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y rexcry xoju je AocraBJbeH og6opnuqnMa 3a ce,4ur{qy Crynuruaue.

llseecrroqll Ha ce.qrrl4qu Cryuumuue cy Becua flnararprah, HaqeJrHLrK fpagcr<e )mpaBe
sa yp6anusa:r,r u 3opraqa Cpereuonnh, npe4c:raBnr{K o6pafnaaua,,Yp6annpojeKr" a.A. rlaqax

cEAHr{UOM,
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PETIYEJI}IKA CPEI4JA
TPMCKA yrrPABA 3A yP6AHr43AM
IPAIA qAIIKA
Bpoj : 350-2/1 8-IV-2-01
18.12.2019. roAHHe
qAIIAK --i.l- -tz eo?e

nPhMrbEHO:_-_--_-
rPAA qAqAK

TPAfiCKA ynPABA
NICAPHHUA '{ALIAK

IPAACKO BEhE rPAAA IIATIKA

IIAIIAK

IIPEIMET: {ocran.rralbe rrpeArrora fl.rraua AeraJbHe perynaqnje AeJra rraceJba
Ilpnjenop y3 pery 3ana4uy Mopany.

y rrplrJlory aKTa AocraBJbaMo Barvr [pe.qJrof il.naua AeraJbne
peryraqnje Aerra HaceJba llpujenop ys peKy 3anagny Mopany paAn Aarber
nocryrlarra oAHoclror p&Arr yrnp[unatb^ tt AocraBJbama Crynrrrrlrnr.r rpaAa Ha
pa3MaTparbe r{ AoHorrrerbe.

llpu.nor:
- Haqp:r nJraHa.

- Perreme o rrpl4cryrrarry ctparermoj rporleHn yruqaja Ha xr,rBoruy
cpeAuHy fl;rana, 6poj 350-2/18-IV-2-01 oa 05.03.2018. r.

- Camaurocr Ha llsnemraj o crparernroj upoqeHra y,rzqaja Ha xrlBoruy
apeAr.rlry rrrraHa, 6poj 501-2l2ll9-IY-2-01 oa 17.12.2019. roAr4He.

- IzlsseIuraj o o6anreHoM jannorra ynwqy oa 30. cenreu6pa u 17. geqerr,r6pa

2419. roArrHe.

- fllan HaMeHe [oBp[rr.{Ha.
- fllan yp6anncruqKe peryraur4je ca rrJraHoM rraprlerrarluje sa roBprrrrane

jarne HaMeHe.



Ha ocuony uraua 35. ctas 7. 3ar<oua o finaHr.rparby ra rarpa,4mn (o'Cn. rracunK PC",
6poj 72109, 81109-wcrrpaBKa, 64110-oanyxa YC, 24111, l2lll2, 42113-ogrryna YC, 50/13-
oAJryKa yC, 98/13-oArryxa yC, 132114, I451I4,83/18, 3L119 v 37119 * Ap. saKon) u .uana
54. cras 1. taqra 5. Craryra rpaAa gaqxa (,,C.uyN6euE nlrcT rpaAa rlaqxa" 6poj 6119),
Cxynruruna rpaAa r{aura, Ha ce.qHrarln ogpxanoj .2019 roAuHe, gouela je

nJIAH AETAJbHE PEII/IAUT4JE
AETA HACEJbA NPI4JEBOP

I/3 PEKI/ 3AfTAAHI/ MOPABy

1.1. IIpanuE r{ rrJraHcnr,r ocHoB 3a rr3paAy rrJrana

[Ipaauu ocHoe sa ttspady lf.taua dema",ute pezynaguje de.na uacemct [Ipujeaop W peKy
3anaduy Mopaey ie:

- 3axou o rnaHllparby rI u3rparllr.r ("C.r. rracHuK PC", 6poj 72109, 9ll}9-vrcrrpaBKa,
64110-osiiyra YC, 24lrl, 121112,42113-oryryxa vC, 50/13-osryra YC, 98/13-osryxa YC,
132114, 145114. 83/18, 31 119 u 37 119 -.ry. :arou).

- llpaeluuu{K o ca.qpx(HHlr, HaqHHy H rrocrynKy r.r3paAe lloKyMeHara npocropnor r{
yp6ariacrur{Kor [raHuparra (.,Cn. tJracnlrK PC", 6p. 32119).

- O4:ryxa o u3paAll lltaua rera.tsHe pery:raquje .{ena Hacesa flpujeeop y3 peKy 3ana4uy
Mopaey, (..C:ry-N6enH iu4cr rpaAa 9a.{Ka" 6p. 6/2018).

Iltaucxtt ocHoG:

Il"rraHcxrl ocHoB .a ,:pagy flrasa Aerarlne pery:rauuje rena Hace-isa flpirjeeop y3 peKy
3analsy Mopaey (y.qa,Be,v rexcry II;raH) je:
- llpocropHlr nJraH rpaAa gaqra (,,C.ryx6eur{ Jrr.{cr rpaAa t{asKa"', 6p. 1712010),

- Ieuepa:rurz yp6aHr.rcrurlKlr nnaH rpaAa r{a.{xa (..C:ryx6eHH Ju.{cr rpaAa Yavxa", 6p.
2sl20r3),

- rlnan reHepanne peryraurije ,,Idenrap" (.,C;ryxrSeur4 racr rpa1a r{asKa", 6p. 27l20l}),
- lL'IaH leHepa,'IHe pery:raqr.rje ..Ilapuenaq - JesAuua - Jlognuqa" (,"Clyx6eHr1 Jrucr rpaAa

Ya,{Ka", 6p.1612015).

1.2. I{u.rneBr.r rr 3aAarIH rr3paAe nJraHa

I-{n:r, lr:page fl"rraua je yrep$uBalre Mepa. rpaBrrna rpafema r{ Har{}rHa xopzurhema u
ypelema 3eMJbt4trrra, Kao r{ 3arrrrrrre fl.rraHcKor no,rpyu_ja.

orIruTH AEO
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Основни циљеви израде и доношења плана су: 

 

 усклађивање са смерницама које даје Просторни план града Чачка 

 дефинисање детаљне намене земљишта 

 дефинисање јавног интереса кроз одвајање површина јавне и остале намене  

 рационалније коришћење грађевинског земљишта 

 квалитетна опремљеност потребном инфраструктуром 

 усклађивање организације, опремања и уређења простора и његова заштита уз 

примену услова и критеријума за заштиту културних добара и 

 усклађивање организације, опремања и уређења простора и његова заштита уз 

примену услова и критеријума за заштиту животне средине. 

 

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

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

 Могућностима геоморфолошких карактеристика терена, потребама привредних 

субјеката и принципима заштите животне средине. 

 

 

1.3. Граница обухвата плана  

 

У северозападном делу обухвата, граница се поклапа са северозападним границама 

катастарских парцела 2547/7, 2546, 2545, 2539/1, 2539/7, 2539/2, све у К.О. Пријевор. 

Потом граница прелази преко к.п. 2816 и њеном јужном границом, као и јужном 

границом к.п. 2814 иде ка истоку, до бране у Парменцу. Од бране, границе се даље ка 

истоку поклапа са регулацијом леве обале Западне Мораве, односно регулацијом минор 

корита, планираном кроз Генерални урбанистички план града Чачка. 

 

Када граница плана дође до тачке [7445200.06, 4861361.45], делом јужне границе к.п. 

90, К.О. Бељина, прелази на линију регулације десне обале Западне Мораве и њом иде 

даље ка истоку. 

Граница долази до источне границе к.п. 2531, да би наставила ка северу источним 

границама к.п. 2531, 25630/3, 2530/1 и 2530/2, све у К.О. Пријевор. Северна граница 

плана поклапа се са границама к.п. 2530/2, 2519/2, 2517/2, затим скреће ка југу 

источним границама к.п. 2517/2, да би наставила даље ка северу границама к.п. 2513/1, 

2510/1, 2511/1, 2512/1, 2798/2 и 2472/1, све у К.О. Пријевор. Овде граница скреће ка 

северозападу границама к.п. 2494/4 и 2494/8, а онда ка југозападу границама к.п. 

2494/8, 2494/5, 2495/1, 2487/1, 2486/6, 2486/4, 2481/1, 2481/6, 2483/1, 2348/1 и 2347/1, 

све у К.О. Пријевор. Одавде граница прати северне граница к.п. 2346/1, 2345/1, 2344/1, 

2343/1, 2341/3, 2338/1, 2337/1, 2333/8, 2333/6, 2331/4 и 2331/6, све у К.О. Пријевор. 

Даље граница скреће ка северу, а онда и северозападу и западу, пратећи границе к.п. 

2331/3, 2332/1, 2314/1, 2313/3, 2312/2, 2311/3, 2308/2, 2307/2, 2306/2, 2305/2, 2304/2, 

2303/2, 2302/2, 2298/6, 2298/8, 2298/10, 2298/11, 2225/2, 2224/2, 2223/2, 2222/2, 2220/2, 

2218/2, 2217/11, 2217/5, 2217/9, 2217/7, 2206/5, 2206/8 и 2206/9, све у К.О. Пријевор. 

Овде граница поново скреће ка северу, границом к.п. 2207/1, потом ка западу 

границама к.п. 2207/1 и 2208/3, а онда и ка југу границом к.п. 2208/3, све у К.О. 

Пријевор. Потом граница наставља ка западу и северозападу границама к.п. 2191/2, 

2191/4 и 2824, затим прелази преко к.п. 2824 и наставља ка западу северним границама 

к.п. 2628/2, 2627/2 и 2625/2, све у К.О. Пријевор. Потом прелази преко к.п. 2825, и 
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наставља северним границама к.п. 2624/2, 2621/2, 2620/3, 2619/3, 2801/3, 2561/2, 2562/8, 

2562/7, 2562/6 и 2803/1, све у К.О. Пријевор. Потом прелази преко к.п. 2803/1 и враћа се 

у почетну тачку. 

Све поменуте катастарске парцеле се налазе у обухвату плана.  

Готово читав обухват плана припада катастарској општини Пријевор. Само у 

југоисточном делу, на ком се граница плана поклапа са регулацијом Западне Мораве, у 

обухват улази и део к.п. бр. 90, катастарска општина Бељина. 

 

Површина обухвата Плана је 79,77 ha. 

 

Катастарске парцеле које улазе у обухват плана 

Планом су обухваћени делови К.О. Пријевор и К.О. Бељина. 

 

К.О. Пријевор 

Целе катастарске парцеле:   

2191/2, 2191/4, 2191/6, 2192/1, 2192/2, 2192/3, 2192/4, 2193/1, 2193/3, 2201/3, 2203/1, 

2204, 2206/4, 2206/5, 2206/6, 2206/7, 2206/8, 2206/9, 2207/1, 2207/2, 2207/3, 2208/3, 

2208/4, 2208/5, 2208/6, 2217/5, 2217/6, 2217/7, 2217/8, 2217/9, 2217/10, 2217/11, 2217/12, 

2217/13, 2218/2, 2218/3, 2220/2, 2220/3, 2222/2, 2222/3, 2223/2, 2223/3, 2224/2, 2224/3, 

2225/2, 2225/3, 2298/6, 2298/7, 2298/8, 2298/9, 2298/10, 2298/11, 2299/1, 2299/2, 2299/3, 

2300/1, 2300/2, 2302/2, 2302/3, 2303/2, 2303/3, 2304/2, 2304/3, 2305/2, 2305/3, 2306/2, 

2306/3, 2307/2, 2307/3, 2308/2, 2308/3, 2309, 2310, 2311/3, 2311/4, 2312/2, 2313/3, 2314/1, 

2314/2, 2314/3, 2315/1, 2315/2, 2315/3, 2316/1, 2316/2, 2316/3, 2316/4, 2316/5, 2317, 

2330/1, 2330/2, 2331/3, 2331/4, 2331/5, 2331/6, 2331/7, 2331/8, 2331/9, 2332/1, 2332/2, 

2332/3, 2333/1, 1333/4, 2333/5, 2333/6, 2333/7, 2333/8, 2333/9, 2337/1, 2337/2, 2338/1, 

2338/2, 2341/2, 2341/3, 2343/1, 2343/2, 2344/1, 2344/2, 2345/1, 2345/2, 2346/1, 2346/2, 

2347/1, 2347/2, 2348/1, 2348/2, 2481/1, 2481/2, 2481/6, 2481/7, 2483/1, 2483/2, 2472/1, 

2482, 2485, 2486/2, 2486/3, 2486/4, 2486/6, 2486/7, 2487/1, 2488/1, 2488/2, 2488/3, 2489, 

2490, 2491, 2492, 2493/1, 2493/2, 2493/3, 2493/4, 2494/1, 2494/2, 2494/3, 2494/4, 2494/5, 

2494/6, 2494/7, 2494/8, 2495/1, 2498/2, 2509/1, 2510/1, 2510/3,  2511/1, 2511/3, 2512/1, 

2512/3, 2513/1, 2513/3, 2517/1, 2517/2, 2517/3, 2519/1, 2519/2, 2519/3, 2530/1, 2530/2, 

2530/3, 2539/1, 2539/2, 2539/4, 2539/7, 2539/8, 2539/9, 2539/10, 2540, 2541/1, 2541/2, 

2542, 2543, 2544/1, 2544/2,  2545, 2546, 2547/1, 2547/2, 2547/3, 2547/4, 2547/5, 2547/6, 

2547/7, 2547/8, 2548/1, 2548/2, 2548/3, 2548/4, 2548/5, 2548/6, 2549/1, 2549/2, 2550/1, 

2550/2, 2551/1, 2551/2, 2552/1, 2552/2, 2553, 2554, 2555/1, 2555/2, 2556/1, 2556/2, 2557, 

2558, 2559, 2560, 2561/2, 2562/6, 2562/7, 2562/8, 2619/2, 2619/3, 2620/2, 2620/3, 2621/2, 

2622, 2623, 2624/2, 2625/2, 2626, 2627/2, 2628/2, 2629, 2630, 2631/1, 2710/2, 2712/2, 

2713/1, 2713/3, 2713/4, 2714/2, 2715/1, 2716/2, 2717/2, 2718/1, 2718/2, 2719/2, 2719/4, 

2720/2, 2725/1, 2725/3, 2726/1, 2726/2, 2727/1, 2728/1, 2728/2, 2729/1, 2730/1, 2731, 2732, 

2733, 2734, 2735, 2736/1, 2737, 2738, 2739, 2798/2, 2801/3, 2803/5, 2814 и 2815. 

Делови к.п: 

2201/1, 2201/4, 2205, 2301, 2312/1, 2318, 2319, 2320, 2321, 2324, 2325, 2328, 2329, 

2334/1, 2334/3, 2335, 2336, 2339, 2340/1, 2340/2, 2484, 2487/3, 2491, 2498/1, 2498/3, 2499, 

2500, 2505/1, 2506/1, 2506/2, 2507, 2508/2, 2509/2, 2514/1, 2514/2, 2516, 2518, 2531, 2763, 

2803/1, 2812, 2813, 2816, 2824, и 2825.  

 

К.О. Бељина 

Део к.п. 90 
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Катастарске парцеле у обухвату Плана су побројане према добијеној катастарској 

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

су подаци из катастарског операта.  
 

 

1.4. Обавезе, услови и смернице из планских докумената вишег реда  

                                          

1.4.1. Извод из Просторног плана града Чачка 

 

Просторним планом предвиђена је могућност градње малих хидроелектрана на подручју града. 

 

I   ПОЛАЗНЕ ОСНОВЕ 

4. ПРИКАЗ ПОСТОЈЕЋЕГ СТАЊА 

4.4. ИНФРАСТРУКТУРНИ СИСТЕМИ 

4.4.3. Електроенергетика 

... 

Производња електричне енергије 

... 

Већа количина хидро-електричне енергије може се остварити: 

а) повећањем производње у постојећихим хидроелектранама; 

б) изградњом нових хидроелектрана; 

... 

б) На територији града Чачка на конзумном подручју постоје водотокови који 

географијом околног терена, протоком воде и евентуалном комбинацијом са 

системима водоснабдевања представљају повољна решења за изградњу нових 

хидроелектрана. 

Крајем осамдесетих година прошлог века урађен је Катастар могућих локација 

мини хидроелектрана у Србији, који треба преиспитати због знатно измењене 

хидрографске ситуације. Осим тога од обрађених око 850 локација ниједна није 

припадала територији града Чачка. Реална ситуација је таква да велики број 

мањих водотокова пружа повољне услове за изградњу мини-хидроелектрана, 

од којих би се могле изградити и неке значајних снага, али и неке мањих снага 

на рекама у сливу Западне Мораве. Осим тога постоји известан број објеката 

(старих воденица и сл.) погодних за реализацију таквих пројеката, тако да се уз 

минимална улагања (хидротехнички део у основи већ постоји) може доћи до 

електричне енергије. 

У овој области могу се појавити различити облици својине. Недостаје акција 

државе у смислу побољшања информисања становништва, поједностављења 

законске регулативе, нарочито у области права и обавеза произвођача и односа 

произвођач – потрошач електричне енергије, као и обезбеђења повољних 

материјалних услова, што се нарочито односи на типизацију опреме, боље 

могућности набавке и повољније услове куповине опреме, као и инсталирања и 

одржавања постројења. 

Потребно је урадити одговарајуће студије о могућностима изградње 

хидроелектрана на водотоковима на територији града Чачка. 

5. ПОТЕНЦИЈАЛИ И ОГРАНИЧЕЊА ЗА РАЗВОЈ 

5.3. ИНФРАСТРУКТУРНИ СИСТЕМИ 

5.3.2.  Електроенергетика и електроенергетска инфраструктура 

Производња електричне енергије:   

Потенцијали -  Основни електронергетски потенцијал који поседује општина 

Чачак са аспекта производње електричне енергије огледа се у: 

... 
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 постојању повољних услова за градњу малих хидроелектрана, као и 

других електрана које користе обновљиве и алтернативне изворе енергије 

(фотонапонски системи, ветропотенцијал, био маса, горивне ћелије и сл.); 

Постоји известан број старих воденица, са постојећим хидротехничким делом, 

које се могу релативно лако ревитализовати у мини-хидроелектране. 

 

6. SWOT  АНАЛИЗА 

ИНФРАСТРУКТУРА 

Електроенергетска инфраструктура 

 

 

МОГУЋНОСТИ (О) 

 

 

ПРЕПРЕКЕ (Т) 

 

... 

 

o на територији града 

Чачак постоје повољни услови 

за изградњу већег броја малих 

хидроелектрана које би 

користиле воду као обновљив 

вид енергије; 

... 

... 

o недостатак квалитетне законске 

регулативе за изградњу малих 

хидроелектрана у урбанистичком смислу, 

као и са аспекта стимулисања коришћења 

обновљивих извора за производњу 

електричне енергије, отежава изградњу 

малих хидроелектрана; 

o непостојање студије о могућности 

изградње малих хидроелектрана 

различитих капацитета, са анализом 

утицаја на животну средину и детаљним 

катастром потенцијалних локација 

погодних за њихову градњу, односно 

одговарајуће градске одлуке, отежава 

могућност њихове легалне градње; 

... 

 

II   ЦИЉЕВИ И ОСНОВНЕ ПОСТАВКЕ РАЗВОЈА И УРЕЂЕЊА 

ПРОСТОРА ГРАДА 

2. ЦИЉЕВИ РАЗВОЈА, КОРИШЋЕЊА И УРЕЂЕЊА ПРОСТОРА ПО 

ОБЛАСТИМА 

2.3. ИНФРАСТРУКТУРНИ СИСТЕМИ 

2.3.2. ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКА 

Циљеви развоја електроенергетике 

... 

Посебни циљеви стратегије планског подручја града Чачка са аспекта 

електроенергетике 

 

 

I) у области производње електричне енергије су:  

... 

4. Поспешивање производње електричне енергије изградњом постројења која 

користе обновљиве видове енергије, кроз производњу електричне енергије: 

а) на малим хидроелектранама, које би биле изграђене на рекама у сливу 

Западне Мораве, обрађеним Водопривредном основом Републике Србије са 

аспекта природног хидроенергетског потенцијала, али и мини 

хидроелектранама на другим рекама, нарочито у случају постојећих објеката, 

као што су старе воденице и сл. са постојећим хидротехничким делом; 

б) на постојећим хидроелектранама, коришћењем вода које се испуштају због 

законског обезбеђења тзв. биолошког минимума; 
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в) на већ изграђеним хидро–објектима, односно на постојећим бранама у 

Парменцу и Спортско-рекреативном центру „Младост“, које не поседују 

агрегате; 

... 

 

Просторним планом је предвиђена заштита водоизворишта. 

 

III ПРИНЦИПИ И ПРОПОЗИЦИЈЕ КОРИШЋЕЊА, УРЕЂЕЊА И 

ЗАШТИТЕ ПРОСТОРА 

1.3. ВОДЕ И ВОДОПРИВРЕДНА ИНФРАСТРУКТУРА 

1.3.2. ВОДОСНАБДЕВАЊЕ 

... 

Задржавање постојећих изворишта у Бељини, Пријевору , са просечном 

производњом од 70 l/s (од чега предузеће „Слобода“ користи око 50 l/s) и 

очување минимума производње за дистрибуирање воде у хаваријским 

ситуацијама; и изворишта Гушевац у Мрчајевцима са кога се водом снабдевају 

мештани овог села у нижим висинским зонама. 

 

IV ПРАВИЛА ИЗГРАДЊЕ И УРЕЂЕЊА ПРОСТОРА 

3. ЗОНЕ И ПОЈАСЕВИ ЗАШТИТЕ ОДРЕЂЕНИ ПЛАНСКИМ 

ДОКУМЕНТОМ 

3.2. ЗАШТИТНИ ПОЈАСЕВИ У ИНФРАСТРУКТУРНИМ КОРИДОРИМА 

ХИДРОТЕХНИЧКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ И ОБЈЕКТИ 

... 

 
Зона непосредне заштите око резервоара, црпних станица, инсталација за 

поправак квалитета воде, комора за прекид притиска и дубоко бушених бунара - 

обухвата најмање 10,0m од објекта. Ова зона се обезбеђује ограђивањем и може 

се користити само као сенокос. 

 
Заштита изворишта у Бељини  дефинисана је Одлуком о одређивању мера 

санитарне заштите изворишта и објеката за снабдевање водом за пиће града 

Чачка (Сл. лист општине Чачак бр. 1 од 31.01.1980.год) са графичким прилогом. 

 
У инундационом подручју је забрањена свака градња, осим спортских терена без 

ограда и трибина (партерни објекти). 

 
Са аспекта водопривреде, објекти високоградње се од ивице регулисаног корита 

за велику воду, постављају на удаљености мин 3,0m. Дозвољава се  изградња 

саобраћајница, приступних путева, пешачких и бициклистичких стаза и на 

мањој удаљености (у неким случајевима и по круни одбрамбеног насипа), уз  

сагласност ЈВП "Србијаводе". 

 
 

1.4.2. Извод из Генералног урбанистичког плана града Чачка 

 
Генералним урбанистичким планом обухваћен је источни део простора овог плана, од бране у 

Парменцу до источне границе. Овај простор је ГУП-ом предвиђен као Зеленило корита реке 

Западне Мораве и налази се у оквиру грађевинског подручја. 

 

2. ПЛАНСКИ ДЕО 

2.2. ОСНОВНА НАМЕНА ПРОСТОРА СА БИЛАНСОМ ПОВРШИНА 
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2.2.1. ГРАДСКО ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ 

2.2.1.4. ЈАВНЕ НАМЕНЕ 

2.2.1.4.6. ЗЕЛЕНИЛО  

Зеленило и организација зелених површина планирани су као специфичан 

целовит систем од изузетног значаја за функционисање града и обезбеђење 

здравије животне средине. Оваквих простора у Чачку данас има изузетно мало. 

