предвиђена за следеће просторе:
 за урбанистичку целину 1.1 – комплекс Дома културе (ознака ДК)
 за урбанистичку целину 1.4 – полицијска и ватрогасна станица
 за урбанистичку целину 1.8- микропијаца
 за урбанистичку подцелину 3.4.1 и 3.4.2 –Гробље и заштитни појас зеленила
Границе урбанистичких пројеката дефинисане су на графичким прилозима „Карта
спровођења ПГР“ и „Карта намене површина“).
Овај план представља основ за издавање Информације о локацији, Локацијских
услова, израду Пројекта препарцелације и парцелације и Геодетског елабората
исправке граница суседних парцела и спајање суседних парцела истог власника, у
складу са одредбама Закона о планирању и изградњи („Сл. гласник РС”, број 72/09,
81/09 – исправка, 64/10 - УС, 24/11, 121/12, 42/13 - УС, 50/13 – УС, 54/13 - УС и 98/13 –
УС,132/14 и 145/14), изузев за подручја која су предвиђена за обавезну даљу разраду
Планом детаљне регулације односно Урбанистичким пројектом.
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5.

Овај план ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном
листу града Чачка".

СКУПШТИНА ГРАДА ЧАЧКА
Број: 06-50/19-I
23. и 24. април 2019. године
ПРЕДСЕДНИК
Скупштине града Чачка,
Игор Трифуновић
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