Основни концепт је да град сиђе на реку чији ће коридор постати пешачка 

артерија града, зона зеленила, спорта и рекреације, преко које ће се 

надовезивати на зеленило ван ГУП-а и отворити према Овчар-бањи. Поред тога, 

планирано је да се све зелене уређене површине сачувају, унапреде и укључе у 

систем зелених површина. Зеленило на подручју ГУП-а је планирано као  

- зеленило у грађевинском подручју и  

- зеленило ван грађевинског подручја  

 

а) ЗЕЛЕНИЛО У ГРАЂЕВИНСКОМ ПОДРУЧЈУ - на планираним и постојећим 

локацијама, у укупној структури 2015.год. треба да достигне норму од 

28м2/становнику. Планирано је према начину и значају као:  

а1 - парковско зеленило   156 ха – 13,5 м2/становнику  

а2 - заштитно зеленило                            (218ха)  206 ха – 18.0 м2/становнику  

а3 - зеленило са специфичним режимом    12 ха – 1,0 м2/становнику  

 Укупно 374 ха – 32,5 м2/становнику  

... 

а2. ЗАШТИТНО ЗЕЛЕНИЛО  

Заштитно зеленило има посебну улогу у граду са великом индустријом. У овом 

ГУП-у планирано је неколико видова заштитног зеленила, са становишта 

заштите функција:  

- у зонама раздвајања функције гробља  

од других функција --------------------------------- 28 ха  

- у зонама мајор корита З. Мораве (ван простора градског парка)  

и поред осталих водотокова-------------------- 154 ха  

- у зонама саобраћајних раскрсница, дуж  

пруга и саобраћајница----------------------------- 24 ха  

- у зонама заштите од извора загађења  

( у оквиру зона рада и других намена)--------------- (12 ха)  

Укупан простор за уређење заштитног зеленила износи 206 ха (218 ха) и у 

систему са осталим зеленим површинама, оно утиче на повећање стандарда. 

... 

2.4. ОПШТИ УСЛОВИ ГРАЂЕЊА И ОБНОВЕ 

2.4.2. У ЗОНАМА ГРАЂЕВИНСКОГ ПОДРУЧЈА 

2.4.2.8 ЗЕЛЕНИЛО, СПОРТ И РЕКРЕАЦИЈА 

... 

7.ЗЕЛЕНИЛО У ЗАШТИТНИМ ЗОНАМА И ПОЈАСЕВИМА  

-при избору врста за озелењавање зона и појасева са претежном функцијом 

заштите, основу ће, аутохтоне врсте са примешаним четинарима, а које 

карактерише дугим вегетациони период.  

...  

-при реконструкцији делова насеља извршити попис постојећег квалитетног 

зеленила и при формирању нове матрице настојати да се оно максимално сачува.  

... 

-зоне заштитног зеленила, уређивати у складу са њиховом заштитном 

функцијом, према поглављу  

... 
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1.4.3. Извод из Плана генералне регулације „Центар“ 

 

Планом генералне регулације „Центар“ обухваћен је источни део простора овог плана. Овај 

простор је ПГР-ом предвиђен као Зеленило заштитног карактера и налази се у оквиру 

грађевинског подручја. 

 

II ПЛАНСКИ ДЕО  

4.   ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА 

4.2 ПОДЕЛА ПРОСТОРА УНУТАР ГРАНИЦА ПЛАНА НА ЗОНЕ ЗА 

КОЈЕ СЕ ОБАВЕЗНО ДОНОСИ ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ  И 

УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ 

4.2.1   ПОДЕЛА ПОДРУЧЈА НА ЗОНЕ ЗА КОЈЕ СЕ ОБАВЕЗНО ДОНОСИ 

ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ 

4.2.1.1 Обавезујуће смернице за израду планова детаљне регулације 

... 

4. План детаљне регулације за део насеља Пријевор уз реку Западну Мораву 

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

је обавеза израде плана детаљне регулације за део насеља Пријевор уз реку 

Западну Мораву. 

План детаљне регулације  предвиђен је за простор уз реку Западну Мораву, на 

потезу од изворишта водоснабдевања у Бељини до купалишта у Пријевору. 

Простор уз реку био би опредељен за спортско-рекреативне садржаје уткане у 

зеленило. У оквиру њега предвидети двосмерне бициклистичке траке, као део 

система бициклистичког саобраћаја планираног уз коридор реке до Пријевора и 

као наставак истих предвиђених на простору који је потребно разрадити планом 

детаљне регулације за спортско-рекреативни центар „Младост“. 

 

1.4.4. Извод из Плана генералне регулације „Парменац – Јездина – Лозница“   

 

Планом генералне регулације „Парменац – Јездина – Лозница“ обухваћен је средишњи део 

простора овог плана. Овај простор је ПГР-ом предвиђен као Зеленило заштитног карактера и 

налази се у оквиру грађевинског подручја. 

 

II ПЛАНСКИ ДЕО 

1.0   ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА 

1.2 ПОДЕЛА ПРОСТОРА УНУТАР ГРАНИЦА ПЛАНА НА ЗОНЕ ЗА 

КОЈЕ СЕ ОБАВЕЗНО ДОНОСИ ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ И 

УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ 

1.2.1  ПОДЕЛА ПОДРУЧЈА НА ЗОНЕ ЗА КОЈЕ СЕ OБАВЕЗНО ДОНОСИ 

ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ 

... 

3. План детаљне регулације дела насеља Пријевор  уз реку З. Мораву 

 

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

прописана је обавеза израде плана детаљне регулације дела насеља Пријевор уз 

реку Западну Мораву. Граница плана је преузета из ППГ и делимично се  налази 

у границама  ПГР „Парменац –Јездина -Лозница“ и то у површини од око 

П=15,15ха. Ради се о крајњем северном делу плана  у зони између корита реке 

Западне Мораве и левообалног одбрамбеног насипа. 
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При изради овог плана треба испоштовати смернице из ППГ Чачка, где је ова 

зона планирана као наставак уређених зелених и рекреативних површина од 

планираног градског парка и спортског центра у Трбушанима (Подручје унутар 

обухвата ГУП-а Чачка) до ушћа реке Каменице у Пријевору.   

 

 Како је већ предходно наведено у границама овог плана налази се земљани део 

бране "Парменац", тако да је кроз израду плана могуће предвидети изградњу 

мини-хидроелектране на овој локацији. Пошто се већим делом брана налази у 

обухвату ПДР „Парменац – зона санитарне заштите“, могуће је извршити 

одређене корекције границе између ових планова, или  њихово повезивање у 

циљу што квалитетнијег планског решења. 
 

 

1.5. Опис постојећег стања  

 

1.5.1. Грађевинско подручје и намена површина 

 

1.5.1.1. Грађевинско подручје 

Простор у обухвату плана је слабо изграђен. Од грађених структура у обухвату су 

присутни брана са прибраниским објектима и приступном саобраћајницом, као и 

неколико пољопривредних домаћинстава. 

 

1.5.1.2. Намена површина  

Највећу површину у обухвату плана заузима зеленило у оквиру зоне непосредне 

заштите водоизворишта. У оквиру њега се налази неколико бунара у линијској 

формацији, паралелно са обалом реке. Овај простор је ограђен, а приступ је строго 

контролисан. 

У средишњем делу обухвата налази се брана са прибранским објектима. Од северне 

границе плана до бране води приступна саобраћајница. 

Уз северну границу обухвата пружа се заштитни бедем преко кога прелази стаза 

здравља. 

Од средишњег дела обухвата ка истоку простиру се пољопривредне површине, а у 

оквиру њих, у крајњем источном делу обухвата, налази се једно пољопривредно 

домаћинство. Дуж јужне границе, планом су захваћени и делови речног тока Западне 

Мораве. 

 

У графичком прилогу Анализа постојећег стања /Намена површина – начин 

коришћења/, намене су приказане према начину на који се површине користе, односно, 

како су у простору препознате. 

 

 

1.5.2. Трасе, коридори и регулација саобраћајница 

  

1.5.2.1. Друмски саобраћај 

 

Саобраћајно-географски положај 

Саобраћајна мрежа на предметном подручју је неразвијена. Једина саобраћајница у 

непосредном окружењу је државни пут, IБ реда бр. 23 деоница Чачак-Пожега, али 

предметни простор нема саобраћајну везу са овим дежавним правцем. Веза простора 

захваћеног планом са насељима Пријевор и Трбушани, као и са центром града остварује 

се преко неколико,  приступних колско-пешачких саобраћајница које на појединим 
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деоницама немају асфалтни застор. Прилаз Западној Морави и брани „Парменац“ 

остварује се Улицом Пријевор поље, која се преко Улице Видосава Колаковића везује 

са системом градске мреже. 

Остале саобраћајнице које се користе за кретање возила су са макадамским или 

земљаним коловозом, а опслужују групације објеката породичног становања, или 

пољопривредне површине (атарски путеви), али су углавном ван граница Плана. 

 

У погледу стаза и објеката за кретање пешака и бициклиста постојећа  слика је знатно 

боља него за описане могућности кретања возила. Осим већег броја земљаних, 

утабаних стаза, најзначајнија је стаза по круни одбрамбеног левообалног бедема од 

бране Парменац до бране у СРЦ-у „Младост“ Стаза здравља. У западном делу захвата 

преко реке Западне Мораве постоји пешачки висећи мост, који везује пољопривредна 

имања на левој обали реке са Државним путем А реда бр. 23 Чачак-Ужице.  

 

У погледу постојећих објеката и капацитета за мирујући саобраћај (паркирање возила) 

на овом простору, можемо говорити само о неуређеној површини која се користи за 

паркирање неколико возила на простору бране „Парменац“. У осталом простору овог 

Плана у постојећем стању нема никаквих потреба за уређеним паркирањем возила. 

Јавни превоз није присутан на подручју овог урбанистичког плана. 

 

Левом обалом Западне Мораве, целом дужином, пружа се одбрамбени бедем. Такође, 

преко бедема, кроз читав обухват, прелази Стаза здравља. 

 

1.5.2.2. Оцена постојећег стања 

 

Као што је наведено у опису постојећег стања саобраћајне инфраструктуре на простору 

обухваћеном урбанистичким планом, нема саобраћајне мреже. Генерално, за планиране 

садржаје није потребна изградња нове саобраћајне инфраструктуре. За остале описане 

садржаје (асфалтиране пешачке и пешачко бициклистичке стазе или приступну  улицу 

до бране потребене су реконтрукције различитог обима и изградња претеће 

инфраструктуре саобраћајница (расвете и мобилијара).  

 

 

1.5.3. Мреже и капацитети јавне комуналне инфраструктуре 

 

1.5.3.1. Хидротехничка инфраструктура 

 

Водоводна мрежа 

На предметном подручју у оквиру плана детаљне регулације простире се цевовод за 

водоснабдевање ЧЕ Ø 800 mm регионалног водосистема Рзав, крак Трбушани – градски 

резервоар Бјељина. 

Од изворишта Парменац – Пријевор изграђен је потисни цевовод Сирове воде ЧЕ Ø 

1000 mm. 

Преко подручја плана у близини бране пролази део секундарне водоводне мреже за 

Пријевор. 

 

Хидрографски подаци 

Подручје плана је под следећим водним објектима: 

 извориште Парменац – Пријевор (у непосредном контакту се налази и 

водоизвориште Бељина) 
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 левообални заштитни насип Западне Мораве 

 водно земљиште Западне Мораве – минор корито и лева инундација између 

минор корита и постојећег одбрамбеног насипа 

 део бране Парменац са акумулацијом 

 уливна грађевина са решетком и уставом за упуштање воде у главни канал 

система за наводњавање ХМС Чачак. 

 

Фекална канализација 

На подручју плана нема изграђене фекалне канализације.  

 

Атмосферска канализација 

На подручју плана нема изграђене атмосферске канализације. 

 

1.5.3.2. Електроенергетска мрежа 

 

На подручју плана постојe изграђени електроенергетски објекти и инсталације. Водови  

10 kV који су обихваћени планом су: 

- Вод 10 kV ка ТС 10/0,4 kV/kV „Пријевор поље“; 

- Вод 10 kV ка ТС 10/0,4 kV/kV „Сирова вода“ и  

- Вод 10 kV ка ТС 10/0,4 kV/kV „Водовод бунари“. 

 

Трафо-станице које се налазе у обухвату плана или уз границе плана су: 

- ТС 10/0,4 kV/kV „Пријевор поље“; 

- ТС 10/0,4 kV/kV „Сирова вода“ и  

- ТС 10/0,4 kV/kV „Брана Праменац“. 

 

Постојећи електроенергетски капацитети задовољавају потребе конзума за 

електричном енергијом.   

 

Постојећа електроенергетска инфраструктура је изграђена као подземна и надземна. За 

мрежу ниског напона не постоје тачни подаци, те она није уцртана у графичком 

прилогу „Анализа постојећег стања/Инфраструктура.  За тачно позиционирање ове 

мреже потребно је извршити геодетско снимање на терену. 

 

Подручје обухвата плана пресеца далековод 110 kV бр. 182 Чвор Бељина-ТС „Горњи 

Милановац“ који је у власништву „Електромрежа Србије“ А.Д. Заштитни појас 

далековода износи 25 m лево и десно од осе крајњег проводника. 

 

1.5.3.3. Телекомуникациона инфраструктура 

 

На подручју плана постојe изграђени телекомуникациони објекти и инсталације. 

Примарна телекомуникациониа (ТК) мрежа је у целини изграђена подземно и 

реализована бакарним кабловима типа TK59GM, док је секундарна мрежа реализована 

надземним ТК кабловима типа TK 33 U. Подземна мрежа се налази на дубини 0,60-1,20 

m. Мрежа има довољно капацитета да задовољи потребе корисника у обухвату плана и 

у околном подручју.  

 

Претплатници у обухвату плана и  околном подручју су обухваћени кабловским 

подручјима: АТЦ "Трбушани" (кабл 1), МSAN „Паковраће“ (кабл 1), МSAN 
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„Парменац“ (кабл 1,2 и 3), МSAN „Бељина“ (кабл 1,2 и 6), mIPAN "Пријеворски пут" 

(кабл 1 и 2) и АТЦ „Пријевор“ (кабл 3).  

 

Кроз подручје обухваћено планом нема оптичких каблова, а у околном подручју 

пролазе следећи оптички каблови у ПЕ цевима: 

- Оптички кабл Бељина Парменац, кабл TOSM 03 (4x6) IIx0.4x3.5 CMAN; 

- Оптички привод за МSAN „Паковраће“, кабл TOSM 03 (2x6) IIx0.4x3.5 

CMAN; 

- Оптички кабл МSAN „Парменац“-ресторан „Књегиња“ кабл TOSM 03 (4x6) 

IIx0.4x3.5 CMAN. 

 

Простор који је предмет овог плана покривен је сигналом мобилне телефоније сва три 

оператера који послују на територији rепублике Србије и то ВИП мобил, Теленор и 

Телеком Србија. На подручју постоје радио-релејни коридори у коме је изградња 

објеката ограничена важећим прописима. 

 

1.5.3.4. Термотехничка инфраструктура 

 

Према подацима добијеним од надлежног предузећа, „Србијагас“, кроз обухват  плана, 

у крајњем северозападном делу, пролази транспортни гасоводна од челичних цеви 

максималног радног притиска (MOP) 50 bar, пречника 356 mm.  

 

1.5.4. Зеленило 

 

Већи проценат земљишта у оквиру предметнoг плана заузимају пољопривредне 

површине (ливаде, њиве), тако да значајан проценат учешћа у зеленилу заузима 

култивисана вегетација представљена различитим културама.  

Следеће по заступљености је зеленило у оквиру зоне непосредне заштите 

водоизворишта. Ова категорија зеленила садржи различите зелене површине: ливаде, 

засаде високих четинара, али и аутохтону вегетацију лишћара различите спратности. 

Ове површине се редовно одржавају. 

Поред ових категорија зеленила присутно је и зеленило у форланду реке у оквиру кога 

је заступљена аутохтона хигрофилна вегетација различите спратности.  

Заштитни бедем-стаза здравља је затравњен, а у појединим деловима је обрастао и 

дрвенастом вегетацијом. 

У оквиру објеката становања зелене површине су организоване у виду окућница 

различитог степена уређености, најчешће подређене распореду објекта становања и 

помоћних објеката. Ове зелене површине контактирају пољопривредне површине у 

окружењу.   

   

1.5.5. Оцена расположивих података за израду плана 

 

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

предузећа и институција.  

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

фото приказом подручја и ажурираном висинском представом. 

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

инфраструктурно напајање предметног простора коментарисани су у оквиру поглавља 

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

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

коришћења и др.  

 

 

 

1.5.6. Биланс површина - постојећи начин коришћења земљишта у оквиру 

анализираног просторa 

 

 

НАМЕНА 

УКУПНА 

ПОВРШИНА 

КОРИШЋЕЊА (m2) 

 
Породично становање  4.217,47 

Пољопривредне површине 183.312,21 

Водене површине 143.844,63 

Зеленило у форланду реке 87.247,56 

Зеленило у оквиру зоне непосредне заштите 

водоизворишта 320.203,33 

Заштитни бедем – стаза здравља 55.515,83 

Брана са водозахватом и приступном саобраћајницом 3.357,17 

 
УКУПНО 797.698,19 
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1.5.7. Фотодокументација 
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2. ПЛАНСКИ ДЕО 

 

2.1. Правила  уређења 

 

2.1.1. Подела на целине и зоне унутар простора Плана 

 

Простор унутар грађевинског подручја Плана детаљне регулације предвиђен је као 

јединствена  просторна целина у оквиру које се развијају функционалне зоне које прате 

одговарајући урбанистички показатељи. 

 

Простор у обухвату грађевинског подручја плана подељен је на следеће функционалне 

зоне: 

 Саобраћајне површине 

 Зона одбрамбеног бедема 

 Зона зеленила уз обалу реке Западне Мораве 

 Мелиорациони канал 

 Зона регулисаног речног корита 

 Зона постројења за производњу електричне енергије  

 Зона становања у пољопривреди 

 

 

2.1.2. Намена простора и биланс површина  

 

2.1.2.1. Намена простора 

 

Анализом постојећег стања и проценом развојних могућности, а на основу стечених 

обавеза из планова вишег реда, дефинисане су претежне намене у оквиру предметног 

простора, као и граница грађевинског подручја, у оквиру кога је земљиште подељено на 

површине јавне и остале намене. 

 

Земљиште изван грађевинског подручја 

 

Обухвата површину од 14,62 ha.  

 

Изван грађевинског подручја, у обухвату овог плана, налазе се водене површине, 

аутохтона вегетација и пољопривредне површине. 

 

 Водене површине 

У западном делу, узводно од бране, у обухват су ушли делови тока реке Западне 

Мораве. За овај део водотока није планирана регулација, већ река тече у свом 

природном кориту.  

 

 Аутохтона вегетација 

 

У крајњем западном делу обухвата, као и у северном централном делу се планира 

задржавање аутохтоне вегетације. Овај простор улази у II, односно, ужу зону 

санитарне заштите водоизворишта. У овој зони није дозвољена изградња и вршење 
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радњи који могу да загаде подземну воду. Такође, није дозвољено узгајање, кретање и 

испаша стоке.  

Више о мерама санитарне заштите водоизворишта је написано у поглављу 2.1.9.2. 

Услови за заштиту водоизворишта.  

 

 Пољопривредно земљиште 

 

Пољопривредно земљиште је планирано на површини у крајњем источном делу 

обухвата. 

Пољопривредно земљиште је планирано за пољопривредну производњу. Њега могу 

чинити њиве, вртови, воћњаци, виногради, ливаде и пашњаци. 

У оквиру пољопривредног земљишта могућа је изградња објеката који се користе за 

примарну пољопривредну производњу. Објекти који су у функцији примарне 

пољопривредне производње су објекти за смештај механизације, репроматеријала, 

смештај и чување готових пољопривредних производа, стаје за гајење стоке, објекти за 

потребе гајења и приказивање старих аутохтоних сорти биљних култура и раса домаћих 

животиња, објекти за гајење печурки, пужева и риба. 

 

Приликом градње на пољопривредним површинама важе следећа правила: 

Пољопривредним објектима сматрају се објекти намењени ратарској, сточарској, 

повртарској, воћарско-виноградарској, рибњачкој и осталим видовима 

пољопривредне производње. 

Они обухватају објекте за смештај пољопривредне механизације, објекте за 

складиштење, сушење и чување пољопривредних производа, ђубрива и др, 

репроматеријала, као и други слични објекти у функцију пољопривредне производње 

(пољопривредне економије, машински парк и сл.).  

Објекти за складиштење пољопривредних производа и репроматеријала сматрају се 

све врсте складишта било отворених или затворених–надстрешнице, силоси, трапови, 

подна складишта, хладњаче и др.  

Дозвољена је изградња наведених објеката уз примену хигијенско техничких, 

еколошких, противпожарних и других услова и уз потребну инфраструктурну 

опремљеност: пожарни пут, електроинсталације, санитарна вода, водонепропустиве 

септичке јаме и др. 

Минимална парцела на којој се могу организовати објекти је 50ари, осим за 

пољопривредно земљиште урећено комасацијом који се може уситњавати на парцеле 

површине минимум  1,0ха. 

Максимална спратност објеката је П+Пк. 

Дозвољава се изградња и подрумске етаже, при чему је кота приземља максимум 

1,20м од коте терена.   

Дозвољени степен заузетости је максимум 30%, а највећи степен изграђености је 0,40. 

Минимална удаљеност ових објеката од границе суседне парцеле је 5,0м. 
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Грађевинско подручје 

 

Из грађевинског подручја су изузете површине нерегулисаног речног корита са 

околним зеленилом, а налазе се у западном делу обухвата. Поред њих, из грађевинског 

подручја су изузете и пољопривредне површине. Граница грађевинског подручја се у 

највећој мери поклапа са границом плана. 

 

Опис границе грађевинског подручја 

Граница грађевинског подручја  се поклапа северним границама катастарских парцела 

2551/2, 2548/6, 2548/5 и 2548/4. Даље прати западне границе к.п. 2548/4, 2549/2, 2550/2, 

2544/2, 2539/4 и 2541/2. Овде граница грађевинског подручја скреће ка истоку пратећи 

јужне границе 2541/2, 2542, 2554, 2555/2, 2556/1, 2556/2, 2557, 2803/5, 2558, 2737, 2738 

и 2739, а потом прати југозападну границу к.п. 2763, до њеног укрштања са границом 

плана. Одавде, граница грађевинског подручја прати границу Плана до к.п. 2530/2.  

Овде граница грађевинског подручја иде ка западу дуж регулације одбрамбеног бедема, 

укључујући и њега у свој обухват. Када дође до парцеле 2494/4, иде њеном границом, 

као и границама к.п. 2494/8, да би се поново вратила на регулацију одбрамбеног бедема 

и њом наставила даље ка западу. Код парцеле 2316/4, граница се поклапа са границом 

ове парцеле, као и границама к.п. 2315/2, обухватајући обе, потом се поново враћа на 

регулацију одбрамбеног бедема и, поново, наставља ка западу. Када граница дође до 

западног краја северне границе к.п. 2191/6, скреће ка северу и обухвата део к.п. 2191/2, 

на ком се налази део Улице Пријевор поље који улази у обухват овог плана. Граница 

грађевинског подручја се потом поново враћа на северну регулацију одбрамбеног 

бедема и њом наставља даље ка западу. 

Када граница грађевинског подручја дође до к.п. 2628/2, поклапа се са границом плана 

и идући даље ка западу, враћа се у почетну тачку. 

Све напред поменуте парцеле налазе се у катастарској општини Пријевор.  

 

Граница грађевинског подручја је приказана на графичким прилозима План намене 

површина и План урбанистичке регулације са планом парцелације за површине јавне 

намене. 

 

Површина грађевинског подручја је 65,15 ha. 

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

намене. 

 

- површине јавне намене обухватају 64,79 ha 

- површине остале намене обухватају 0,36 ha 

 

 

Површине јавне намене 

 

У оквиру површина јавне намене планирани су: 

 Саобраћајне површине 

 Водно земљиште 

 Зона одбрамбеног бедема 

 Зона зеленила уз обалу реке Западне Мораве 

 Мелиорациони канал 

 Зона регулисаног речног корита 
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 Саобраћајне површине 
 

Од саобраћајних површина планира се само приступна саобраћајница ка брани, 

односно продужетак Улице  Пријевор поље, као и деоница трасе Северног општинског 

пута, који малим делом залази у обухват овог Плана. Дуж читавог обухвата планирају 

се пешачка и бициклистичка стаза. 

 

Мрежу друмског саобраћаја у оквиру плана чине 

Примарна мрежа:  

 Северни општински пут- Градска магистрала Булевар Љубић-Коњевићи 1 

Секундарна мрежа:  

 Улица Пријевор поље 

Приступна саобраћајница ка брани је предвиђена у оквиру новопланиране парцеле КП 

Н4, док ће парцела за Северни општински пут бити дефинисана кроз посебан ПДР. 

 

 

 Зоне одбрамбеног бедема 
 

Дуж северне границе плана пружа се одбрамбени бедем, преко кога се приступа и 

водним објектима уз реку Мораву. 

 

Улога бедема је у заштити приобалног подручја од плавног таласа током великих вода. 

Такође, преко бедема, кроз читав обухват, прелази Стаза здравља, која се задржава, с 

тим да се планира раздвајање пешачке и бициклистичке стазе. 

Зоне одбрамбеног бедема су предвиђене у оквиру новопланиране парцеле КП Н5. 

 

 

 Зона зеленила уз обалу реке Западне Мораве 

 

Ово зеленило се планира у појасу између реке Мораве и одбрамбеног бедема у оквиру 

водног земљишта намењеног за велике воде. 

 

Овим планом је обухваћен део леве обале реке, односно левог форланда. Леви и десни 

форланд реке Западне Мораве првенствено имају намену обезбеђивања 

протицајног профила реке Западне Мораве, а све друге намене не смеју угрозити 

ову намену. 
Зеленило уз реку у западном делу обухвата, односно, на левој обали узводно од бране 

највећим делом улази у зону непосредне санитарне заштите водоизворишта Пријевор – 

Парменац. На овом простору се налази неколико бунара у линијској формацији, 

паралелно са обалом реке. Простор је ограђен и има строго контролисан приступ. У 

оквиру њега се могу садити декоративно зеленило и растиње које нема дубоки корен. 

Простор се може користити за сенокос. 

Границе зона санитарне заштите водоизворишта су преузете из Елабората о зонама 

санитарне заштите изворишта „Пријевор – Парменац“ и „Бељина“ (Beogeoaqua 

д.o.o, Београд, 2015). 

Генералним урбанистичким планом града Чачка планирана је регулација корита 

Западне Мораве низводно од бране. Регулисано корито је делимично обухваћено овим 

планом,  као и лева обала, на којој је такође планирано зеленило. У овом делу зеленило 

уз реку се планира као уређено зеленило уз обалу, како би представљало наставак 
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градског парка предвиђеног  ГУП-ом града Чачка и Планом генералне регулације 

„Центар“ а у оквиру кога се могу наћи садржаји у партеру који не угрожавају 

протицајни профил реке. 

Зоне заштитног зеленила су предвиђене у оквиру новопланираних парцела КП Н1 и КП 

Н9. 

 

 Зона мелиорационог канала 

У обухвату се налази почетни део мелиорационог канала Парменац – Катрга, са 

водозахватним базеном, односно уливном грађевином с решетком и уставом за 

упуштање воде у главни канал система за наводњавање. Планира се његово 

задржавање, а интервенције се планиају у оквиру интервенција на читавом каналу.  

Зона мелиорационог канала је предвиђена у оквиру новопланиране парцеле КП Н3. 

 

 Зона регулисаног речног корита 

У крајњем источном делу, у обухват је ушао и део регулисаног речног корита Западне 

Мораве. Регулација реке је преузета из ГУП-а града Чачка. Ширина регулације минор 

корита износи 65 m. 

Зона регулисаног речног корита је предвиђена у оквиру новопланираних парцела КП 

Н7 и КП Н8. 

 

 

 

Површине остале намене 

 

 Зона постројења за производњу електричне енергије  
 

Поред постојеће бране у Парменцу, ка истоку, на површини од око 680 m² планирана је 

изградња постројења за производњу електричне енергије. 

Планирана је изградња постројења са две турбине. Постројење је планирано за рад без 

посаде, односно, са даљинским управљањем. 

У овој зони планира се изградња машинске зграде и испусног канала. За 

функционисање постројења, вода ће се узимати из постојеће уливне грађевине и, 

помоћу цеви, доводити до турбина, односно машинске зграде. Искоришћена воде се 

преко испусног канала враћа назад у Западну Мораву. 

Предвиђа се и изградња 10 kV вода, приближне дужине око 550 m, којим ће се 

машинска зграда, ради предаје произведене енергије, прикључити на постојећу трафо 

станицу „Сирова вода“.  

Постројење је планирано у оквиру уже зоне санитарне заштите, у оквиру које не 

постоје ограничења за ову врсту објеката. Вода која се испушта назад у реку мора бити 

хемијски непромењена. Друге материје коришћене у производном процесу (машинско 

уље и слично) не смеју се испуштати у реку, нити депоновати на парцели. 

Постројењу ће се приступати преко јавне површине у функцији водног земљишта –

зеленило уз реку,  а преко које се остварује приступ и објекту бране и то са Улице 

Пријевор поље, преко одбрамбеног бедема и даље преко кп. бр. 2191/4, 2824, 2193/1 и 

2763. 
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 Зоне становања у пољопривреди  
 

Планирано је задржавање становања на парцелама на којима се и сада налазе 

породични објекти, односно на две локације уз северну границу обухвата. 

У једном објекту могу се организовати до три стамбене јединице. 

Дозвољене намене у оквиру зона становања су породично становање, породично 

становање са пословањем или чисто пословање. Делатности, које се у овој зони могу 

јавити као пратећа намена становању или независно су: трговина, услужно занатство, 

услужне делатности, угоститељство  и сл.  

Поред напред наведених делатности као компатибилних намена, у оквиру зона 

становања, дозвољено је и бављење пољопривредном производњом.  

 

 

 

2.1.2.2. Биланс површина у обухвату Плана 
 

НАМЕНА 
ПОВРШИНА КОРИШЋЕЊА 

(m2) 

 

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

 

Водене површине 50.520,53 

Аутохтона вегетација 81.441,69 

Пољопривредне површине 14.203,07 

 

УКУПНО ИЗВАН ГРАЂЕВИНСКОГ ПОДРУЧЈА 146.165,29 

 

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

 

ПОВРШИНЕ ОСТАЛЕ НАМЕНЕ 

Постројење за производњу електричне енергије 679,88 

Становање у пољопривреди 2.908,08 

 

ПОВРШИНЕ ЈАВНЕ НАМЕНЕ 

Одбрамбени бедем са пешачким и бициклистичким стазама 56.199,14 

Заштитно зеленило уз обалу реке Западне Мораве 547.616,08 

Мелиорациони канал 1.185,11 

Регулисано речно корито 42.834,28 

Саобраћајне површине 110,33 

 

УКУПНО ГРАЂЕВИНСКО ПОДРУЧЈЕ 651.532,90 

 

УКУПНО 797.698,19 
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2.1.3. Површине јавне намене – опис локација и попис парцела 

 

Планиране површине јавне намене обухватају парцеле и делове парцела постојећих 

површина јавне намене, као и парцеле и делове парцела остале намене који се 

планирају припојити површинама јавне намене.   

 

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

графичком прилогу План урбанистичке регулације са планом парцелације за површине 

јавне намене. 

 

За површине јавне намене одређују се:  

 Саобраћајне површине 

 Водно земљиште 

 Зона одбрамбеног бедема 

 Зона зеленила уз обалу реке Западне Мораве 

 Мелиорациони канал 

 Зона регулисаног речног корита 

 

 

САОБРАЋАЈНЕ ПОВРШИНЕ  

Предвиђа се у оквиру планиране грађевинске парцеле КП Н4 приказане на карти План 

урбанистичке регулације са планом парцелације за површине јавне намене. 

 

У К.О. Пријевор 

Делови катастарских парцела: 

2191/2, 2191/4 и 2191/6. 

 

 

ВОДНО ЗЕМЉИШТЕ 

Зона одбрамбеног бедема 

Предвиђа се у оквиру планиране грађевинске парцеле КП Н5, приказане на графичком 

прилогу План урбанистичке регулације са планом парцелације за површине јавне 

намене. 

 

 

У К.О. Пријевор 

Целе катастарске парцеле:  

2191/6, 2192/4, 2206/5, 2206/8, 2206/9, 2207/2, 2208/5, 2217/5, 2217/7, 2217/9, 2217/11, 

2218/2, 2220/2, 2222/2, 2223/2, 2224/2, 2225/2, 2298/6, 2298/10, 2298/11, 2299/3, 2302/2, 

2303/2, 2304/2, 2305/2, 2306/2, 2307/2, 2308/2, 2311/3, 2312/2, 2313/3, 2314/2, 2315/1, 

2316/3, 2316/5, 2330/1, 2331/4, 2331/6, 2331/7, 2331/8, 2332/2, 2333/5, 2333/6, 2333/8, 

2333/9, 2337/1, 2338/1, 2341/3,2343/1, 2344/1, 2345/1, 2346/1, 2347/1, 2348/1, 2472/1, 

2481/6, 2481/1, 2483/1,  2486/4, 2486/6, 2486/7, 2487/1, 2494/2, 2494/3, 2495/1, 2509/1, 

2510/1, 2511/1, 2512/1, 2513/1, 2517/1, 2519/1, 2530/1, 2798/2 и 2800/2. 

Делови катастарских парцела: 

2191/2, 2191/4, 2207/1, 2208/3, 2314/1, 2315/2, 2316/4, 2331/3, 2332/1, 2494/4, 2494/5, 

2494/8, 2517/2, 2519/2, 2530/2,2818/1 и 2824. 
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Зона зеленила уз обалу реке Западне Мораве 

Предвиђа се у оквиру планираних грађевинских парцела КП Н1 и КП Н9, приказаних на 

графичком прилогу План урбанистичке регулације са планом парцелације за површине 

јавне намене. 

 

У К.О. Пријевор 

 

Целе катастарске парцеле  

2192/1, 2192/2, 2192/3, 2193/3, 2203/1, 2204, 2206/4, 2206/6, 2206/7, 2207/3, 2208/4, 

2208/6, 2217/6, 2217/8, 2217/10, 2217/12, 2217/13, 2218/3, 2220/3, 2222/3, 2223/3, 2224/3, 

2225/3, 2299/1, 2299/2, 2300/1, 2302/3, 2303/3, 2304/3, 2305/3, 2306/3, 2307/3, 2308/3, 

2309, 2310, 2311/4, 2314/3, 2315/3, 2316/1, 2316/2, 2317, 2330/2, 2331/5, 2331/7, 2331/9, 

2332/3, 2333/1, 2333/4, 2337/2, 2338/2, 2341/2, 2343/2, 2344/2, 2344/2, 2345/2, 2346/2, 

2347/2, 2348/2, 2481/2, 2481/7, 2482, 2483/2, 2485, 2486/2, 2486/3, 2488/1, 2488/2, 2488/3, 

2489, 2490, 2491, 2493/1, 2493/2, 2493/4, 2494/1, 2494/6, 2494/7, 2498/2, 2512/3, 2539/4, 

2541/2, 2542, 2544/2, 2548/4, 2548/5, 2548/6, 2549/2, 2550/2, 2552/1, 2552/2, 2553, 2554, 

2555/1, 2555/2, 2556/1, 2556/2, 2557, 2558, 2559, 2560, 2561/2, 2562/6, 2562/7, 2562/8, 

2619/2, 2619/3, 2620/2, 2620/3, 2621/2, 2622, 2623, 2624/2, 2625/2, 2626, 2627/2, 2628/2, 

2631/1, 2629, 2630, 2710/2,2712/2, 2713/1, 2713/3, 2713/4, 2714/2, 2715/1, 2716/2, 2717/2, 

2718/1, 2718/2, 2719/2, 2719/4, 2720/2, 2725/1, 2725/3, 2726/1, 2726/2, 2727/1, 2728/1, 

2728/2, 2729/1, 2730/1, 2731, 2732, 2733, 2734, 2735, 2736/1, 2737, 2738, 2739, 2801/3, 

2803/5 и 2825.  

Делови катастарских парцела: 

2193/1, 2201/1, 2205, 2301, 2813, 2298/7, 2298/9, 2312/1, 2318, 2319, 2320, 2321, 2324, 

2325, 2328, 2329, 2334/1, 2334/3, 2335, 2336, 2339, 2340/1, 2340/2,  2484, 2487/3, 2492, 

2493/2, 2498/1,  2508/2, 2509/2, 2510/3, 2511/3, 2513/3, 2514/2, 2516, 2517/3, 2518, 2519/3, 

2530/3, 2531, 2763, 2812 и 2824. 

 

У К.О. Бељина 

 

Део катастарске парцеле 90. 

 

Мелиорациони канал 

Предвиђа се у оквиру планиране грађевинске парцеле КП Н3 приказане на карти План 

урбанистичке регулације са планом парцелације за површине јавне намене. 

 

У К.О. Пријевор 

 

Делови катастарских парцела: 

2193/1 и 2763. 

 

Регулисано речно корито 

Предвиђа се у оквиру планираних грађевинских парцела КП Н7 и КП Н8 приказаних на 

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

 

У К.О. Пријевор 

 

Делови катастарских парцела: 

2487/3, 2492, 2493/2, 2498/1, 2498/3, 2499, 2500, 2505/1, 2506/1, 2506/2, 2507, 2508/2, 

2509/2, 2510/3, 2511/3, 2513/3, 2514/1, 2514/2, 2516, 2517/3, 2518, 2531 и 2812. 
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У К.О. Бељина 

 

Део катастарске парцеле 90. 

 

 

2.1.4. Општи урбанистички услови за уређење површина јавне намене – саобраћајне 

и зелене површине 

 

 

2.1.4.1. Саобраћајне површине 

 

Визија и принципи развоја су: 

 

Саобраћајни систем који обезбеђује мобилност свих учесника у саобрађају и на 

оптималан начин активира будући саобраћај, са високим степеном безбедности свих 

учесника у саобраћају и издвојеним слободним површинама за кретање пешака  и 

бициклиста. 

Принципи развоја саобраћајне инфраструктуре су: 

 повезивањe овог дела насеља са широм околином, са посебним освртом на 

остваривању квалитетног пешачког и бициклистичког саобраћаја 

 реконструкција, модернизација и доградња постојеће саобраћајнице, одбрамбеног 

бедема, изградње бициклистичке стазе уз левообални бедем Западне Мораве, а све у 

циљу планског развоја простора обухваћеног планом и садржаја планираних у њему 

уз адекватно комунално опремање. 

 

Принципи развоја саобраћајне инфраструктуре су: 

• Стварање услова за успостављање континуитета пешачког и бициклистичког 

саобраћаја који треба да доминира овим простором. 

• Стварање услова за адекватно саобраћајно опслуживање постојеће бране као и градњу 

нових објеката  у функцији водозахвата уз неопходно комунално опремање. 

 

Саобраћајна мрежа 

 

Концепција основне мреже саобраћајница има за циљ прихватање и квалитетно 

опслуживање локалног саобраћаја уз његово увођење до будућег постројења за 

производњу електричне енергије уз максимално коришћење изграђене саобраћајне 

мреже. 

 

Посебни циљеви развоја друмског саобраћаја 

 

На основу оцене постојећег стања, ограничења и потенцијала за развој, као и смерница 

и стечених обавеза из планске документације вишег реда, формирани су циљеви 

собраћајне мреже на подручју ПДР-а и то: 

 Обезбеђење приступачности и рационалне повезаности  

 Формирање пешачких и бициклистичких комуникација, као и остваривање 

континуитета са контактним Планским подручјима. 
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Саобраћајне везе насеља са окружењем 

 

Саобраћајна повезаност предметног простора са окружењем је преко Улице Пријевор 

поље, која се ван граница Плана везује на Улицу Видосава Колаковића ( деоница 

државног пута II Б реда број 355). 

 

Друмски саобраћај 

 

ПРИМАРНА САОБРАЋАЈНА МРЕЖА 

 

Северни општински пут- Градска магистрала Булевар Љубић-Коњевићи 1 

Траса овог пута креће од ДП IБ-23, у непосредној близини моста на реци Чемерници, 

пење се до гребена Љубићског брда, а са њега се спушта преко Трбушана и Пријевора и 

у Парменцу прелази реку З.Мораву и поново се везује на ДП IБ-23.  

Деоница трасе пролази кроз простор обухваћен овим Планским дукументом  и нанета је 

на основу идејног решења које је израђено од стране предузећа ЦИП-а -Београд. 

Попречни профил северног општинског пута –Булевара Љубић – Коњевићи 1 на 

деоници у границама Плана састоји се од две коловозне траке ширине по 6.0м које су 

раздвојене зеленилом ширине 2м, као и од обостраних тротоара ширине по 2м. 

Позиција деонице која пролази кроз овај план је дата оријентационо и могућа су 

померању у складу са техничком документацијом, а предвиђена је за разраду 

посебним Планским документом. 

 

СЕКУНДАРНА САОБРАЋАЈНА МРЕЖА 

 

Једина саобраћајница секундарне мреже у оквиру обухвата Плана је Улица Пријевор 

поље, која представља и једини колски прилаз брани „Парменац“. Кратак крак ове 

саобраћајнице по постојећој траси залази у обухват плана са регулацијом ширине  7.0, 

односно попречним профилом који се састоји од коловоза минималне ширине  (5.5м) и 

тротоара ширине 1.5м. У оквиру регулације  Улице Пријевор поље, планиран је њен 

слепи завршетак са окретницом непосредно испред бедема. Саобраћајна веза будућег 

постројења за производњу електричне енергије ће бити остварена преко јавне 

површине у контакту која је у фунцији опслуживања бране „Парменац“. 

 

Пешачки саобраћај 

 

Површине резервисане за кретање пешака планиране су целом дужином левообалног 

бедема у виду пешачке стазе по круни бедема - Стаза здравља, која се задржава, с тим 

да се планира раздвајање пешачке и бициклистичке стазе. Ове стазе су ширине 2-2,5m. 

Уз стазе се,такође, се планирају одговарајући садржаји намењени корисницима. Такође 

се, у складу са контактним Планом (ПДР- Спортски центар „Младост“ наставља у 

континуитету пешачка зона дуж самог корита реке у ширини од 5м све до постојеће 

попречне везе са бедемом, где се завршава, односно, пешачки токови усмеравају даље 

на њега. У западном делу захвата задржава се постојећи пешачки висећи мост преко 

реке Западне Мораве (уз реновирање и адекватно одржавање), који везује 

пољопривредна имања на левој обали (која се такође задржавају) са Државним путем А 

реда бр. 23 Чачак-Ужице.  
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Бициклистички саобраћај  

 

Бициклистичка стаза, као саобраћајна површина намењена кретању бициклиста 

планирана је у подножју левообалног одбрамбеног насипа, по чијој круни је пешачка 

стаза. Попречни профил ове стазе, који је предвиђен за кретање бициклиста у оба 

смера, планиран је са коловозом за бицикле ширине 3m и разделним зеленилом (са 

северне стране-супротно косини одбрамбеног насипа) ширине 1,5m у складу са 

просторним могућностима. 

Ширина бициклистичке стазе од 3m може се користити и за контролисано кретање 

комуналних, сервисних, интервентних и других потребних возила за одржавање 

бедема.  

 

Дуж планираних пешачких и бициклистичких стаза у пројектној документацији треба, 

у складу са просторним могућностима, обезбедити садржаје као што су рамови за 

паркирање бицикала, клупе за седење и други садржаји намењени излетничком, 

рекреативном и другим видовима коришћења од стране посетилаца.  

 

Општи услови 

 

За планиране саобраћајнице, као и бициклистичку стазу уз бедем и пешачку стазу по 

круни бедема, обавезна је израда пројектне документације.  

Планирано је задржавање постојеће саобраћајнице – Улица Пријевор поље, уз 

реконструкцију и доградњу у смислу проширења попречног профила са изградњом 

окретнице 

-коловози треба да има најмање две саобраћајне траке,  

-у оквиру планиране „слепе“ улице обезбедити простор за 

окретање возила; 

- поставити одговарајућу саобраћајну сигнализацију; и 

-омогућити адекватне пешачке комуникације уз примену прописа на основу 

“Правилника о техничким стандардима приступачности” (”Сл. гласник РС“, бр. 

22/2015). 

 

 

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. 

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: 
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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 2,5м' за постојећи број парцела. 

Минимална ширина приступног пута који се користи за повезивање две до четири 

грађевинске парцеле са јавном саобраћајницом и дужине до 100м' је 4,5м. 

Минимална ширина приступног пута који се користи за повезивање више од четири 

грађевинске парцеле са јавном саобраћајницом и дужине до 100м' је 5,0м'. 

Ако се приступни пут користи за једну грађевинску парцелу, може се припојити тој 

парцели. 

Ако се приступни пут користи за повезивање две или више грађевинских парцела са 

јавном саобраћајницом, формира се као посебна парцела. 

 

б/ Услови приступа парцелама постројења за производњу електричне 

енергије 

 

Постројењу ће се приступати преко јавне површине у функцији водног земљишта –

зеленило уз реку,  а преко које се остварује приступ и објекту бране и то са улице 

Пријевор поље, преко одбрамбеног бедема и даље преко кп. бр. 2191/4, 2824, 2193/1 и 

2763. Сам улаз на грађевинску парцелу је минималне ширине 6,5м (коловоз ширине 

минимално 5м  и тротоар ширине минимално 1,5м), а у складу са меродавним возилом.  

 

Приступни путеви који су 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. 

 

 

2.1.4.2. Зелене површине 

 

У оквиру јавних зелених површина издваја се зона заштитног зеленила уз обалу реке 

Западне Мораве, као и зеленило зоне одбрамбеног бедема. 

 

Заштитно зеленило 

 

Ову категорију зеленила чини зеленило уз Западну Мораву, од водотока до 

одбрамбеног бедема. Основна улога ове вегетације је водозаштитна. Зеленило ове 

категорије утиче на то да земљиште интензивније упија падавине, да спорије отиче до 

водотока, чиме се отклањају јаке пролетње поплаве, а стварају водотоци богати водом. 

Захваљујући способности учвршћивања земљишта, зеленило најпотпуније испољава 

земљозаштитну, облоутврдну и водозаштитну функцију, чиме  се спречава широко 

развијени процес ерозије земљишта. Поред тога, заштитно зеленило уз реку, као 
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елемент система градског зеленила има вишеструку улогу: рекреативну, изолирајућу, 

рашчлањавајућу и маскирну.  

 

У оквиру ове категорије зеленила издваја се површина заштитног зеленила која залази 

у зону непосредне заштите водоизворишта Пријевор-Парменац. На овом простору се 

налази неколико бунара у линијској формацији, паралелно са обалом реке. Простор је 

ограђен и има строго контролисан приступ. У оквиру њега се могу садити декоративно 

зеленило и растиње које нема дубоки корен. Простор се може користити за сенокос. 

Остатак површине заштитног зеленила организовати као уређено зеленило уз обалу 

реке, која ће представљати наставак градског парка предвиђеног ГУП-ом града Чачка и 

Планом генералне регулације „Центар“. Уређење речних обала има за циљ отварање 

према реци и постепено формирање „зелене линије“ уз реку у виду кеја која поред 

регулације треба да има рекреативни и естетски карактер. Приликом уређења зелених 

површина ове категорије потребно је максимално очувати природни амбијент, а 

пажљивим интервенцијама обале учинити доступним и пријатним местом за пасиван 

одмор и активну рекреацију посетилаца. Орагнизацију садржаја унутар зелене 

површине у потпуности треба прилагодити потребама екосистема, уз уређење 

вегетације и побољшање њеног еколошког статуса. Простор употпунити мобилијаром 

који је намењен излетничком, рекреативном и другим видовима коришћења (клупе, 

сеници, корпе за отпатке, расвета и др). 

Неопходно је спроводити сталну контролу простора и интензивну негу. Наведено се 

првенствено односи на забрану одлагања било каквог отпада у зони заштитног 

зеленила, сечу стабала и сл. Приликом озелењавања користити врсте прилагођене 

матичном супстрату, клими и другим природним карактеристикама подручја, као и оне 

врсте које су се добро показале у ширем окружењу. Адекватним комбиновањем 

различитих форми вегетације нагласити и истаћи водено огледало. 

 

Зеленило зоне одбрамбеног бедема са пешачким и бициклистичким стазама 

 

Целом дужином левообалног бедема планирана је пешачка стаза по круни бедема. 

Озелењавање косина бедема и простора уз стазу вршити комбиновањем травњака и 

ниског жбунастог растиња. Кроз даљу техничку документацију дуж стазе, на 

одређеним растојањима оформити мања одморишта са клупама, расветом и корпама за 

отпатке.      

У подножју левообалног бедема планирана је бициклистичка стаза. Са њене северне 

стране, супротно косини одбрамбеног насипа, планирано је формирање линеарног 

зеленила ширине 1,5m, у складу са могућностима. За линеарно озелењавање могу се 

користит како дрвенасте, тако и жбунасте врсте вегетације, а све у складу са слободном 

површином оформљеном за садњу. Простор косина одбрамбеног бедема ка 

бициклистичкој стази, местимично озеленити полеглим жбунастим растињем 

динамичног колорита. 

 

 

2.1.5. Општa правила уређења мреже јавне комуналне инфраструктуре 

 

2.1.5.1. Хидротехничка инфраструктура 

 

Водоводна мрежа 

Појас заштите, који се успоставља око цевовода ЧЕ Ø 800 mm регионалног 

водосистема Рзав, крак Трбушани – градски резервоар, износи по 5 m са сваке стране. 
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Постојећа секундарна водоводна мрежа се задржава.  

 

Хидрографски подаци 

За изворишта Бељина и Парменац одређене су зоне санитарне заштите, и то 

непосредна, ужа и шира зона санитарне заштите. 

Река Западна Морава је водоток I реда. Основно корито је нерегулисано. На левој 

обали, на делу који је у обухвату плана, читавом дужином је изграђен насип. Регулација 

минор корита Западне Мораве је планирана према пројекту регулације – стабилизације 

корита реке Западне Мораве на деоници од пешачког моста до бране у Парменцу, из 

2009. године. 

У западном делу плана се налази брана Парменац у власништву града Чачка. Брана 

Парменац је вишенаменски објекат са наменом водоснабдевања, наводњавања и 

наменом компензационог базена за узводну хидроелектрану Међувршје. 

Код бране Парменац планирана је изградња постројења за производњу електричне 

енергије. 

За потребе наводњавања у оквиру бране је уливна грађевина са решетком и уставом за 

упуштање воде у главни канал, трапезног облика са бетонском облогом, канал је 

димензионисан на рачунски протицај од око Q=5 m³/s. 

Планирано је да постројење за производњу електричне енергије захвата воду из 

постојеће уливне грађевине за канал за наводњавање. 

 

 

Фекална  канализација 

Предвидети водонепропусне септичке јаме, које ће се после одређеног времена 

празнити. 

 

 

2.1.5.2. Електроенергетска инфраструктура 

 

Како је приказано у делу плана који се односи на постојеће стање електроенергетске 

инфраструктуре закључује се да се преко  простора који је предмет овог плана прелазе 

три 10 kV вода. У обухвату Плана се налази и једна постојећа трафо станица (ТС) 

10/0.4kV/kV „Водовод Бунари“, а потрошачи електричне енергије који се налазе на 

овом подручју се осим оз ове ТС напајају из још две дистрибутивне ТС 10/0.4 kV/kV 

које се налазе у близини подручја. 

 

Према условима ЕПС „Дистрибуција“, огранак Електродистрибуција Чачак, постојећи 

електроенергетски капацитети задовољавају потребе конзума и до 2035. године није 

предвиђено проширење капацитета. С обзиром на планиране намене, изградња нових 

дистрибутивних електроенергетских објеката и мреже није планирана. У случају 

потребе, трафостанице 10/0,4 kV, типске  монтажно-бетонске снаге 630 kVA (или nx630 

kVА)  ће се градити на парцелама намењеним заштитном зеленилу уз обавезно 

усклађивање траса енергетских водова са постојећим, или планом предвиђеним 

трасама. Будућим трафо-станицама је потребно обезбедити колски прилаз ширине 

минимално 3 m ради интервенције у случају ремонта или хаварије.  

 

Задржавају се трасе постојећих 10 kV водова. Нову средњенапонску  мрежу  је 

потребно градити подземно, а уколико није дошло до реализације планом предвиђене 

одговарајуће саобраћајнице чија је зона тротоара предвиђена за трасирање каблова, 

може се реализовати и у складу са постојећим трасама надземних и подземних водова. 
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Обавеза је дистрибутера електричне енергије да касније, код реализације планом 

предвиђене саобраћајнице, изврши измештање, односно усклађивање траса инсталација 

у складу са планским решењем датим овим планом. Нисконапонска мрежа ће се 

градити подземно.  

 

Према Генералном урбанистичком плану  града Чачка планира се изградња 35 kV вода 

дуж планираног општинског пута у средишњем делу подручја. 

 

Ближе услове за пројектовање и прикључење електронергетске мреже и објеката ће у 

поступку обједињене процедуре прописати надлежно електродистрибутивно предузеће. 

 

Планира се изградња инсталације јавног осветљења дуж одбрамбеног бедема и уз 

планирану саобраћајницу. Осветљење саобраћајница и осталих површина мора 

осигурати минимални осветљај који ће обезбедити кретање уз што већу сигурност и 

комфор свих учесника у ноћном саобраћају. Избор стубова као и типа светиљке за јавно 

осветљење планираног простора као и њихов тачан положај биће дефинисан у 

пројектној документацији.  

 

У средишњем делу подручја планира се изградња постројења за производњу 

електричне енергије из обновљивог извора-хидроенергије. Према Мишљењу ЕПС 

„Дистрибуција“, огранак Електродистрибуција Чачак, постројење се може прикључити 

у дистрибутивни електроенергетски систем (ДСЕЕ) уз испуњење одговарајућих 

техничких услова.  Од места везивања прикључка електране на ДСЕЕ је потребно 

изградити 10 kV вод (као и оптички кабел) одговарајућих карактеристика који ће се са 

једне стране везати на месту прикључења огранка за ТС „Сирова вода“, а са друге 

стране у ТС „Сирова вода“. 

  

Према условима „Електромрежа Србије“ А.Д. подручје плана пресеца далековод 110 

kV бр. 182 Чвор Бељина-ТС „Горњи Милановац“. Далековод 110 kV задржава своју 

трасу. Свака градња испод или у близини далековода је условљена важећим Законима, 

Правилницима и техничким условима. У случају градње испод или у близини 

далековода потребна је сагласност „Електромрежа Србије“ А.Д. при чему важе следећи 

услови: 

- сагласност се даје на Елаборат који инвеститор планираних објеката треба да 

обезбеди, а који израђује овлашћена пројектна организација. 

- садржај Елабората и мере које се прописују приликом пројектовања и пре и за 

време извођења радова прописује власник инсталације, а на основу важећих 

Закона, Правилника и техничких прописа. 

 

Претходно наведени услови важе приликом израде Елабората о могућностима градње 

планираних објеката или озакоњења постојећих објеката у заштитном појасу 

далековода. Заштитни појас далековода износи 25 m са обе стране далековода 

напонског нивоа 110 kV од крајњег фазног проводника. 

Ван заштитног појаса, а у близини далековода потребно је испитати могућност градње 

планираних објеката у зависности од индуктивног утицаја на потенцијално планиране 

објекте од електропроводног материјала и потенцијално планиране телекомуникационе 

водове (не треба ако су у питању оптички каблови). 

 Уколико постоје метални цевоводи, у зависности од насељености подручја, потребно је 

анализирати индуктивни утицај на максималној удаљености до 1000 m од осе 

далековода. Овај утицај, у зависности од специфичне отпорности тла и насељености 
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подручја, потребно је анализирати на максималној удаљености до 3000 m од осе 

далековода у случају градње телекомуникационих водова 

 У случају да се из Елабората утврди колизија далековода и планираних објеката, врши 

се измештање, адаптација или реконструкција далековода у складу са важећим 

законским актима и у складу са условима АД “Електромрежа Србије“ Београд. 

У заштитном појасу далековода се могу изводити санације, адаптације и 

реконструкције далековода и  делова система далековода због потреба интервенција и 

ревитализација електроенергетског система. 

 

 

2.1.5.3. Телекомуникациона инфраструктура 

 

На основу анализе постојећег стања као и на основу потреба за новим капацитетима 

предвиђају се одређена решења чији је циљ да се обезбеди планирање и градња 

телекомуникационе инфраструктуре која ће у будућности задовољити све потребе 

корисника телекомуникационих услуга и сервиса. 

 

Градња нове ТК инфраструктуре треба да понуди и омогући квалитетне и савремене 

телекомуникационе услуге по економски повољним условима које ће се моћи 

користити за потребе грађана, привредних субјеката и органа локалне управе. 

   

Планира се изградња нове ТК инфраструктуре и задржавање постојеће где је то могуће. 

Планира се изградња ТК водова дуж планираног општинског пута у средишњем делу 

подручја и дуж планираног пута до постројења за производњу електричне енергије. 

Постојећу мрежу која је изграђена изван регулације постојећих и планираних улица је 

потребно изместити унутар регулације, у планиране коридоре.  

 

Будућа изградња приступне мреже треба да задовољи све захтеве за новим сервисима, 

што значи да оптичким кабловима треба што ближе прићи корисницима, што више 

смањити дужину претплатничке петље по бакарним кабловима и увести нове 

технологије, односно постепено (еволутивно) прећи на мреже нове генерације. 

Ради пружања квалитетних широкопојасних услуга (VDSL за брзи интернет и IPTV за 

квалитетан пренос видео сигнала са протоком од 30 Mb/s до 50 Mb/s) планира се даљи 

развој кабловске приступне мреже који се дугорочно креће ка скраћивању 

претплатничке петље за кориснике који су повезани бакарним кабловима, тако да 

петља буде дужине највише од 150 до 300 метара. У центру полигона који обухватају 

све кориснике услуга у оквиру претплатничке петље планира се постављање објекта за 

смештај телекомуникационе опреме-мини ИПАН уређаја и пратећих оптичких каблова 

за њихово повезивање. Нови мини ИПАН уређаји се могу постављати на осталом 

земљишту, у објектима и на површинама јавне намене, у регулацијама постојећих и 

планираних саобраћајница, на местима где постоје просторне и техничке могућности. 

Ови уређаји се могу постављати на бетонско постоље, стуб, зид или у оквиру објекта.  

Нови објекти, односно кабинети за смештај телекомуникационе опреме ће се 

постављати према потребама корисника и надлежног оператера, а локације ових 

кабинета  ће се одредити у пројектно-техничкој документацији, у складу са правилима 

грађења из овог Плана.  

У регулацијама планиране саобраћајнице и уз одбрамбени бедем се планирају коридори 

за изградњу оптичких и претплатничких каблова приступне и транспортне мреже. Од 

ове мреже изводиће се  прикључци до објеката. Прикључење нових претплатника на ТК 

инфраструктуру планирано је подземно. Пре уласка у објекте је потребно изградити 
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одговарајућа ТК окна. Димензије ТК окна ће се одредити у пројектној документацији 

према условима надлежног телекомуникационо предузећа.  

 

Осим планиране ТК мреже и објеката, на подручју је могућа и изградња приводних 

каблова и Wi-Fi приступних тачака, постављање телефонских говорница, као и система 

за видео-надзор, у оквиру регулација површина јавне намене (на стубовима јавне 

расвете, семафорима, рекламним паноима и сл.) и у оквиру осталих површина (на 

објектима). 

 

При градњи објеката као и инфраструктуре непосредно уз објекте електронских 

комуникација или при градњи објеката и инфраструктуре за потребе телекомуникација 

потребно је у свему се придржавати важећих правилника из ове области а који у свему 

дефинише начине одређивања елемената телекомуникационих мрежа и припадајуће 

инфраструктуре. 

 

На подручју плана нема базних станица, док у околини постоји једна активна базна 

станица мобилне телефоније. Планиране радио базне станице су у графичком прилогу 

"План телекомуникационе инфраструктуре" приказане оријентационо, а тачна позиција 

биће дефинисана у току пројектовања. Сходно развоју и напретку технологије у 

области бежичних мобилних комуникација, овај сегмент ТК мреже ће се убудуће 

стално развијати и модернизовати. За све нове радио базне станице оператери су дужни 

да приступе изради процене утицаја на животну средину. 

 

Преко подручја прелази радио-релејни коридор. На правцу коридора је изградња 

објеката ограничена у складу са важећим прописима, односно неопхпдно је да 

просторна зона цилиндричног облика полупречника II Френелове зоне на траси буде 

слободна од препрекаи. На траси РР коридора није дозвољена изградња објеката чија ће 

висина ометати пружање сигнала.  

 

 

2.1.5.4. Термотехничка инфраструктура 

 

На предметном простору се не планира изградња дистрибутивне гасоводне меже. 

 

 

2.1.6. Смернице за  уређење зелених површина у оквиру осталих намена 

 

Систем зеленила предметног плана, у највећој мери, чине зелене површине које прате 

претежне намене. 

 

 Зеленило зоне постројења за производњу електричне енергије 

 Зеленило зоне становања у пољопривреди 

 

Зеленило зоне постројења за производњу електричне енергије 
 

У оквиру ове намене планирана је изградња постројења за производњу електричне 

енергије, које ће се састојати од  машинске зграде и испусног канала. Постројењу ће се 

приступати преко јавне површине у функцији водног земљишта – зеленило уз реку,  а 

преко које се остварује приступ и објекту бране и то са Улице Пријевор поље, преко 

одбрамбеног бедема и даље преко кп. бр. 2191/4, 2824, 2193/1 и 2763. 
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Зеленило у оквиру ових површина као и ка околним наменама формирати линеарно, са 

функцијом заштите, постављено тако да не угрожава безбедност кретања у оквиру 

предметног простора. Димензија и позиција заштитног појаса у директној су 

зависности од технолошког процеса. Потребно је отворене зелене површине 

организовати тако да елиминишу потенцијално негативне ефекте по животно окружење, 

које планирани садржај на датој површини може имати. Улога зеленила ове зоне јесте и 

оплемењивање средине у естетском погледу. У складу са тим је и избор биљака 

условљен средином у којој оне расту, где се увек боље одржавају групе биљака него 

појединачна стабла.  

Већи део површина у оквиру круга погона за производњу електричне енергије уредити 

у пејзажном стилу, настојећи да се постигне што бољи однос слободних површина 

према површинама под објектима. Осим у случају где се ради о стварању унутрашњих 

паравана, где простор треба испунити високим растињем, формирати веће травне 

површине. Зеленило се може садити као оквир објектима, како би се ублажиле оштре 

контуре објеката, као и по ободу комплекса, чиме се постиже заштита и жељено 

присуство засене. Могуће је формирати и групне аранжмане зеленила у централним 

деловима отворених површина чиме се утиче на стварање повољних микроклиматских 

услова. 

 

Зеленило зоне становања у пољопривреди 

Ова намена је планирана на површинама на којима су претежно заступљени рурално 

становање и пољопривредне површине.  

Код уређења зелених површина у оквиру ове зоне изнаћи начин да се постојеће зелене 

површине преуреде, освеже новим садржајима, а нове условити изградњом 

функционалног зеленила. Простор између грађевинске и регулационе линије треба да 

буде слободан и озелењен. Уместо чврстих ограда препоручује се употреба живица, 

нарочито у улицам које због ширине или других организационих околности немају 

дрворед. Задњи део индивидуалних окућница може се користити као башта, воћњак 

или повртњак, у зависности од површине слободне парцеле. На избор биљних врста за 

ову категорију зеленила, не може се значајно утицати, али је препорука да то буду 

аутохтоне врсте прилагођене датим условима. Организацију зелених површина 

ускладити са распоредом објеката становања и помоћних објеката заступљених у 

оквиру.  

 

 

2.1.7. Правила, услови и ограничења уређења простора 

 

У графичком прилогу „План намене површина“ дате су претежне намене у оквиру 

захвата плана. 

 Изградња објеката се може вршити искључиво на основу плана и по 

условима прописаним планом. 

 У регулацији улица није дозвољена изградња објеката, изузев оних који 

спадају у саобраћајне, односно комуналне објекте и урбану опрему 

(надстрешнице јавног превоза, споменици, рекламни панои и сл). 

 Изградња планираних објекта дозвољена је унутар утврђених грађевинских 

линија. 

 На планираним површинама јавне намене и површинама планираним за 

објекте од општег интереса не могу се подизати објекти који нису у 

функцији планиране намене. 
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 На просторима који на основу плана нису утврђени као грађевинске 

површине не може се дозволити никаква изградња супротна предвиђеној 

намени, осим објеката инфраструктуре, односно објеката који служе 

одбрани. 

 

 

2.1.8. Општи регулациони и нивелациони услови за уређење површина јавне намене - 

улица 

 

Ширина регулације саобраћајница утврђена је у складу са категоријом саобраћајнице и 

оптималним коридором за њен смештај. 

 

Регулациона линија утврђује линију разграничења површина одређене јавне намене од 

површина предвиђених за друге јавне и остале намене и представља будућу границу 

грађевинских парцела намењених за површине јавне намене, међу којима и 

саобраћајнице.  

Планом регулације улица дефинисани су услови за диспозицију саобраћајних 

површина – коловоза и тротоара. 

Положај саобраћајница у уличном коридору дефинисан је и осовином самих 

саобраћајница. 

 

Саобраћајним решењем  условљено је и постављање нивелете саобраћајница према 

конфигурацији терена и другим условима у коридору. Планом нивелације утврђена је 

висинска регулација саобраћајница у односу на конфигурацију терена и нивелацију већ 

изграђених саобраћајница. Дате висинске коте пресечних тачака осовина постојећих 

или планираних саобраћајница су орјентационог карактера и могуће су измене ради 

побољшања техничких решења. У односу на утврђену нивелету саобраћајница 

потребно је испланирати терен пре почетка грађења и утврдити висинску коту 

приземља објеката. 

 

 

2.1.9. Услови и мере заштите простора 

 

2.1.9.1. Услови за заштиту животне средине  

 

Општи услови заштите животне средине обухватају спровођење норматива који су 

дефинисани како  кроз планове вишег реда, тако и кроз услове за изградњу објеката, 

заступљеност отворених – слободних простора и зелених површина на нивоу  

урбанистичке зоне. 

Придржавањем утврђених услова из плана у погледу врсте и намене новопланираних 

објеката, њиховог утврђеног положаја, дефинисаних индекса и заузетости простора–

парцела и утврђених максималних спратности, уз поштовање ограничења, обезбеђују 

се квалитетнији услови живота . 

 

Општи услови заштите животне средине обезбеђују се придржавањем одредби: 

- Закон о заштити животне средине („Сл. гласник РС“ бр. 135/04, 36/09, 36/09 - др. 

закон, 72/09 - др. закон, 88/10, 43/11 - одлука УС, 14/16, 76/18 и 95/18 – др. закон, ). 

- Закона о стратешкој процени утицаја на животну средину ("Сл. гласник РС бр. 

135/04 и 88/10), 
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- Закона о процени утицаја на животну средину ("Сл. гласник РС“ бр.135/04, 36/09), 

као и другим законима, правилницима и прописима везаним за ову област. 

 

Мере заштите за време изградње и експлоатације постројења за производњу 

електричне енергије 

 

- При свим планираним радовима инвеститор се мора стриктно придржавати мера 

заштите које су прописане Законом о заштити животне средине и Законом о 

интегрисаном спречавању и контроли загађивања животне средине ("Службени 

гласник РС" бр. 135/04 и 25/15).  

- Изградња објеката  се може реализовати искључиво на локацијама наведеним у 

планској и пројектној документацији. 

- Уклањање високе вегетације у приобалном појасу, на локацији предвиђеној за 

изградњу објекта свести на најмању могућу меру. 

- Грађевински радови на изградњи и експлоатацији постројења за производњу 

електричне енергије не смеју да изазову било какве поремећаје стабилности 

околног терена, ни процесе ерозије. 

- Испуст воде из машинске зграде тако пројектовати и изградити да се не изазове 

еродирање обале или корита реке. 

- После сваке велике воде треба извршити инспекцију елемената конструкције и 

евентуална оштећења поправити. 

- Уколико током извођења радова, али и касније током коришћења објекта, дође до 

појаве речне ерозије или спирања земљишта са околних падина, инвеститор је 

обавезан да хитно предузме одговарајуће антиерозивне мере. 

- Пренос произведене електричне енергије организовати тако да се машински 

објекат најкраћим путем повеже са постојећом електромрежом. 

- Квалитет воде по испуштању из машинске зграде мора бити истог или бољег 

квалитета него у реципијенту. 

- Инвеститор је обавезан да редовно прати квалитет вода низводно од испуста, а 

посебно у периодима великих вода. 

- Уколико се констатује да је квалитет вода низводно од испуста лошијег квалитета 

услед загађења у машинској згради, постројење за производњу електричне 

енергије мора престати са радом док се извор загађења не елиминише у 

потпуности. 

- Сва опрема и материјали који ће бити коришћени при изградњи постројења за 

производњу електричне енергије морају бити атестирани и морају да 

задовољавају све прописане стандарде за овакву врсту објеката. 

- Машинска зграда и средњенапонско постројење морају бити адекватно 

обезбеђени од електростатичког пражњења. 

- Изградња свих конструктивних елемената постројења мора да буде реализована у 

складу са важећим прописима за трусна подручја. 

- У објекту машинске зграде није дозвољена изградња санитарног чвора, а посебно 

канализације. Иста мера се односи и на инсталације грејања. 

- Уколико се током земљаних радова на припреми локације за извођење 

планираних радова наиђе на природно добро које је геолошко-палеонтолошког 

или минералошко-петрографског порекла за које се претпоставља да има својство 

природног споменика, сходно Закону о заштити животне средине, Извођач радова 

је дужан да о налазу одмах обавести Завод за заштиту природе Србије, односно 

предузме све мере како се природно добро не би оштетило до доласка овлашћеног 

лица. 
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- Уколико се током земљаних радова открију покретни или непокретни 

материјални остаци прошлости, извођач радова је обавезан да привремено 

обустави радове и о налазу што пре обавести надлежни Завод за заштиту 

споменика културе, а налазиште обезбеди до доласка овлашћеног лица. 

- Узводно од водозахвата успоставити хидролошку станицу за систематско праћење 

протока воде. 

- Инвеститор је обавезан да одржава у исправном стању хидролошку станицу. У 

случају квара на хидролошкој станици инвеститор је обавезан да што пре отклони 

техничке недостатке на хидролошкој станици. 

- За све планиране радове инвеститор је обавезан да обезбеди одговарајуће услове и 

сагласности од надлежне водопривредне организације. 

- Уколико се из било ког разлога укаже потреба за битнијом изменом пројектне 

документације, Инвеститор је обавезан да се накнадно обрати Заводу за заштиту 

природе Србије и другим надлежним установама, организацијама и предузећима 

за издавање додатних или допунских услова, а да за евентуалне измене техничке 

документације консултује Пројектанта. 

- Испод трансформаторског постројења машинске зграде, као и испод турбине 

потребно је изградити непропусне, уљне базене запремине довољне да могу 

примити евентуално исцурело турбинско или изолационо уље из система 

машинске зграде, 

- Плутајући нанос (пластична амбалажа, кесе и сл.) у постојећој акумулацији 

редовно сакупљати и по потреби одвозити у сарадњи са надлежном комуналном 

службом. 

- Извршити издвајање корисних компоненти из плутајућег наноса (нпр. дрво), 

- Неопходно је обезбедити еколошки гарантовани протицај у речном току низводно 

од бране. Величина еколошки гарантованог протицаја је одређена сходно задатим 

водопривредним смерницама за израду пројектне документације. 

 

Остале мере заштите животне средине детаљно су наведене кроз Стратешку 

процену утицаја Плана на животну средину. 

 

 

2.1.9.2. Услови за заштиту водоизворишта 

У обухвату Плана налази се водоизвориште Парменац – Пријевор, а у контакту плана 

водоизвориште Бељина. Око ових водоизворишта успостављене су зоне санитарне 

заштите кроз Елаборат о зонама санитарне заштите изворишта „Пријевор – 

Парменац“ и „Бељина“ (Beogeoaqua д.o.o, Београд, 2015). Границе зона санитарне 

заштите су преузете из Елабората и приказане на карти План намене површина. 

Ограничења која важе у зонама санитарне заштите, такође су преузета из Елабората.  

Прва или непосредна зона санитарне заштите обухвата земљиште на ком се налазе 

бунари и земљиште у непосредном окружењу. То је најужа зона, са најстрожијим 

условима коришћења. За њу су прописана следећа ограничења: 

1)  изградња или употреба објеката и постројења, коришћење земљишта или вршење 

друге делатности везане за ограничења у  другој зони; 

2)  постављање уређаја, складиштење опреме и обављање делатности који нису у 

функцији водоснабдевања; 

3)  кретање возила која су у функцији водоснабдевања ван за то припремљених 

саобраћајница, прилаз возилима на моторни погон која нису у функцији 
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водоснабдевања, коришћење пловила на моторни погон, одржавање спортова на 

води и купање људи и животиња; 

4)  напајање стоке; 

5)  узгајање рибе ради комерцијалног изловљавања. 

Прва зона санитарне заштите, у обухвату овог Плана, налази се у оквиру заштитног 

зеленила уз обалу реке Западне Мораве. Ова зона је ограђена и има контролисан 

приступ. 

Друга или ужа зона санитарне заштите је следећа и представља јединствену зону за 

оба водоизворишта. Већи део обухвата се налази у овој зони. 

У овој зони важе следећа ограничења: 

1)  изградња или употреба објеката и постројења, коришћење земљишта или вршење 

друге делатности везане за ограничења у трећој зони; 

2)  стамбена изградња; 

3)  употреба хемијског ђубрива, течног и чврстог стајњака; 

4)  употреба пестицида, хербицида и инсектицида; 

5)  узгајање, кретање и испаша стоке; 

6)  камповања, вашари и друга окупљања људи; 

7)  изградња и коришћење спортских објеката; 

8)  изградња и коришћење угоститељских и других објеката за смештај гостију;  

9)  продубљивање корита и вађење шљунка и песка; 

10)  формирање нових гробаља и проширење капацитета постојећих. 

 

У обухвату овог Плана, у другој зони санитарне заштите, налази се део водотока 

Западне мораве, зеленило у форланду реке, заштитно зеленило, пољопривредне 

површине, мелиорациони канал, постројење за производњу електричне енергије и 

приступна саобраћајница. 

 

Трећа или шира зона санитарне заштите је последња зона заштите водоизворишта. 

Читав простор у обухвату се налази у овој зони. 

У њој важе следећа ограничења: 

1)  трајно подземно и надземно складиштење опасних материја и материја које се не 

смеју директно или индиректно уносити у воде; 

2) производња, превоз и манипулисање опасним материјама и материјама које се не 

смеју директно или индиректно уносити у воде; 

3) комерцијално складиштење нафте и нафтних деривата; 

4) испуштање отпадне воде и воде која је служила за расхлађивање индустријских 

постројења; 

5) изградња саобраћајница без канала за одвод атмосферских вода; 

6) експлоатација нафте, гаса, радиоактивних материја, угља и минералних сировина; 

7) неконтролисано депоновање комуналног отпада, хаварисаних возила, старих гума 
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и других материја и материјала из којих се могу ослободити загађујуће материје  

испирањем или цурењем; 

8)  неконтролисано крчење шума; 

9)  изградња и коришћење ваздушне луке; 

10) површински и подповршински радови, минирање тла, продор у слој који застире 

подземну воду и одстрањивање слоја који застире водоносни слој, осим ако ти 

радови нису у функцији водоснабдевања; 

11)  одржавање ауто и мото трка. 

  

 

2.1.9.3. Услови за заштиту од пожара, елементарних и других непогода 

 

Ради заштите од пожара објекти морају бити реализовани према одговарајућим 

техничким противпожарним прописима, стандардима и нормативима: 

- Објекти морају бити реализовани у складу са Законом о заштити од пожара („Сл. 

Гласник РС“, бр. 11/09, 20/15, 87/18 и 87/18 – др. закон) 

- Објекти морају имати одговарајућу хидрантску мрежу која се по протоку и притиску 

воде у мрежи планира и пројектује према Правилнику о техничким нормативима за 

инсталације хидрантске мреже за гашење пожара („Сл. гласник РС“, бр. 3/18)  

- Објектима мора бити обезбеђен приступни пут за ватрогасна возила, сходно 

Правилнику о техничким нормативима за приступне путеве, окретнице, уређене 

платое за ватрогасна возила у близини објеката повећаног ризика од пожара („Сл. 

лист СРЈ“, бр. 8/95), по коме најудаљенија тачка коловоза није даља од 25м од габарита 

објекта.  

- Објекти морају бити реализовани у складу са Правилником о техничким нормативима 

за заштиту високих објеката од пожара („Сл. Гласник РС“, бр. 80/15, 67/17 и 103/18), 

Правилником о техничким нормативима за електричне инсталације ниског напона 

(„Сл. лист СФРЈ“, бр. 53/88, 54/88 – исправка, „Сл. лист СРЈ“, бр. 28/95) и Правилником 

о техничким нормативима за заштиту објеката од атмосферског пражњења („Сл. 

лист СРЈ“, бр. 11/96).  

 

У циљу прилагођавања просторног решења потребама заштите од елементарних 

непогода, пожара и потреба значајних за одбрану укупна реализација односно 

планирана изградња мора бити извршена уз примену одговарајућих просторних и 

грађевинско - техничких решења у складу са законском регулативом из те области.  

Ради заштите од потреса новопланиране садржаје реализовати у складу са -

Правилником о техничким нормативима за изградњу објеката високоградње у 

сеизмичким подручјима („Сл. лист СФРЈ“, бр. 31/81, 49/82, 29/83, 21/88 и 52/90).   

 

У поступку спровођења плана обавезна је примена свих прописа, смерница и стручних 

искуства, као и  

-Уредбе о организовању и функционисању цивилне заштите („Сл. гласник РС“, бр. 

21/92). 

-Закон о одбрани („Сл. гласник РС“, бр.116/07, 88/09, 88/09 – др. закон, 104/09 – др. 

закон, 10/15 и 36/18). 

- Одлука о врстама инвестиционих објеката и просторних и урбанистичких планова од 

значаја за одбрану („Сл. гласник РС“, бр. 85/15) утврђује који су објекти од значаја за 

одбрану. 
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- Уредбом о организовању и функционисању цивилне заштите („Сл. гласник РС“, бр. 

21/92)  

Градови и насеља у републици Србији класификовани су кроз четири степена 

угрожености. За сваки степен утврђене су одговарајуће мере, услови и режими заштите. 

 

 

2.1.9.4 Правила и услови заштите природних и културних добара  

 

Према условима Завода за заштиту природе Србије, у обухвату Плана нама заштићених 

подручја за која је спроведен или покренут поступак заштите, али се налази у 

просторном обухвату еколошке мреже „Овчарско-кабларска клисура“. 

У складу са наведеним, издају се следећи услови заштите природе: 

 Тежити максималном очувању и заштити високог зеленила и вреднијих 

примерака дендрофлоре (појединачних стабала); 

 Прибавити сагласност надлежних институција за извођење радова који изискују 

евентуалну сечу одраслих, вреднијих примерака дендрофлоре, како би се уклањање 

вегетације свело на најмању могућу меру. Уколико се због изградње уништи постојеће 

јавно зеленило, оно се мора надокнадити под условима и на начин који одређује 

јединица локалне самоуправе; 

 Ново озелењавање планирати уз избор и примену аутохтоне дендрофлоре. Није 

дозвољено коришћење инвазивних врста (багрем, бегремац, јасенолисни јавор – 

негундовац, кисело дрво, амерички јасен, пенсилванијски јасен, амерички копривић, 

сибирски брест); 

 Уколико се у току извођења радова на предметном подручју или његовом 

окружењу, на појединачним стаблима, стубовима и објектима, уоче гнезда птица (птица 

грабљивица, беле роде), пречника 50 cm и већа, у периоду гнежђења тих врста (од 15. 

марта до 15. јула), обавестити Завод за заштиту природе Србије, а радове моментално 

обуставити; 

 Строго је забрањено слободно депоновање отпада поред корита реке Западне 

Мораве у оквиру постојећих „дивљих“ депонија, као и формирање нових депонија; 

 Предвидети пречишћавање отпадних вода, како би се спречио њихов директан 

уплив у реку Западну Мораву; 

 Предвидети употребу камена и других природних материјала и избегавати 

бетонирање обала и корита водотока (спровести тзв. неутрално уређење водотока). 

Неопходно је максимално очување корита водотока, али и обале са постојећом 

вегетацијом која је плодиште риба, односно станиште погодно за њихову природну 

репродукцију, а уједно представља и енклаве аутохтоне, приобалне вегетације коју је 

неопходно сачувати; 

  Ако се у току радова наиђе на геолошко–палеонтолошка документа или 

минеролошко–петрографске објекте за које се претпоставља да имају својство 

природног добра, извођач радова је дужан да у року од осам дана обавести 

Министарство заштите животне средине, као и да предузме све мере заштите од 

уништења, оштећења или крађе до доласка овлашћеног лица.  

 

Према условима, добијеним за израду ПДР дела насеља Пријевор уз реку Западну 

Мораву, издатим од стране Завода за заштиту споменика културе Краљево, на 

предметном простору нису убележена непокретна културна добра нити евидентирана 

добра која уживају заштиту на основу Закона о културним добрима. 
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Будући да простор никада није детаљно рекогностициран, приликом изградње нових 

објеката и инфраструктуре треба прибавити посебне услове Завода у Краљеву, као 

територијално надлежног, како не би дошло до девастације културних слојева из 

прошлости. Наиме, простор обухваћен Планом, односно његова северозападна граница 

налази се у непосредној близини локалитета Аде, некропола под праисторијским 

хумкама у близини манастирске воденице 

На простору у обухвату Плана важе следеће мере заштите културних добара: 

 Будући да простор никада није детаљно рекогносциран, приликом изградње 

нових објеката и инфраструктуре, треба прибавити посебне услове Завода у Краљеву, 

као територијално надлежног, како не би дошло до девастације културних слојева из 

прошлости. 

 Уколико се при земљаним радовима наиђе на археолошки материјал или 

структуре из прошлости, Извођач/Инвеститор је дужан да обустави радове и обавести 

Завод за заштиту споменика културе Краљево. 

 Инвеститор/Извођач је дужан да предузме мере заштите како откривени 

археолошки материјал не би био уништен и оштећен. 

 Након увида у материјал, стручно лице Завода има права да обустави радове и 

пропише извођење заштитних археолошких истраживања. 

 Трошкове ископавања, праћења радова и конзервације откривеног материјала 

сноси Инвеститор. 

 

 

2.1.10. Услови приступачности особама са инвалидитетом 

 

Приликом пројектовања објеката за јавну употребу, саобраћајних и пешачких 

површина (тротоари и пешачке стазе, пешачки прелази, паркинзи, прилази до објеката 

и сл.), мора се омогућити несметан приступ, кретање и боравак  особама са 

инвалидитетом, деци и старим особама, у складу са Правилником о техничким 

стандардима планирања, пројектовања и изградње објеката, којима се осигурава 

несметано кретање и приступ особама са инвалидитетом, деци и старим особама (“Сл. 

Гласник РС”, бр. 22/15), као и осталим важећим прописима, нормативима и 

стандардима који регулишу ову  област. 

Нивелације свих пешачких стаза и пролаза радити у складу са важећим прописима о 

кретању особа са посебним потребама. 

Потребно је испоштовати одредбе Закона о спречавању дискриминације особа са 

инвалидитетом ( Сл. гласник РС број 33/06 и 13/2016) , у погледу члана 13. 

 

 

2.1.11. Мере енергетске ефикасности 

 

Повећање загађења Планете и убрзана потрошња ресурса из природе допринели су 

подизању еколошке свести и свести о значају одрживог развоја.  

Одржива градња је свакако један од значајнијих сегмената одрживог развоја. Она 

укључује употребу грађевинских материјала који нису штетни по животну средину, 

управљање отпадом насталим приликом изградње или рушења објеката, као и 

енергетску ефикасност објеката. Енергетска ефикасност је изузетно значајан сегмент у 

одрживој градњи због свог дугорочног утицаја приликом експлоатације објеката. 
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Енергетска ефикасност објеката постиже се кроз низ мера, које треба применити 

приликом градње објекта. 

 

Топлотна заштита објеката 

Недовољна топлотна изолација доводи до повећаних топлотних губитака зими, хладних 

спољних конструкција, оштећења насталих влагом (кондензацијом), као и до 

прегревања простора лети. 

При изградњи објеката користити савремене термоизолационе материјале на 

комплетном спољашњем омотачу и избегавати термичке мостове, како би се смањили 

губици топлотне енергије. 

Побољшањем топлотно изолационих карактеристика зграде могуће је постићи 

смањење укупних губитака топлоте за просечно 40 до 80%. 

При прорачуну коефицијента пролаза топлоте објеката узети вредности за 20-25% ниже 

од максималних дозвољених вредности за ову климатску зону.  

 

Облик и оријентација објекта 

Приликом пројектовања објекта потребно је анализирати локацију и посветити посебну 

пажњу одабиру оријентације и облика објекта. 

При обликовању будућег објекта водити рачуна о односу његове основе и волумена. 

Треба избегавати разуђене форме, односно, треба тежити стварању објеката са што 

повољнијим односом корисне површине и површине фасаде. 

Просторије у којима се проводи највише времена у току дана, треба оријентисати ка 

југу, како би се искористили топлотне добици од сунца. У летњем периоду, заштита од 

претеране инсолације се може постићи засеном грађевинским елементима, 

вертикалним прозорским засторима, зеленилом и сл. У зимском периоду сунчеви зраци 

падају на земљу под мањим углом, па грађевински елементи, који у летњем периоду 

засењују прозоре, зими не спречавају продор сунчеве енергије у унутрашњост објекта.  

Дрвореди и густи засади око објекта смањују утицај ветра и обезбеђују неопходну 

засену у летњим месецима. Пожељно је да зеленило, које се сади са јужне стране 

објекта, буде листопадно како би се омогућила инсолација објекта током зимског 

периода. 

 

Загревање објекта и потрошне санитарне воде 

За производњу топлотне енергије за загревање објеката и потрошне санитарне воде од 

обновљивих извора енергије могу се користити: биомаса, сунчева енергија, биогас и сл. 

Поред ових извора енергије у ту сврху у примени су и топлотне пумпе „ваздух-вода“ и 

„вода-вода“. 

При изградњи нових објеката потребно је прво размотрити примену неких од 

поменутих извора топлотне енергије и у ту сврху предузети све потребне 

архитектонско-грађевинске мере. 

* * * 

Енергетска ефикасност свих објеката који се граде утврђиваће се у поступку енергетске 

сертификације и поседовањем енергетског пасоша у складу са Правилником о 

енергетској ефикасности зграда (“Службени гласник РС”, број 61/11) и Правилником о 
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условима, садржини и начину издавања сертификата о енергетским својствима зграда 

(„Службени гласник РС”, бр. 69/12 и 44/18 – др. закон). 

 

 

2.1.12. Услови за одвоз и дистрибуцију комуналног отпада 

 

Простор у обухвату Плана је делимично  укључен у систем управљања отпадом на 

територији града Чачка.  

Планира се унапређење управљања отпадом, као и примена свих неопходних 

организационих и техничких мера којима би се минимализовали потенцијални 

негативни утицаји на квалитет животне средине. 

Управљање отпадом укључује активности прикупљања, транспорта, сортирања, 

рециклаже, одлагања, праћења и мониторинга отпада. Одлагање отпада врши се у 

одговарајуће посуде у сопственом дворишту, односно у контејнерима смештеним на 

погодним локацијама у склопу парцеле, а у складу са прописима за објекте одређене 

намене, са одвожењем на градску депонију, организовано и путем надлежног 

комуналног предузећа које ће дефинисати динамику прикупљања и одношења отпада, 

према Закону о управљању отпадом („Сл. гласник РС“ бр. 36/09, 88/10, 14/16 и 95/18 – 

др. закон), а у складу са Стратегијом управљања отпадом за период 2010-2019. године. 

 

 

 

2.2.  Правила грађења  

 

Правила грађења су дефинисана за све површине које се налазе у захвату Плана 

детаљне регулације. 

 

 

2.2.1. Правила парцелације, препарцелације и исправке граница парцела 

 

Општа правила парцелације су елементи за одређивање величине, облика и површине 

грађевинске парцеле која се формира.  

 

Облик и површина грађевинске парцеле 

Грађевинска парцела има облик правоугаоника или трапеза. 

Грађевинска парцела (планирана и постојећа) има површину и облик који омогућавају 

изградњу објекта у складу са параметрима задатим планом, техничким нормативима и 

прописима за одређену врсту објекта. 

   
Исправка граница суседних парцела 

Исправка границe суседних катастарских парцела, спајање суседних катастарских 

парцела истог власника, као и спајање суседних парцела на којима је исто лице власник 

или дугорочни закупац на основу ранијих прописа, врши се на основу елабората 

геодетских радова. 

Уколико је суседна катастарска парцела у јавној својини, сагласност за исправку 

границе даје надлежни правобранилац. 

Приликом исправке граница суседних парцела мора се поштовати правило да 

катастарска парцела у јавној својини која се припаја суседној парцели не испуњава 
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услове за посебну грађевинску парцелу, као и да је мање површине од парцеле којој се 

припаја. 

 

Пројекат препарцелације и парцелације 

На већем броју катастарских парцела може се образовати једна или више грађевинских 

парцела, на основу пројекта препарцелације, на начин и под условима утврђеним у 

планском документу.  

На једној катастарској парцели може се образовати већи број грађевинских парцела, 

које се могу делити парцелацијом до минимума утврђеног применом правила о 

парцелацији или укрупнити препарцелацијом, а према планираној или постојећој 

изграђености, односно, планираној или постојећој намени грађевинске парцеле, на 

основу пројекта парцелације.  

Свакој грађевинској парцели приликом парцелације обезбедити адекватан приступ са 

јавне саобраћајне површине који се може остварити и индиректним путем, који није 

површина јавне намене, а у складу са условима дефинисаним у текстуалном делу плана 

Услови за приступ на јавну саобраћајну мрежу. 

 

 

2.2.2. Урбанистички показатељи и правила грађења по наменама у обухвату плана 

 

Општа правила грађења су дефинисана и груписана као скуп правила регулације и 

парцелације за одређену изградњу према намени, на одређеној површини, а у складу са 

критеријумима за грађење, урбанистичким параметрима и показатељима који служе 

њиховом остварењу. 

 

Планом је дозвољена изградња објеката за планиране намене грађевинског земљишта 

дефинисане у графичком прилогу План намене површина. На пољопривредним 

површинама изградња објеката је дозвољена у складу са Законом о пољопривредном 

земљишту. 

У оквиру опредељене намене, планом су  предвиђене минималне површине 

грађевинских парцела до којих се постојеће парцеле могу делити, и то тако, да се свакој 

грађевинској парцели обезбеди адекватан приступ са јавне саобраћајне површине.   

Приликом пројектовања објеката поштовати све прописе и законе везане за заштиту 

животне средине, заштиту од пожара, санитарну и хигијенску заштиту.  

 

У оквиру предметног простора, без обзира на врсту и намену објекта као и начин 

градње, морају бити испоштовани сви урбанистички показатељи, индекс заузетости и 

сва прописана правила грађења која важе у тој зони. 

 

 

2.2.2.1. Зона постројења за производњу електричне енергије 

Зона је планирана у средишњем делу обухвата Плана. 

I)  Врста и намена објеката 

У оквиру ове зоне може се градити искључиво објекти у функцији постројења за 

производњу електричне енергије, првенствено машинске зграде.  

II)  Положај објеката на парцели 
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Објекте постављати као слободностојеће, формирајући комплекс, а у оквиру задате 

зоне градње. Приликом градње испоштовати све прописе који се односе на ову област, 

као и прописе о противпожарној заштити објекта. 

III)  Правила у погледу величине парцеле  

Величина парцеле одговара површини која је планом одређена за ову намeну. 

VI)  Дозвољена заузетост грађевинске парцеле 

Максимални дозвољени индекс заузетости парцеле је 80%. 

VII)  Дозвољена спратност објеката 

Максимална дозвољена спратност објеката је  П. Уколико то захтева технолошки 

процес, могућа је и изградња сутеренске или подрумске етаже. 

VIII)  Услови за ограђивање 

Ограђивање вршити у складу са прописима за ову врсту објеката. 

IX)  Обезбеђивање приступа парцели и простора за паркирање возила 

Парцели ће се приступати преко јавне површине у функцији водног земљишта –

зеленило уз реку,  а преко које се остварује приступ и објекту бране и то са Улице 

Пријевор поље, преко одбрамбеног бедема и даље преко кп. бр. 2191/4, 2824, 2193/1 и 

2763. 

Постројење је планирано за рад без посаде, односно, са даљинским управљањем, с' тога 

нема потребе за обезбеђивањем трајих паркинг места. 

X) Минимални степен комуналне опремљености 

 приступ парцели  

 обезбеђено одлагање комуналног отпада;  

 прикључење на електроенергетску мрежу; 

Прикључење објеката на комуналну инфраструктуру врши се на основу правила овог 

плана и услова овлашћених комуналних предузећа и организација. 

 

 

2.2.2.2. Зоне становања у пољопривреди 

Планирају се на две локације уз северну границу обухвата. 

I)  Врста и намена објеката 

У оквиру ове зоне могу се градити  

- стамбени објекти са до 3 стамбене јединице 

- стамбено-пословни објекти са пословањем у приземљу и становањем на вишим 

етажама 

- пословни објекти (административни објекти, објекти намењени различитим 

облицима услуга, робно-дистрибутивни објекти, угоститељски објекти и др). 

- економски објекти 

 

Дозвољене намене, на нивоу парцеле су породично становање, породично становање са 

пословањем или чисто пословање. 

Делатности, које се у овој зони могу јавити као пратећа намена становању или 

независно, су: трговина, услужно занатство, услужне делатности, угоститељство, 
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здравство, социјална заштита, култура, забава, спорт, пословно-административне 

делатности и сл.  

Поред напред наведених делатности као компатибилних намена, у оквиру зона 

становања, дозвољено је и бављење пољопривредном производњом.  

У оквиру ових зона нису дозвољене делатности које имају негативан утицај на животну 

средину. 

II)  Положај објеката на парцели 

Објекте постављати као слободностојеће. 

Објекат се може поставити на или иза грађевинске линије у складу са функционалном 

организацијом објекта и партерног уређења.  

Грађевинске линије су дефинисане и приказане у графичком прилогу План 

урбанистичке регулације са планом парцелације за површине јавне намене. Дефинисане 

су у односу на планирану регулациону линију 

Минимална удаљеност објеката од границе суседне парцеле је 1,5 m. 

III)  Правила у погледу величине парцеле  

Парцелацију у циљу формирања грађевинских парцела извршити тако да је минимална 

површина новоформиране парцеле 600 m². 

Минимална ширина грађевинске парцеле је 12 m. 

IV) Други објекти на парцели 

Дозвољена је изградња другог објекта у функцији становања и/или пословања. 

Дозвољена је изградња помоћних објеката (гараже, оставе, летње кухиње, магацини и 

сл). 

Дозвољена је изградња економских објеката. 

V)  Најмања међусобна удаљеност објеката 

Објекте на истој парцели организовати тако да један другом, односно помоћни објекти 

главним објектима не заклањају сунце дуже од половине трајања дневнoг осунчања. 

VI)  Дозвољена заузетост грађевинске парцеле 

 Максимални индекс заузетости парцеле je 40%.  

Проценат учешћа зеленила на парцели у склопу ове зоне је мин 40%.  

VII)  Дозвољена спратност и висина објеката 

 Максимална спратност објеката је По+П+1+Пк 

Дозвољена је изградња подрума или сутерена, уколико не постоје сметње геотехничке 

и хидротехничке природе.  

Максимална висина надзидка поткровне етаже је 1,6 m. 

VIII)   Услови за ограђивање 

Ограђивање је могуће и то транспарентном и живом зеленом оградом, до 1,4 m висине, 

рачунајући од коте тротоара.  
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Ограде се постављају на границу парцеле тако да стубови ограде и капије као и жива 

ограда буду на земљишту власника ограде. Врата и капије на уличној огради не могу се 

отварати ван регулационе линије. 

IX)  Обезбеђивање приступа парцели и простора за паркирање возила 

Приликом парцелације, грађевинској парцели обезбедити адекватан приступ са јавне 

саобраћајне површине који се може остварити и индиректним путем, који није 

површина јавне намене, а у складу са условима дефинисаним у текстуалном делу плана 

Услови за приступ на јавну саобраћајну мрежу.  

Паркирање решити у оквиру парцеле поштујући стандарде у броју паркинг места у 

односу на капацитете и намену објеката. 

X) Минимални степен комуналне опремљености 

 приступ парцели са јавне саобраћајнице  

 обезбеђено одлагање комуналног отпада;  

 прикључење на електроенергетску мрежу; 

Прикључење објеката на комуналну инфраструктуру врши се на основу правила овог 

плана и услова овлашћених комуналних предузећа и организација. 

 

 

2.2.3. Услови за заштиту суседних објеката 

 

Приликом изградње нових објеката, независно од њихове намене, водити рачуна о 

заштити суседних објеката у конструктивном смислу, и у смислу неугрожавања услова 

живљења на суседним парцелама, и парцелама у непосредном окружењу. Грађење 

нових објеката свих врста и намена планирати на удаљеностима од суседних објеката 

којима се не угрожава њихова функција, затечени начин и услови коришћења, као ни 

дневно осветљење просторија постојећих објеката путем отвора оријентисаних према 

парцели на којој је планирана градња. Положај и висина нових објеката у односу на 

постојеће на суседним парцелама треба да је такав да суседним објектима не заклања 

директно дневно осунчање дуже од половине трајања директног осунчања.  

У циљу заштите суседних објеката, гледано и кроз однос према простору суседних 

парцела, планирани објекти, нити њихови најистуренији делови својим положајем 

(рачунајући и ваздушни и подземни простор) не смеју прелазити границу суседних 

парцела. 

 

 

2.2.4. Правила за реконструкцију, доградњу и адаптацију постојећих објеката на 

простору плана 

 

Сви постојећи објекти у обухвату плана који се задржавају, планирани су у оквиру 

намене становање у пољопривреди.  Све постојеће објекте је потребно ускладити са 

условима обликовања који су задати планом.  

Постојећи објекти изграђени на парцелама мањим од планом дефинисаних површина 

минималне парцеле, могу се задржати као такви уз могућност текућег одржавања, 

адаптација, санације и реконструкције, односно, на њима су дозвољене интервенције у 

постојећем габариту и волумену објекта. За интервенције у погледу доградње потребно 

је формирати парцелу у складу са планом. 
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Постојећи објекти, који залазе у грађевинску линију, а не нарушавају регулацију, се  

задржавају, а интервенције у погледу доградње су дозвољене и то:  

- доградња у вертикалном габариту над основом читавог објекта, а у складу са 

задатим параметрима, 

- доградња у хоризонталном габариту до дефинисане грађевинске линије, а у складу 

са задатим параметрима. 

Постојећи објекти који су постављени на мањим удаљеностима од границе суседне 

парцеле од оних задатих планом, могу се доградити до планом задатих параметара, с 

тим што се: 

- при доградњи у вертикалном габариту (доградња је дозвољена над читавом основом 

објекта) отвори ка суседу могу планирати само са минималном висином парапета од 

1,8 m. 

- при доградњи у хоризонталном габариту, за дограђени део, мора се испоштовати 

услов за минималну удаљеност од границе суседне парцеле. 

 

2.2.5. Општа правила за изградњу објеката 

 

Објекти свих врста и намена треба да су функционални, статички стабилни, хидро и 

термички прописно изоловани и опремљени свим савременим инсталацијама у складу 

са важећим нормативма и прописима за објекте одређене намене. 

Приликом пројектовања и изградње објеката испоштовати важеће техничке прописе за 

грађење објеката одређене намене. Објекте пројектовати у складу са прописима о 

изградњи на сеизмичком подручју.  

Oдвођење атмосферских вода са површина крова решити у сопствено двориште, 

односно усмерити на уличну канализацију. Површинске воде са једне грађевинске 

парцеле не могу се усмерити према другој парцели, односно објектима на суседним 

парцелама.  

Када за одвођење површинских вода не постоји нивелационо решење, површинске воде 

са парцеле одводе се слободним падом према риголама, односно према улици са 

најмањим падом од 1,5%. 

Саобраћајне површине, приступне пешачке стазе објектима на парцели, рампе гаража у 

приземљу и помоћних и радних просторија којима се савладава висинска разлика изнад 

коте терена, колске приступне путеве дворишту и манипулативне дворишне платое, 

треба извести са падом оријентисано према улици, евентуално делом према зеленим 

површинама на парцели (врт, башта и слично). 

У случају изградње гараже у сутерену објекта, када је пад рампе за приступ гаражи 

оријентисан према објекту, одвођење површинских вода решава се дренажом или на 

други погодан начин. Одвођење површинских вода са рампе изведене за већи број 

гаража планираних у сутерену објекта обавезно решавати канализационом мрежом 

прикљученом на уличну канализацију.  

Јавни простор улице се не може користити за обављање делатности (складиштење 

материјала и сл.) нити за паркирање тешких возила, већ се у ту сврху мора 

организовати и уредити простор у оквиру парцеле. 
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2.2.6. Услови за архитектонско и естетско обликовање објеката 

 

Архитектонско обликовање објеката вршити у складу са планираном наменом, 

микроклиматским условима, оријентацијом парцеле, амбијентом и локалном 

архитектонском традицијом. Кроз избор форме, композиције отвора на фасади, 

примењених боја и материјала и других  архитектонских и декоративних елемената, 

осмислити објекат који ће са окружењем образовати усаглашену, естетски обликовану 

целину.  

Кров и поткровна етажа 

На простору овог Плана не постоје ограничења у погледу избора типа крова. Приликом 

пројектовања равних кровова, предвидети све неопходне техничке мере заштите крова 

од прокишњавања. Код косих кровова, кровне равни обликовати у складу са 

пропорцијама објекта. Кровни покривач одабрати у зависности од нагиба кровних 

равни.  

Уколико се користи поткровље, максимална висина надзитка на ободним зидовима је 

1,60 m (рачунајући од коте пода поткровне етаже до тачке прелома кровне косине). За 

осветљење просторија у поткровљу могу се извести лежећи или стојећи кровни 

прозори, пропорцијама и обликом усаглашени са објектом.  

Материјализација фасаде 

За грађење објеката користити атестиране грађевинске материјале. Тежити употреби 

локалних природних материјала. 

Фасаде могу бити малтерисане, обложене фасадним облогама или решене 

комбинованом обрадом. Малтерисане фасаде се боје одговарајућим бојама. Од 

фасадних облога могу се користити: опека, камен, дрво, разне савремене фасадне 

облоге и сл. 

Грађевински елементи на фасади 

Фасаде се могу решавати као равне површине или са испадима (лође, балкони, еркери и 

сл). 

Грађевински елементи (еркери, доксати, балкони, улазне надстрешнице са или без 

стубова, надстрешнице и сл.) на нивоу првог спрата могу да пређу грађевинску линију 

(рачунајући од основног габарита објекта до хоризонталне пројекције испада) и то:  

- на делу објекта према предњем дворишту – 1,20 m, али укупна површина 

грађевинских елемената не може прећи 50% уличне фасаде изнад приземља. 

- на делу објекта према бочном дворишту претежно северне оријентације 

0,60 m, али укупна површина грађевинских елемената не може прећи 30% бочне 

фасаде изнад приземља. 

- на делу објекта према бочном дворишту претежно јужне оријентације 

0,90 m, али укупна површина грађевинских елемената не може прећи 30% бочне 

фасаде изнад приземља; 

- на делу објекта према задњем дворишту (најмањег растојања од стражње линије 

суседне грађевинске парцеле од 5,00 m) – 1,20 m, али укупна површина 

грађевинских елемената не може прећи 30% стражње фасаде изнад приземља. 

- Испади већи од 1,20 m, а максимално до 1,60 m могу се планирати на делу објекта 

према задњем дворишту вишем од 3,0 m.  
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Спољне степенице 

Отворене спољне степенице могу се постављати на предњи део објекта, ако је 

грађевинска линија 3,0 m увучена у односу на регулациону линију и ако савлађују 

висину до 0,9 m. Степенице којима се савладава висина преко 0,90 m треба да се 

решавају унутар габарита објекта  

 

 

 

2.2.7. Инжењерскогеолошки услови за изградњу објеката 

 

Сеизмичност терена 

  

За потребе сагледавања сеизмичког хазарда на локацији за План детаљне регулације 

дела насеља Пријевор уз реку Западну Мораву, израђене су: 

 

Карта епицентара земљотреса Mw≥3.5 

 
 

 

Карта сеизмичког хазарда за повратни период од 475 година, по параметру максималног хоризонаталног убрзања  
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PGA на основној стени (vs=800m/s)  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Карта сеизмичког хазарда за повратни период од 475 година на површини терена 
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Табела нумеричких вредности сеизмичког хазарда за повратни период од 475 година, 

по параметру максималног хоризонаталног убрзања PGA(g) на основној стени 

(vs=800m/s) 

Место Lat Lon PGA (g) 

Полигон 1   0.12-0.14 

Полигон 2   0.14-0.16 

 

Табела епицентара земљотреса који се налазе на предметној локацији 

Год Мес Дан Час Мин Сек Lat Lon Дубина Mw 

1906 4 23 8 45 0 44,020 20,370 10 4,3 

1922 1 6 5 53 26 44,014 20,397 9 4,4 

1926 7 4 23 1 30 44,043 20,378 9 4,8 

1927 5 17 17 38 12 44,100 20,400 25 5,2 

1927 10 24 7 33 6 44,000 20,500 14 4,8 

1927 11 2 0 45 48 44,000 20,400 12 4,8 

1928 12 15 17 31 30 44,038 20,393 8 4,4 

1933 1 18 2 35 21 43,816 20,216 8 4,8 

1965 4 3 8 31 40 43,850 20,180 15 4,3 

1977 12 29 18 37 1 43,966 20,156 14 4,4 

1986 11 8 16 38 30 44,084 20,246 25 4,3 

1987 8 27 4 5 41 43,722 20,401 11 4,4 

1990 10 20 13 31 41 43,831 20,284 12 4,3 

2003 10 31 5 3 38 44,037 20,056 19 3,7 

2006 3 22 11 26 18 44,075 20,114 13 4,8 

2006 3 31 13 18 13 44,081 20,120 14 4 

2006 5 11 16 55 37 44,023 20,153 10 4,5 

2006 7 28 1 36 15 43,995 20,069 22 3,7 

2007 4 23 14 11 32 43,870 20,250 7 3,8 

2008 2 15 17 3 3 43,860 20,380 6 4,8 

 

 

2.2.8. Услови за прикључење објеката на комуналну инфраструктуру 

 

2.2.8.1. Електроенергетска и ТТ инфраструктура 

 

Сви планирани објекти на простору плана се прикључују на електроенергетску и ТТ 

мрежу  према важећим техничким прописима и стандардима као и према условима 

надлежних предузећа. 

Прикључење објеката на електроенергетску мрежу решити изградњом прикључка који 

се састоји од прикључног вода, кабловске прикључне кутије (КПК) и ормана мерног 

места (ОММ). Прикључни вод изградити подземно или надземно од постојеће или 

планиране мреже или директно из трафо станице. Детаљније услове за прикључење и 

изградњу прикључног вода и положај КПК и ОММ-а прибавити од „ЕПС 

Дистрибуција“ д.о.о. Београд, Огранак Електродистрибуција Чачак. 
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Прикључак на ТК мрежу извести преко типског прикључка на приступачном месту на 

фасади објекта или у оквиру објекта. Детаљније услове за прикључење прибавити од 

локалног оператера. 

 

Код реконструкције НН мреже и ТК мреже, односно "превођења" надземне у подземну 

мрежу, потребно је извршити и реконструкцију кућних прикључака, коришћењем 

подземних водова и КПК ормана, односно концентрационих ормана. Као уличне 

разводне ормане са изводима за напајање 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 одговарајућих 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. 

 

 

2.2.9. Правила за изградњу површина јавне намене – саобраћане површине 

 

2.2.9.1. Правила изградње саобраћајне мреже 

 

Саобраћајно решење - геометрију саобраћајних површина радити на основу графичког 

прилога где су дати елементи за обележавање: радијуси кривина, радијуси на 

раскрсницама, попречни профили, као и координате пресечних тачака и темена 

хоризонталних кривина. Приликом израде пројеката могућа су мања одступања трасе у 

смислу усклађивања са постојећим стањем. Треба напоменути са у овом планском 

документу нема планираних саобраћајница, осим слепог завршетка са окретницом за 

Улицу Пријевор поље 

За саобраћајне површине (пешачке и бициклистичке стазе)  које су у обухвату овог 

ПДР-а важе  услови директно из Плана уз израду пројекта парцелације за предметну, 

пешачку комуникацију или бициклистичку стазу. 

 

Треба се придржавати следећих пројектантских и планерских правила: 

 

2.2.9.2. Правила изградње површина за паркирање 

Узимајући у обзир да је будуће постројење планирано за рад без посаде, односно, са 

даљинским управљањем, не постоји потреба за обезбеђивањем паркинг простора у 

оквиру припадајуће парцеле. 

  

 

2.2.9.3. Правила градње коловоза, колско-пешачких стаза и паркинга 

 

 Изградњу коловоза планирати од савремених материјала и са савременим 

коловозним конструкцијама према важећим нормативима и стандардима..  

 Пре израде пројектне документације улице, пешачких и бициклистичких сраза 

обавезно извршити и детаљно катастарско-топографско снимање терена и 

утврђивање положаја подземних и надземних инсталација у коридору 

саобраћајне површине која се пројектује. У случају потребе предвидети 

адекватну заштиту истих (у колико није потребна њихова реконструкција).   
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 Све косине  је потребно озеленити аутохтоним зеленилом како би се што мање 

нарушио прородни амбијент. 

 Тротоаре и посебне пешачке стазе радити са застором од, бетона,  бетонских 

полигоналних плоча, камених плоча или неког другог природног материјала по 

избору пројектанта. Уз пешачке и бициклистичке стазе потребно је да постоје 

одморишта за предах посетилаца са хладовитим зеленилом и клупама који треба 

да су од природног материјала (дрво, камен).  

 Приликом планирања и пројектовања површина и објеката јавне намене 

(тротоари, пешачке и бициклистичке стазе, пешачки прелази, паркинзи морају се 

обезбедити услови приступачности особама са посебним потребама (деци, 

старим, хендикепираним и инвалидним особама) у складу са Правилником о 

техничким стандардима приступачности (“Сл. Гласник РС”, бр.22/2015), као и 

осталим важећим прописима, нормативима и стандардима који регулишу ову 

област.  

 Предвидети јавну расвету дуж пешачких и бициклистичких стаза. 

    

 Елементе попречног профила који се међусобно функционално разликују 

одвојити одговарајућим елементима, као и поставити одговарајућу саобраћајну 

сигнализацију (хоризонтална и вертикална). 

 Препоручене су регулационе ширине за:  

- минимална ширина тротоара ........................................... мин 1.5)м  

- минимална ширина пешачке стазе  ................................. мин 2,5 м 

           - минимална ширина двосмерне бициклистичке стазе  ......мин 3,0 м 

 

 

2.2.10. Правила за изградњу мреже и објеката јавне инфраструктуре 

 

2.2.10.1. Правила за изградњу електроенергетске мреже 

 

 Код изградње нове електроенергетске мреже, нисконапонску и средњенапонску 

електроенергетску мрежу (у овом случају 1 кV, 10 кV и 35 кV) изводити као 

подземну, а у случају да просторно-технички услови то не дозвољавају, као 

надземну. 

 Подземна електроенергетска мрежа се планира у тротоарима, или у зеленом 

појасу у оквиру регулације одбрамбеног бедема, у складу са трасама 

приказаним у графичком делу плана. 

 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. Ров не сме да угрози стабилност 

саобраћајнице. 

 Испод асфалтираних површина и на другим местима где може доћи до 

механичких оштећења каблова користе се заштитне ПВЦ цеви и кабловска 

канализација.     

                                         

При постављању каблова у ров потребно је остварити следећа минимална растојања са 

другим објектима: 

 кабл 10 кV - кабл 10 кV, 0,1 м код паралелног вођења, 0,3 м код укрштања;кабл - 

10 кV - кабл 1 кV, 0,07 м код паралелног вођења, 0,3 м код укрштања; 
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 ел.ен. кабл – ТТ кабл, 0,5 м код паралелног вођења, 0,3 м код укрштања за 

каблове напона 250 В према земљи, односно 0,5 м за каблове напона према 

земљи већег од 250 В; Ел.ен. кабл се поставља испод ТТ кабла; 

 ел.ен. кабл – водоводна или канализациона цев, 0,5 м код паралелног вођења, 

0,4 м код укрштања за каблове 10 кV, односно 0,3 м за каблове 1 кV; 

 ел.ен. кабл – топловод, 0,7 м код паралелног вођења, 0,6 м код укрштања; 

 ел.ен. кабл – гасовод, 0,6 м код паралелног вођења, 0,3 м 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 м; 

 Код укрштања и паралелног вођења ел.ен. кабла са водоводном или 

канализационом цеви потребно је електроенергетски кабл провући кроз 

заштитну цев; 

 

Надземна електроенергетска мрежа изводи се: 

 код реконструкције постојеће или изградње нове мреже у виду нисконапонских 

(до 1 кВ) и средњенапонских (од 1 кV до укључиво 35 кV) самоносивих 

кабловских снопова, који представљају скуп елемената за надземни развод, који 

се састоји од упоришта и једног или више система проводника у виду поуженог 

снопа изолованих ужади око носећег ужета. 

 код реконструкције постојеће или изградње нове мреже изведене 

нисконапонским (до 1 кV) и средњенапонским (од 1 кV до укључиво 35 кV) 

надземним водовима у виду Ал-Че ужади, који представљају скуп елемената за 

надземни развод, који се састоји од упоришта и једног или више система 

проводника у виду појединачних Ал-Че проводника. 

 

У оба случаја, описана претходним ставовима, потребно је реализовати прописима 

захтеване услове који се односе на сигурносну висину и сигурносну удаљеност. 

   

 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 водовима 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 Ал-Че 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 или нових водова на 

постојећим стубовима ради обезбеђења резервног напајања у случајевима 

испада, замена старих стубова новим бетонским, у истој траси и сл.), који могу 

угозити 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. 
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 При приближавању надземних водова (код изградње или реконструкције) и 

нисконапонских и средњенапонских самоносивих снопова (код реконструкције) 

разним објектима, односно преласку водова преко објеката потребно је 

обезбедити да сигурносна висина и сигурносна удаљеност имају вредности 

према одговарајућим техничким правилницима. 

 

Стубови СНСКС и ННСКС могу се постављати уз саму ивицу путног појаса код 

укрштања, односно на растојању од 2 м код паралелног вођења са општинским и 

некатегорисаним путем. У случају државног пута II реда ово растојање и код укрштања 

и код паралелног вођења мора бити једнако или веће од висине стуба, а у случају 

државног пута I реда растојање је 20 м код паралелног вођења, док укрштање није 

дозвољено (изводи се подземним водом). 

 

 Објекти трансформаторских станица, у оквиру постојећег габарита, могу 

претрпети замену постојеће опреме и каблова новом опремом и кабловима 

већег капацитета. 

 Надземни објекат за смештај ТС 10/0,4 кV може бити монтажни или зидани.                                                        

 Трансформаторске станице 10/0,4 кV могу се градити у оквиру објеката, на 

грађевинској парцели или на јавној површини. 

 У оквиру блока ТС 10/0,4 кV може да се гради као приземни објекат или стубна 

трафостаница. 

 Приземни објекат за смештај ТС 10/0,4 кV може бити монтажни или зидани. 

                                                                                                 

Растојања стубова стубних трафо-станица 10/0,4 кV од путева износи: 

 најмање 40 м од државног пута I реда, 

 најмање 20 м од државног пута II и 

 најмање висину стуба од општинског и некатегорисаног пута, 

 рачунајући од спољне ивице земљишног појаса. 

 

 Растојање стуба стубне трафо-станице 10/0,4 кV од границе парцеле износи: 

 најмање висину стуба, 

 мање од висине стуба, уз сагласност власника суседне парцеле. 

 

 Светиљке за јавно осветљење поставити на расветне стубове одговарајуђе 

висине. Избор светиљки и извора светла извести према фотометријском 

прорачуну и захтеву која се површина осветљава.  

 

Услови за изградњу у близини далековода 110 kV 

 

 У заштитном појасу далековода се могу изводити санације, адаптације и 

реконструкције далековода и делова система далековода због потреба 

интервенција и ревитализација електроенергетског система. 

 Приликом извођења радова, као и касније приликом експлоатације планираних 

објеката, водити рачуна да се ни на који начин не наруши сигурносна 

удаљеност од 5 m у односу на проводнике далековода напонског нивоа 110 kV; 

 Испод и у близини далековода не садити високо дрвеће које се својим растом 

може приближити на мање од 5 m у односу на проводнике далековода 

напонског нивоа 110 kV, као и у случају пада дрвета;  
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 Забрањено је коришћење прскалица и воде у млазу за заливање, уколико 

постоји могућност да се млаз воде приближи на мање од 5 m прoводницима 

далековода напонског нивоа 110 kV; 

 Нисконапонске прикључке, телефонске прикључке, прикључке за кабловску 

телевизију и друге прикључке извести подземно у случају укрштања са 

далеководом. 

 Све металне инсталације (електро-инсталације, грејање и друго) и други 

метални делови (ограде и друго) морају да буду прописно уземљени. Нарочито 

водити рачуна о изједначењу потенцијала. 

 Забрањено је складиштење лако запаљивог материјала у заштитном појасу 

далековода. 

 Приликом извођења било каквих грађевинских радова, нивелације терена, 

земљаних радова и ископа у близини далековода, ни на који начин се не сме 

угрозити статичка стабилност стубова далековода. Терен испод далековода се 

не сме насипати. 

 Делови цевовода кроз који се испушта флуид морају бити удаљени најмање 30 

m од најистуренијих делова далековода под напоном. 

 Минимално растојање планираних објеката, пратеће инфраструктуре и 

инсталација од било ког дела стуба далековода износи 12 m. 

 

 

2.2.10.2. Правила за изградњу телекомуникационе мреже 

 

 Целокупну ТК мрежу градити на основу главних пројеката у складу са важећим 

законским прописима. 

 Објекти АТЦ-а и других ТК уређаја, у оквиру постојећег габарита, могу 

претрпети замену постојеће телекомуникационе опреме и каблова новом 

телекомуникационом опремом и кабловима већег капацитета и уградњу КДС 

опреме. 

 Објекти за смештај телекомуникационе опреме у зонама свих намена могу се 

градити у оквиру објеката и на грађевинској парцели. Објекти за смештај 

телекомуникационе опреме у оквиру објекта  ће се градити на основу пријаве 

радова, а објекти на грађевинској парцели ће се градити на основу одобрења за 

градњу.  

 До објекта за смештај телекомуникационе опреме потребно је обезбедити 

приступну пешачку стазу минималне ширине 1,5 м 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. 

 Надземни објекат за смештај телекомуникационе опреме може бити монтажни 

или зидани. 

 За постављање објеката за смештај телекомуникационе опреме у постојећи 

објекат потребно је прибавити сагласност власника-корисника станова или 

пословног простора. За прислањање објекта за смештај телекомуникационе 

опреме уз постојећи објекат потребно је прибавити сагласност власника-

корисника станова или пословног простора чији се прозорски отвори налазе на 

страни зграде уз коју се поставља телекомуникациони објекат. 



  56 
 

 На подручју дефинисаном границама овог плана нова телекомуникациона 

мрежа (транспортна, приступна, КДС и остала мрежа) изводи се обавезно као 

подземна. 

 ТК мрежа ће се у потпуности градити као подземно. ТК каблове полагати у 

предходно изграђену кабловску ТК канализацију или у ров самостално у једној 

цеви или  заједно са постојећим ТК водовима. 

 Саставни део кабловске ТК канализације биће и кабловска ТК окна . Кабловска 

ТК окна градити где је год могуће у тротоару или меком терену. Уколико се 

исти морају градити у коловозу извршити ојачавање окна и поставити шахте са 

тешким поклопцем.  

 Телекомуникациону кабловску  мрежу полагати у уличним зеленим 

површинама (удаљеност од високог растиња најмање 1.5 метара) поред 

саобраћајница на растојању не мањем од 1 метра.од саобраћајница или у 

тротоарима. Дубина полагања каблова не сме бити мања од 1 метра. 

 Укрштање каблова са саобраћајницама мора бити под правим углом 

постављањем ПВЦ цеви кроз које се полажу каблови. При паралелном вођењу 

са енергетским кабловима најмање растојање мора бити 0.5м за каблове 

напонског нивоа до 10kV и један метар за каблове напонског нивоа преко 10kV. 

При укрштању  са инсталацијама водовода и канализације, при паралелном 

вођењу међусобно растојање мора бити 0.6м а при укрштању растојање мора 

бити најмање 0.5м.  За инсталацију гасовода растојање при укрштанју мора 

бити веђе од 0.5 метра, а при паралелном вођењу и приближавању каблова 

растојање мора бити најмање 0.6 метара.  

 Растојање телекомуникационе инсталације од темеља енергетског стуба мора 

бити 0.8м  а не мање од 0.3м ако је телекомуникациони кабловски вод 

механички заштићен 

 На местима где је већа концентрација телекомуникационих водова обавезно се 

гради телекомуникациона канализација. 

 Телекомуникациони водови који припадају мрежама једног 

телекомуникационог система могу да се постављају и кроз заштитне цеви и 

канализацију других телекомуникационих инфраструктурних система, уз 

сагласност надлежног предузећа. 

 Подземни телекомуникациони водови и телекомуникационе канализације 

постављају се испод  јавних површина (тротоарски простор, слободне 

површине, зелене површине, пешачке стазе, паркинг простор и изузетно 

саобраћајнице) и на грађевинским парцелама уз сагласност власника-

корисника. Постављање испод коловоза се планира у уским улицама где нема 

просторних могућности за полагање у тротоару или зеленој површини 

 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. 
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 Телекомуникациони водови који припадају мрежи једног телекомуникационог 

система могу да се постављају и кроз заштитне цеви и канализацију другог 

телекомуникационог инфраструктурног система, уз сагласност надлежног 

предузећа. 

 Подземни ТТ водови мреже мобилне телефоније полажу се у ров одговарајућих 

димензија према важећим техничким прописима за полагање ТТ каблова 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 

из ове области. 

 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 малих густина становања 

(индивидуални објекти) могу се градити у оквиру објеката и на грађевинској 

парцели. 

 Надземни објекат за смештај мобилне телекомуникационе опреме и антенских 

стубова са антенама поставља се на комплекс максималне површине од 100 м2. 

Комплекс мора бити ограђен и око њега нема заштитне зоне. Удаљење 

антенског стуба од суседних објеката и парцела мора бити веће или једнако 

висини стуба са антеном. 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. 

 Приступни телекомуникациони водови за повезивање мобилних централа и 

базних радио-станица граде се подземно на подручју овог плана. 

 

2.2.11. Очекивани капацитети у обухвату Плана детаљне регулације 

 

НАМЕНА 

Укупна 

површина 

коришће

ња (m2) 

ИЗ 
Спратнос

т 
ИИ БРГП 

     

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

     

Водене површине 50.520,53 / / / / 

Аутохтона вегетација 81.441,69 / / / / 

Пољопривредне површине 14203,07 / / / / 

     

УКУПНО ИЗВАН ГРАЂЕВИНСКОГ 

ПОДРУЧЈА 
146.165,29 / / / / 

     

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

     

 ПОВРШИНЕ ОСТАЛЕ НАМЕНЕ 

Постројење за производњу електричне 

енергије 
679,88 0,8 П 0,8 543,90 

Становање у пољопривреди 2.908,08 0,4 
По+П+1+

Пк 
1,2 3.489,70 
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 ПОВРШИНЕ ЈАВНЕ НАМЕНЕ 

Одбрамбени бедем са пеш. и 

бициклист.стазама 

56.199,14 / / / / 

Заштитно зеленило уз обалу реке З.Мораве 547.616,08 / / / / 

Мелиорациони канал 1.185,11 / / / / 

Регулисано речно корито 42.834,28 / / / / 

Саобраћајне површине 110,33 / / / / 

     

УКУПНО ГРАЂЕВИНСКО ПОДРУЧЈЕ 651.532,90 / / / 4.033,60 

     

УКУПНО 797.698,19 / / / 4.033,60 

 

 

У табели су дати максимални капацитети који се теоретски могу остварити у оквиру 

предметног простора, а у складу са опредељеним површинама и задатим параметрима градње. 

 

2.3. Спровођење плана детаљне регулације 

 

План детаљне регулације представља основ за:  

 

- Издавање локацијских услова  

- Израду пројеката препарцелације и парцелације 

- Израду геодетског елабората исправке граница суседних парцела и спајање  

суседних парцела истог власника 

 

Овим Планом није предвиђена израда урбанистичких пројеката, ни урбанистичко-

архитектонских конкурса. 

 

 

 

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

града Чачка". 

 

 

 

 

СКУПШТИНА ГРАДА ЧАЧКА 

Број ___________________________  

     од ______________. 2019. године 

 

 

 

 

 

 

П Р Е Д С Е Д Н И К  

Скупштине града Чачка 

 Игор Трифуновић 
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О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е 

  

 Правни основ за доношење Плана детаљне регулације дела насеља Пријевор уз 

реку Западну Мораву је члан 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, 

50/13-одлука УС, 98/13-одлука УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19 и 37/19 – др. закон) 

којим је прописано да урбанистички план доноси скупштина јединице локалне 

самоуправе. 

 Плански основ за израду Плана детаљне регулације дела насеља Пријевор уз 

реку Западну Мораву (у даљем тексту План детаљне регулације) је Просторни план 

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

 На седници Скупштине града Чачка број 06-54/18-I од 22., 23. и 26. марта 2018. 

године донета је Одлука о изради Плана детаљне регулације дела насеља Пријевор 

уз реку Западну Мораву („Сл. лист града Чачка”, број 6/18). 

 Градска управа за урбанизам, је на основу члана 9. став 3. Закона о стратешкој 

процени утицаја на животну средину („Сл.гласник РС“, број 135/04 и 88/10), а у вези 

члана 46. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС", бр. 72/09, 81/09, 

64/10, 24/11, 121/12, 42/13, 50/13, 98/13, 132/14, 145/14 и 83/18) и члана 18. Одлуке о 

градским управама („Сл. лист града Чачка“, број 8/2008, 21/2009, 11/2015 и 19/2016), 

донела Решење о приступању стратешкој процени утицаја на животну средину 

Плана детаљне регулације дела насеља Пријевор уз реку Западну Мораву број 350-

2/2018-IV-2-01 од 05.03.2018. године које је објављено у „Службеном листу града 

Чачка”, број 6/18. 

 Предметно решење донето је на основу Мишљења Групе за заштиту 

животне средине Градске управе за урбанизам града Чачка (бр. 501-58/2018-IV-2-01 од 

05.03.2018. год.) и других заинтересованих органа и организација, у поступку 

одлучивања о изради стратешке процене утицаја на животну средину. 

            На основу Решења о приступању стратешкој процени утицаја на животну 

средину, припремљен је Извештај о стратешкој процени утицаја на животну 

средину Плана детаљне регулације дела насеља Пријевор уз реку Западну Мораву чији 

је обрађивач такође „Урбанпројект”, предузеће за консалтинг, урбанизам, пројектовање 

и ижењеринг из Чачка.  

            Градска управа за урбанизам, Група за заштиту животне средине на основу 

члана 22. Закона о стратешкој процени утицаја на животну средину („Сл.гласник РС“, 

број 135/04 и 88/10) у поступку оцене Извештаја о стратешкој процени утицаја на 

животну средину Плана детаљне регулације дела насеља Пријевор уз реку Западну 

Мораву је дала Сагласност на Извештај о стратешкој процени утицаја на животну 

средину Плана детаљне регулације дела насеља Пријевор уз реку Западну Мораву 

број 501-212/19-IV-2-01 од 17.12.2019. године. 

 На основу Одлуке о изради Плана детаљне регулације дела насеља Пријевор уз 

реку Западну Мораву („Сл. лист града Чачка”, број 6/18) обрађивач плана 

„Урбанпројект“ А.Д., предузеће за консалтинг, урбанизам, пројектовање и инжењеринг 

из Чачка, је припремио материјал за рани јавни увид, одговорни урбаниста Зорица 

Сретеновић, дипл. инж. арх. (број лиценце 200 0451 03), издате од стране Инжењерске 

коморе Србије. 

 Комисија за планове града Чачка је на седници одржаној 13. маја 2019. године 

разматрала материјал за рани јавни увид Плана детаљне регулације дела насеља 

Пријевор уз реку Западну Мораву и дала позитивно мишљење, уз услов да се пре 

излагања предметног плана испоштују закључци Комисије за планове, након чега је 

Градска управа за урбанизам града Чачка, као носилац израде овог планског документа 
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огласила рани јавни увид 24. маја 2019. године, који је трајао 15 дана (од 24. маја до 7. 

јуна 2019. године). 

 На основу члана 45а. 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, 50/13-одлука 

УС, 98/13-одлука УС, 132/14, 145/14 и 83/18) материјал за рани јавни увид био је 

изложен у просторијама Градске управе за урбанизам града Чачка, сваког радног дана 

од 8-14 сати уз присуство представника стручне службе, у централном холу зграде 

Града и на сајту града Чачка, www.cacak.org.rs. 

 Градска управа за урбанизам града Чачка, као носилац израде овог планског 

документа организовала је рани јавни увид у циљу упознавања јавности са општим 

циљевима и сврхом израде плана, могућим решењима за развој просторне целине и 

ефектима планирања. 

 Позвани су органи, организације и јавна предузећа која су овлашћена да утврђују 

услове за заштиту и уређење простора и изградњу објеката, да дају мишљење у погледу 

услова и неопходног обима и степена процене утицаја на животну средину. 

 У току трајања раног јавног увида, сва заинтересована физичка и правна лица 

могла су доставити своје примедбе и сугестије искључиво у писаној форми 

стручној служби Градске управе за урбанизам града Чачка, на шалтер број 8, писарнице 

града Чачка или путем поште, закључно са 7. јуном 2019. године. 

 Примедбе и сугестије правних и физичких лица које евидентира носилац израде 

плана могу утицати на планска решења. 

 Комисија за планове града Чачка које доноси Скупштина града Чачка je 

разматрала материјал и ток раног јавног увида и констатовала да су биле две примедбе, 

подносиоца Мариа Мијатовића за коју је донела закључак да се приликом израде 

нацрта плана дефинишу параметри за градњу и изврши анализа ограничења, као и 

могућности планирања на предметном простору и подносиоца Кајак клуба Чачак, 

након чега је донела закључак да се план може упутити у даљу процедуру доношења, 

односно у израду нацрта плана.   

 Након раног јавног увида, обрађивач плана „Урбанпројект“ А.Д., предузеће за 

консалтинг, урбанизам, пројектовање и инжењеринг из Чачка, је припремио нацрт 

Плана у складу са чланом 48. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС", 

бр. 72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 121/12, 42/13, 50/13, 98/13, 132/14, 145/14, 83/1831/19 и 

37/19 – др. закон). 

 У складу са чланом 49. став 6. Закона о планирању и изградњи ("Службени 

гласник РС", бр. 72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 121/12, 42/13, 50/13, 98/13, 132/14, 145/14, 

83/18, 31/19 и 37/19 – др. закон) и чланом 51. Правилника о садржини, начину и 

поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања ("Службени 

гласник РС", бр. 32/19), плански документ подлеже стручној контроли, коју обавља 

Комисија за планове из члана 52. Закона о планирању и изградњи ("Службени гласник 

РС", бр. 72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 121/12, 42/13, 50/13, 98/13, 132/14, 145/14, 83/18, 

31/19 и 37/19 – др. закон). 

 Након стручне контроле нацрта Плана детаљне регулације дела насеља 

Пријевор уз реку Западну Мораву обављен је јавни увид у трајању од 30 дана и то 

од 27. августа 2019. год. до 26. септембра 2019. год. у просторијама Градске управе за 

урбанизам града Чачка, сваког радног дана од 8 - 14 сати уз присуство представника 

стручне службе, у централном холу зграде Града и на сајту града Чачка, где су били 

изложени и текст и графички прилози. 

 Оглашавање јавног увида у нацрт Плана детаљне регулације дела насеља 

Пријевор уз реку Западну Мораву је извршено у локалном листу „Чачанске новине“ и у 

дневном листу „Ало“, оба објављена дана 27. августа 2019. год., и са одређивањем 
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 На основу члана 50. Закона о планирању и изградњи ("Службени гласник РС", бр. 72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 
121/12, 42/13, 50/13, 98/13, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19 и 37/19 – др. закон) и члана 67. Правилника о садржини, 
начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања ("Службени гласник РС", бр. 32/19) 
Комисија за планове града Чачка образована Решењем Скупштине града Чачка („Сл. лист града Чачка“, број 22/16), на 
седницама одржаним дана 30. септембра и 17. децембра 2019. године сачинила је 
 
 
 

И З В Е Ш Т А Ј 

О ОБАВЉЕНОМ ЈАВНОМ УВИДУ 

нацрта Плана детаљне регулације дела насеља Пријевор уз реку Западну Мораву 
 

I 
 

Комисија је заседала на седници дана 30. септембра и 17. децембра 2019. године у сали Градског већа 
града Чачка и канцеларији Начелника Градске управе за урбанизам,  са почетком заседања у 12,00 
часова. 
 
 Комисија је заседала у саставу: 

 
 - Душан Вуловић, дипломирани инжењер архитектуре, председник, 
 -.Александар Ивановић, дипломирани инжењер електротехнике, заменик председника,       
 - Анкица Милинковић, дипломирани инжењер архитектуре, секретар, 
 - Милојка Габоровић, дипломирани грађевински инжењер, члан, 
 - Наташа Ћирковић, дипломирани инжењер саобраћаја, члан, 
 - Дејан Милорадовић, дипломирани инжењер електротехнике, члан, 
 - Оливера Шкољевић, дипломирани инжењер архитектуре, члан, на предлог надлежног министра, 
 -.Мирослава Продановић, дипломирани грађевински инжењер, члан, на предлог надлежног 
министра. 
 
 Члан Комисије Мирко Петровић није обавестио о разлозима одсуства. 
            
 Наташа Ћирковић, дипл.инж.саоб. не учествује у гласању по овој тачки дневног реда, јер је истовремено и 
представник обрађивача плана „Урбанпројект”, предузећа за консалтинг, урбанизам, пројектовање и ижењеринг из 

Чачка.  
  
Поред чланова Комисије седници су присуствовали: 

- Руководилац групе за урбанистичко планирање, Зорица Ничић, дипл.п.п. 
-Представник обрађивача Плана детаљне регулације дела насеља Пријевор уз реку Западну Мораву, 

„Урбанпројект“ А.Д., предузеће за консалтинг, урбанизам, пројектовање и инжењеринг из Чачка, одговорни урбаниста 
Зорица Сретеновић, дипл. инж. арх.  
 

II 
 

УВОДНЕ НАПОМЕНЕ 

 
На седници Скупштине града Чачка број 06-54/18-I од 22., 23. и 26. марта 2018. године донета је Одлука о 

изради Плана детаљне регулације дела насеља Пријевор уз реку Западну Мораву („Сл. лист града Чачка”, 
број 6/18). 

Градска управа за урбанизам, је на основу члана 9. став 3. Закона о стратешкој процени утицаја на животну 

средину („Сл.гласник РС“, број 135/04 и 88/10), а у вези члана 46. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник 
РС", бр. 72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 121/12, 42/13, 50/13, 98/13, 132/14, 145/14 и 83/18) и члана 18. Одлуке о градским 
управама („Сл. лист града Чачка“, број 8/2008, 21/2009, 11/2015 и 19/2016), донела Решење о приступању 
стратешкој процени утицаја на животну средину Плана детаљне регулације дела насеља Пријевор уз реку 
Западну Мораву број 350-2/2018-IV-2-01 од 05.03.2018. године које је објављено у „Службеном листу града Чачка”, 
број 6/18. 

Предметно решење донето је на основу Мишљења Групе за заштиту животне средине Градске 
управе за урбанизам града Чачка (бр. 501-58/2018-IV-2-01 од 05.03.2018. год.) и других заинтересованих органа и 
организација, у поступку одлучивања о изради стратешке процене утицаја на животну средину. 

На основу Одлуке о изради Плана детаљне регулације дела насеља Пријевор уз реку Западну Мораву („Сл. лист 
града Чачка”, број 6/18) обрађивач плана „Урбанпројект“ А.Д., предузеће за консалтинг, урбанизам, пројектовање и 
инжењеринг из Чачка, је припремио материјал за рани јавни увид.  

 
 
 



 

2 

Комисија за планове града Чачка је на седници одржаној 13. маја 2019. године разматрала материјал за рани 
јавни увид Плана детаљне регулације дела насеља Пријевор уз реку Западну Мораву и дала позитивно мишљење, уз 
услов да се пре излагања предметног плана испоштују закључци Комисије за планове, након чега је Градска управа за 
урбанизам града Чачка, као носилац израде овог планског документа огласила рани јавни увид 24. маја 2019. године, 
који је трајао 15 дана (од 24. маја до 7. јуна 2019. године). 

 
На основу члана 45а. 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, 50/13-одлука УС, 98/13-одлука УС, 132/14, 145/14, 83/18 и 31/19) материјал 
за рани јавни увид био је изложен у просторијама Градске управе за урбанизам града Чачка, сваког радног дана од 8-14 
сати уз присуство представника стручне службе, у централном холу зграде Града и на сајту града Чачка, 
www.cacak.org.rs. 

Градска управа за урбанизам града Чачка, као носилац израде овог планског документа организовала је рани 
јавни увид у циљу упознавања јавности са општим циљевима и сврхом израде плана, могућим решењима за развој 
просторне целине и ефектима планирања. 

Позвани су органи, организације и јавна предузећа која су овлашћена да утврђују услове за заштиту и уређење 
простора и изградњу објеката, да дају мишљење у погледу услова и неопходног обима и степена процене утицаја на 
животну средину. 

У току трајања раног јавног увида, сва заинтересована физичка и правна лица могла су доставити своје 
примедбе и сугестије искључиво у писаној форми стручној служби Градске управе за урбанизам града Чачка, на 
шалтер број 8, писарнице града Чачка или путем поште, закључно са 7. јуном 2019. године. 

Комисија за планове града Чачка које доноси Скупштина града Чачка je разматрала материјал и ток раног 
јавног увида и констатовала да су биле две примедбе, подносиоца Мариа Мијатовића за коју је донела закључак да се 
приликом израде нацрта плана дефинишу параметри за градњу и изврши анализа ограничења, као и могућности 
планирања на предметном простору и подносиоца Кајак клуба Чачак, након чега је донела закључак да се план може 
упутити у даљу процедуру доношења, односно у израду нацрта плана.   
 

Након раног јавног увида, обрађивач плана „Урбанпројект“ А.Д., предузеће за консалтинг, урбанизам, 
пројектовање и инжењеринг из Чачка, је припремио нацрт Плана у складу са чланом 48. Закона о планирању и 
изградњи („Службени гласник РС", бр. 72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 121/12, 42/13, 50/13, 98/13, 132/14, 145/14, 
83/1831/19 и 37/19 – др. закон). 

У складу са чланом 49. став 6. Закона о планирању и изградњи ("Службени гласник РС", бр. 72/09, 81/09, 64/10, 
24/11, 121/12, 42/13, 50/13, 98/13, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19 и 37/19 – др. закон) и чланом 51. Правилника о 
садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања ("Службени гласник РС", бр. 
32/19), плански документ подлеже стручној контроли, коју обавља Комисија за планове из члана 52. Закона о 
планирању и изградњи ("Службени гласник РС", бр. 72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 121/12, 42/13, 50/13, 98/13, 132/14, 
145/14, 83/18, 31/19 и 37/19 – др. закон). 

 
 Након стручне контроле нацрта Плана детаљне регулације дела насеља Пријевор уз реку Западну 

Мораву обављен је јавни увид у трајању од 30 дана и то од 27. августа 2019. год. до 26. септембра 2019. год. у 
просторијама Градске управе за урбанизам града Чачка, сваког радног дана од 8 - 14 сати уз присуство представника 
стручне службе, у централном холу зграде Града и на сајту града Чачка, где су били изложени и текст и графички 
прилози. 

Оглашавање јавног увида у нацрт Плана детаљне регулације дела насеља Пријевор уз реку Западну Мораву је 
извршено у локалном листу „Чачанске новине“ и у дневном листу „Ало“,објављен дана 27. августа 2019. год., и са 
одређивањем датума јавне седнице Комисије за планове за дан 30. септембар 2019. год. са почетком у 12 сати, у 
сали Градског већа града Чачка. 

Јавна седница Комисије одржана је дана 30. септембра 2019. год.  
Јавном седницом комисије председавао је Председник комисије Душан Вуловић, дипл.инж.арх.   
Након одржане јавне седнице, Комисија је на затвореним седницама које су одржане 30. септембра и 17. 

децембра 2019. године припремила извештај о обављеном јавном увиду. 
 
 

III 

 
КАРАКТЕРИСТИКЕ ЈАВНОГ УВИДА 

 
             У време трајања јавног увида није стигла ни једна примедба на нацрт Плана детаљне регулације 
дела насеља Пријевор уз реку Западну Мораву. Такође, није било примедби на Стратешку процену утицаја 
на животну средину плана детаљне регулације дела насеља Пријевор уз реку Западну Мораву. 
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              У току јавног увида у нацрт Плана детаљне регулације дела насеља Пријевор уз реку Западну Мораву, Градска 
управа за урбанизам је упутила захтеве за издавање саглaсности на предметни план ЈВП „Србијаводе“ Београд, ВПЦ 
„Морава“ Ниш, РЈ „Западна Морава“ Чачак и Заводу за заштиту природе Србије, након чега су достављени: Решење о 
одбацивању захтева за издавање водне сагласности (бр. 8436/1 од 11.09.2019. год.) од стране ЈВП 
„Србијаводе“ Београд, ВПЦ „Морава“ Ниш и Мишљење (бр. 020-2631/2 од 25.09.2019.) од стране Завода 
за заштиту природе Србије. 
 
 
             Што се тиче наведеног Мишљења Завода за заштиту природе Србије, Комисија за планове је 
донела закључак да обрађивач предметног плана поступи по изнетом. 
 
 
             Након дискусије у вези Решења о одбацивању захтева за издавање водне сагласности (бр. 8436/1 
од 11.09.2019. год.) издатог од стране ЈВП „Србијаводе“ Београд, ВПЦ „Морава“ Ниш, Комисија за планове 
је разматрала питања у деловима за које се наводи да нацрт Плана одступа од издатих водних услова и 
донела следеће  
 
 

ЗАКЉУЧКЕ 
 
1. По питању планиране изградње саобраћајнице – дела Пријеворске улице у левом форланду Западне 

Мораве непосредно уз бочни прелив бране Парменац, са низводне стране бране, који се према 
издатим водним условима не дозвољава јер се: налази у кориту за велику воду изнад кота форланда, 
умањује протицајни профил, онемогућава одржавање преградног насипа на левој обали, улази у 
простор потребан за изградњу будуће МХЕ, потребно је поступити по изнетом, при чему ће се 
образложити начин на који је могуће приступити предметном простору. 
 

2. По питању изнетом у водним условима, да у приложеној намени површина није потребно издвајати 
посебну површину са наменом МХЕ, јер се њена изградња ограничава само на к.п. бр. 2201/3 К.О. 
Пријевор, потребно је у поновном захтеву за издавање сагласности на план, након извршених 
корекција, образложити да је према Закону о планирању и изградњи, односно врсти планског 
документа, неопходно дефинисати детаљну намену површина, како би се по усвајању предметног 
плана на одређеној парцели/парцелама омогућило издавање грађевинске дозволе.  

 

 
3. Потребно је навести да је леви и десни форланд реке Западне Мораве првенствено са наменом за 

обезбеђење протицајног профила реке Западне Мораве, и да све друге намене не смеју угрозити ову 
намену.  

 
* 
 

Након извршених корекција, неопходно је планско решење доставити на сагласност 
ЈВП „Србијаводе“ Београд, ВПЦ „Морава“ Ниш, уз образложење по изнетим питањима.   
 
 
 

V 
 

 Обрађивач планског документа је кориговао нацрт Плана у складу са наведеним 

закључцима Комисије за планове, након чега је Градска управа за урбанизам исти доставила 

надлежном јавном предузећу на издавање водне сагласности, где је ЈВП „Србијаводе“ Београд, 
ВПЦ „Морава“ Ниш доставило Решење о издавању водне сагласности бр. 11136/1 од 

13.12.2019. године у коме се наводи да је нацрт Плана детаљне регулације дела насеља 
Пријевор уз реку Западну Мораву, урађен у складу са Решењем о издавању водних услова бр. 

6053/3 од 20.06.2019. године.  
 
 
 
 
 
 
 
 



VI

3AK'bYqAK

Haxon o6aBrbeHor jaexor yBngr., oApil(aHe jaexe cinxilqe AaHa 30. cenrem6pa 2o19. roE., Ha

3arBopeHnM cegH1auaMa Korurcnje 3a nnaHoBe ogpx(aH]r]r 30. cenreu6pa n L7. Eeqeu6pa 2019. rqAuue,
KoHcraroBaHo je Aa je xaqpr llnaxa gerarr'He perynaqnje nena Hacerba llprjeeop y3 peKy 3anagny Mopaay y
cBeMy ycxnaf;en ca 3axoHou o nlaHrparby yr r{3rpag}btt ("Cayx6enn rnacH}lK PC", 6p. 72109, 8LlO9, 64lLO,
241L7, t21-lL4 42lL+ so/13, 98/13, L3zlL4, L4slt4,83/1& 3U19 n 371L9 - Ep. 3aKoH), rao r Ea cy nplt
l13pagt,1 nraHa nplr{erbena csa eaxeha npaBnra, craHAapA}t n Hopuarusr,l hs o6nacrn yp6aHncrvrqre 6pyKe H

jegnornacao AoHer 3aKrbyqaK ga ce nrraH Mox(e ynyrHr}l y AaJby npoqetrypy AoHouelba' ogHocHo f,ocraBrTx
fpa4cxou eehy n Cxynurnxn rpa4a tlauxa xa yceajarue.

qNAHOBI4 KOMhCI4JE:

1. fiyuan By px./ npeAceAHrK/

a. ilHx. err./ 3aMeHuK npeAceAHrlKa

] 
.iIJ 

i",::"';";' y, v'1 Hx a px r ceKpera p'

6. On r eepa lU roruesrhT ! nuny.unx.apx./ qra H / n peAcr. M 14 H t4cr/

i rtwrlu,

Mnnopagorrh, Altnn. uHx. er./ qrlaH/

7. Mnpocnaea flpogaxoeuh, gnnn. rpaf . uHx., unaH,

t{EflH14



PErryEJII,IK.t iprzre
IPA/qCKA YTIPABA 3A YPEAHI43AM
IPAA ITAIIAK
Xynana Crpaqurvrr.r p a 6p .2
Epoj : 5 0 I -2 t2 I 20 t9 -IY -2-0 t
[arynr: 17 .12.2019. roALrHe

fpaxcxa ynpaBa sa yp6aulrsan, rpyna 3a 3aruTVTy xr,rBorHe cpeAlrHe, Ha ocHoBy ruraHa

22.3axota o crparellrxoj npoqeuuyturJaja Ha xuBorny cpeAr.rHy (,,Cnyx6ea!( rJracHr,rK
PC", 6p. 135/04 u 88/2010) r4 qraHa 18. o4nyre o rpaAcKrrM ynpaBaMa (,,Cnyx6enu
rlilcr rpaAa llaura" 6poj 81a8, 21109 ,llll5 19116 u 22117) y nocrynKy orreHe
I{sneruraja o crparelxxoj npoqeur yruqaja Ha xr.rBoruy cpeAr{Hy fl.nana AerarbHe
perynaqnje Aerra HaceJba flpnjenop ys peKy 3anagny Mopany Ha 3axreB OAcexa sa
yp6auusarra lpaacre yrpaBe sayp6atusarra 6p. 350-2118-IY-2-OL o427.aarycra2OT9.
roAHHe, 4onenoje

PETIIEIbE

I - AAJE CE CAUIACHOCT ua I4snemraj o crpareruxoj trpoqeuu yrur{aja na
xr.rBorHy cpeAr{Hy flnaua AeraJbHe perynaqnje AeJra Hacerba flprajenop y3 peKy
3ana4ny Mopaay (v AaJbeM TeKcry: flnan Aerarbne perynaqlrje), y nocryrKy
cnpoBeAeHoM Ha 3D(TeB OAcexa sa yp6anusau, rcojn je nrpaleu y cxnaAy ca
oAPea6arraa 3arona o cTparelrmoj npoqenu ytwJaja Ha xvBorHy cpeAuHy (,,Clyx6enN
nracHr.rx PC" 6p. 135104n 88/10)

II - Mepe 3a cnpeqaB arre u orpaH[qaBarbe HeFarlrBHHx, oAHocHo ynehame no3urr.rBH[rx
yrraqaja Ha xr,rBorHy cpe,qr.rHy, Aorfmrucane y I4snerurajy o crpareruxoj rporleHr.r Ha
xr.rBoTHy cpeAr.rHy fllasa AeraibHe perylaquje

rtr - I4sneru'raj o crpareruxoj nporleHr.r Ha xr.rBoTHy cpeArHy flnasa AerajbHe
perynaquje, cacraBHuje aeo AoKyMeHTarIuoHe ocHoBe HaBeAeHOr nJraHa

fV - Olcerc sa yp6annsana lpa4cKe ynpaBe sa yp6annsarrr lpaaa Yaqra Moxe yrryrrrrr.r
fl-nas Aer.rrbHe perynaquje y Aarby nporleAypy yceajarra



O6pauroxeme

oAcer sa yp6aHrasanr fpagcre yrpaBe sa yp6anusaM rpaAa rlaqxa AocraBuoje fpynn
3a 3arurt4Ty )r&lBorHe cpeAuHe 3rxreB 6poj 350-2/18-IV-2-01 ot 27. aBrycra 2019.
roAune 3a AaBarbe caulacHocTu Ha Zsneruraj o ctparcuroj nporleHu Ha xr,rBoTHy
cpeAr{Hy fbrana Ae"aJbHe peryrraquje, rojz je uspa4rao ,,)IpEAHIIpOJEKT.. 64
flpe4ysehe ga KoHcaJITunr, npojerooBalbe r4 r,rHxerbepuHf rfaqaK.

o llsneuraj o crpareruxoj npoqenfi Ha xr.rBorHy cpe4r4ny fhana ,qerarbHe
peryraqraje rojn je HspaAr.ro ,,yPBAHIPOJEKT.. AA flpeaysehe 3a
KoHcaJrrIrHr, npoj erroBabe r,r r{mrerbepunr gaqax

o Hsneumej o yreruhy SauHTepecoBaHr,rx opraHa H oprarrngauuja u januocru y
jannorra yBLtAy y llsrerumjy o crparerunoj npoqenu Ha xorBorHy cpeAHHy flnaua
AerarbHe perynaqzje

o flpe,qnor flnana AerarbHe perynaqzje y eJreropoHcxou o6.nuxy;

Ilocryuajyhu y cKJraAy ca ogpe46aMa qraHa 21. 3arona o crpareruroj npoqenu
yrraqaja Ha xvBorHy cpeAuHy (,,Cnyx6erur ruracHr.rK PC", 6p. l35lo4 u 88/10), rpyna
3a SaruTyrTy xHBorHe cpeAuHe je Aera*no pa3MoTpuJra AocraBJbeHy AoKyMenraqnjy lr
no3[rrrBHo oIIeHpIJIa Ilsneruraj o crparerrxoj npoqeru,r Ha xr,rBoTHy cpeAlrrry flnana
Aera"IbHe perynaqaje, ysnrraajyhu y o6sup rprarepujyrrae nponucane y flpunory II
3arcona o crpareuroj fipoqeHz ynaqaja Ha xHBorHy cpeAlrHy.

Ana;lusorra l{sneruraja o crparerlmoj npoqeHrr Ha xr,rBorHy cpeAr4Hy fllaga
AerarbHe perynaqraje, fpyna 3a sarrrraTy )K}rBoTrre cpeAr.rHe je yrnpnana Aa cy y ],ilspalifi
l'Isneuraja HaAJIexHu opraHr{ nocTynaJlu y cKJraAy ca crojnrra osramherbu6au..

' Aa caApxu o6palene cBe eJIeMeHte rpotrucaHe qJraHoM 12. 3arona o
crpareruroj rpoIIeHLI yrurJaja I{a xprBorHy cpeA}rny (,,Cnyx6enu rracnuK PC",
6p.135/04 n 88/10)

o Aa cy 3aKJbytlqil Ao rojnx ce IoIuJIo ToKoM crparerxre nporleHe rpeAcraBJbeHr.r
Ha HarruH roju je pa3yMJbrrB jannocru

o 4a je I4saeruraj o crparerrxoj npoqeru{ AocraBJbeH sarrHTepecoBaHr4M opraggMa
Ir opraHl43aqnjavra r H3JIox(eH na jannn yBlrA 3ar.rHTepeconanoj jannocru y
rpajany oa 30 i\ana, y cKJraAy ca 3aKoHoM

. Aa cy MEIIIJbeIba 3allHTepecoBaHr,rx opraHa r4 opraHrraquja, nprlKa3aHa y
usnemrajy o jannorr,r yBrrAy H y3era y o6srap rpr,rJrr{KoM prrMarparsa u
orlerbuBarba fllasa AeraJbHe perynaquj e

}Illaajyhuy BuAy I{aBeAeHo lpaAcxa ynpaBa sa yp6anrsau, Fpyna 3a 3arxrury xtgBorHe
cpeAVHe y flocrynKy AaBaloa cauracHocrz na Hsneruraj o crpareruroj npor{eHr.r Ha
xprBoruy cpeAr,rHy flnana AeTarbHe perynaqr.rje, a npr,rMeHoM oApeAala qfiaua 21. u 22.



3arona o rrp*iruroj npoueuu yrul{aja Ha xr,rBorHy cpeAr,rHy (,,cryx6enn uracHr,rK
PC", 6p. 135/04 n 88/2010) oa.ufruna je Kao y Aucn6suruBy oBor perrerba.

IIOYRA O IIPABHOIVI CPEICTBV: flpotnn oBor peuerba Moxe ce
usjanurra xa.u6a MuxucrapcrBy 3arrrruTe xr,rBoTHe cpeAr,rHe y Beorpa.qy y pory og l5
AaHa oA aana nprajeMa lrcror. Xa"n6a ce noAHocr{ HelocpeAHo raKcrrpaHa ca 480,00
Aumapa ynnahena Ha xl{po paqyH 6poj 840-742221843-57 wu$pa nlaharra 133 uosun
na 6poj 97 93-034 Ha3r.rB paqyHa aAMr,rHr4crparrrBHa rarca.

YIIPABE,
npu6HuK7**--

J



Ha ocuony qraHa 9. cran 3. 3axona o crparemxoj nporleHr.r yrw\ajaHa xr.rBorHy cpeAr4Hy
(>Cr.rnacHurc PC<, 6poj 135/04 u 88/10), a y Be3r,r rrrraua 46. 3arcona o rrnaHr.rparby u v3rpal\r+;t4
(,,Cn. r:racurK PC", 6poj 72109,81109 - ucnp. 64110 - oAnyKa yC,24lll, l2lllz, 42113 - o4ryna
yC, 50/13 - oAnyICa yC, 98/13 - oAnyKa yC,132ll4 u l45ll4) u turaHa i8. O4:ryxe o rpancKr.rM
ynpaBaMa ("C.rr. :rucr tpaaa r{asKa", 6poj 812008,2112009, l1l20l5 u 1912016), lpa4cxa yrpaBa
za yp6aruuzaM, rpa.4a rfauxa, AoHocr,r

PEIIIEIbB

o [P[ICTvtrAILv CTPATEIITKOJ rrpOUEHI4 yTt4rIAJA HA XT4BOTHy
CPEAI4HY IIJIAHA AETAJbHE P EIYJIAUIIJE

AEJrA HACEJbA IIpr,rJEBOp y3 pEKy 3ATIAAHy MOpABy

1. ttPlICTyfIA CE crpareruxoj upoqeurz yruqaja Ha xr4BorHy cpeAr,rHy flnaua
.4eraJr,He perylaquje Aena HaceJr,a llprajenop y: peKy 3aua4ny Mopany.

Pasrosu 3a Bpllerte crparelrrKe rrporleHe yrutpja Ha xr.rBorHy cpeAr{Hy ll.naHa AeraJbHe
pery:raquje Aena Hacera Ilpujenop y3 per<y 3ana4ny Mopaey, cy carne.4aBarLe, rpoUeua r.r

yrnpfznarr'e lroryhnocrz :Hauajnux rrrrerHr4x yruqaja Ha xlrBorHy cpeAr{Hy Ha ocHoBy HaMeHe
y rlpocropHo - SyHxlluoua,rnoj HaMeHLI nogpy.{ja xoja ce rralvtpa, a xoja uory 6urz o4 yrzqaja
Ha crarr,e xI4BorHe cpeAI,IHe, ca nporleHoM Mepa xoje je norpe6no npely3errl raro 6ra ce
eBeHTyiL'IHIa uoryhu :navajnz rrrrerHa ytwpju Ha xr4BorHy cpeAr.rHy clpeqr,rJrrr, orKJroHr{Jrr,r r{Jrr{
cBeJrr{ Ha MrrHrlM}M.

Llsnemraj o crpareruroj rpolleHr{ yrur\aja Ha xr{BorHy cpe4.rHy flnana AeraJbHe
peryraquje AeJra Hacerba llpvjenop y: peKy 3anagHy Mopany, Mopa Aa calpxr4 rr,repe uujzu
cupoaoferreu 6u ce:

o ocTBapr4o rrJraH 3a 3arlTr,rTy xrlBoTHe cpelr.rHe 14 oApxr.rBrr pa:noj;

' ocrBaplIo yp1auuctuurcu pa:noj rpo: Synxrlr4oHanHy opraur,r3aUujy z naefyco6ny
noBe3aHocr cBr,rx olyx6u, AenarHocru u o6jexata;
. o6IxBarufirpt ocHoBH[I upo6renru 3arrrrr,rre xr{BorHe cpeAr4He ra rraoryhnocr yruqaja
rr.lraHa Ha pa3He o6lacra 14 AenoBe xr.rBorHe cpeAr.rHe rz yp6ane qenHHe;
. o6YxBarI,IJIe KapaKTepI{crI4Ke yr:at\aJa rrJraHa Ha xrrBorHy cpeAr4Hy, Hapoquro y
IlolneAy nepona'rnohe, rzHTeH3I{Tera, cnoxeHocrr,r, peBep3rr6zlnocrra, BpeMeHcKe r{
rlpocropHe 4Iarraen:zje, KlMynarI,IBHe r4 czneprrzjcxe np[poAe W:arJaJa, pu3uKa no JbyIcKo
3IpaBJbe 14 xlrBorHy cpe4.IHy, AenoBarr,a na o6lacrz oA rrp[poAHe, KynrypHe r{ Apyre
BaxHocrrz r.r AenoBarra Ha yrpoxene o6lacru;
o /Mamra yraqaj na 6uolourKr.r Ar,rBep3r.rrer no4pyrja;
. o6es6eAra oqyBarLe [p]rpoAHe cpeAr{He.

2. V oxsupy crparellrxe rlpoqeHe pasuarpahe ce noc'rojehe crarre xr.rBorHe cpeArzHe,
:nauaj I4 KapaKTepl{crr4Ke rIJraHa, KapaKTeprrcr[rKe ytur\aja [naHr4paHlrx ca4pxaja Ha Mr.rKpo r.r

MaKpo loxaqrajy Lr Apyra rruTarra z npo6nenar4 xrrBorHe cpeArrHe noapyrja o6lxeaheuor [Inanou.

3. Y oreupy crparellrKe npolleHe unaajyhu y BuAy rrnaHr4paHe HaMeHe ua nogpyujy
o6y<nahenoM tpaHllqou fllaua, uehe ce pasMarparr{ rrpocropHa 4rarraenszja - rpeKo rpaHraqHa
rprpola yuEqaja I4 AenoBaILe ua o6racrkr oA rrpr4poAHot KyJnypHor 14 Apyror zuataja- uoce6ne
KapaKTepI4crI{Ke, o6lacru vrpr nptlpolHr4 npe,4enu rojztra je [pr43Har 3arrrnzheuu Ha
peuy6luurolr ilIwr lrelynapo4norr,r Hr4Boy, KynrypHo racropnjcra 6amturta u o6:racru ca
pa3nv,rurkrM pexrIMoM 3arrrrlrre, Kao KapaKTepr,rcrr,rKe, yrwTaja [peAMerHor nJraHa Ha xr,rBorHy
cpeArrHy.



4. O u:npurenoj crpareurxoj npoueHr{ yrraqaja [naHa Ha xraBorHy cpeAr4Hy raspa4rahe ce
Llseeurraj o crparerxroj npoqeuufltrurra AeriuEHe perynarluje Aena HaceJba Ilpzjenop y3 pery
3aua4ny Mopany rcoju ca4pxa eJreMeHTe rr3 qJraHa 12. cras 2. 3aroua o crparerxroj upoqeuz
yruryaja Ha xr{BorHy cpeAr.rHy (>Cn.uaurux PC<, 6poj 135/04 u 88/10):

- rroJriBHe ocHoBe cTpaTerrrKe nporleHe;
- o[rrrre r,r uoce6ne rlaJbeBe crparerrrKe npoqeHe uuz6op r4HAaKaropa;
- npolleHy rraoryhux yruqaja ca oflucoM Mepa [peAnrafenux 3a cMarbeBe Herarr{BHr4x

yTW\aJA Ha xr.rBorHy cpeAr4Hy;

- cMepHLIqe 3a r43paAy crpulrerxKr{x [poqeHa Ha Hr.rxr{M xujapapxncKr{M Hr,rBonMa r.r

npoueHe yruqaja npojerara Ha ir{r4BorHy cpeAr{Hy;
- [porpaM npaherra cralla xLIBorHe cpeArrHe y roKy cnponoferra rrJraHa rr nporpaMa

(nonuropnnr);
- [puKa3lcopnuhene MeroAonoruje z reruxohe y uspa4r.r crparerrrKe rrporleHe;
- npl4Ka3 Haqr{Ha oAnyqIlBaIra, oruc pa3nora oa:ryuyjyhax :a zs6op Aaror nrrala vr

nporpaMa ca acrleKTa pa3MarpaHrEx napujaurHux pemerba 14 npr4Ka3 :uarrzraa Ha r<ojn cy ru.rrarba
xr.rBoTHe cpeAr{He yKJbyqeHa y rrnaH r4nu rrpofpaM;

- 3aKJbyqKe 4o xojux ce AoIlJIo roKoM I43paAe rEsnemraja o crparelrxoj npoqeun
rrpeAcraBJEene Ha Haqr4 H pa3)MJbr.rB j anno crrz ;

- Apyre noAarKe og sna.raja 3a crparerrrry [porleHy.
Y oxnupy [oJIa3HIrx ocHoBa crparerxKe rrporlene yrnp4rahe ce nocrojehe crarre tr

KBaJTLITeT riltrvlna\a xLIBorHe cpeAr4He (ea3lfx, BoAa, 3eMJbuume) y rpaHr.ruaMa [peAMerHor
r[laua.

Y cnyvajy neuocrojarra peneBaHTHI4x [oAaraKa rl3Bprrrrzhe ce qursa-ua Meperba y cKna.4y
ca 3axouoru.

I4:neuraj o crpareruxoj rpoueHr4 yrwpja llrana Ha xr,rBorHy cpeAr.rHy 4eo je
AoKyMeHrarluje rcoja ce flprlnaxe y3 rrnaH.

5. Hocznau l43pa.ue useeruraja o crparerrmoj upoqewu, 6nhe o4pelen y cKnaAy ca
3arconorra.

Hoczrau r{3paAe ra:nemraja o crparemxoj rporleHr.r, ryxaH je [a 4eSrauarue
Merolonolujy n cactan crpyqHor rvIMa3aLrcpagy usneruraja o crpareurxoj rporleHr4.

Hoculaq Ir3paAe useemraja o crpareruxoj rporleHr,r, AIDKaH je gamcru:rr3pa1iv y poKy oA
1 fieanor) Meceqa o.4 AaHa AoHorrrerba osor Pemelra.
fpa4cxa yrpaBa 3a orllrrre a sajegurauKe rrocJroBe rpaAa gaqra cnponerrhe flocryrrar janne
ua6arre, ycnyre - LI3paAe ll:raHa Aertu'bHe peryraquje Aena Hacerba Ilpujenop y3 peKy 3ana4ny
Mopany.

Cpe4crna 3au3paily zsnelmaja o crpareurrcoj rporleHr4, o6es6elzhe rpaA r{aqar.

6. Y roxy Lr3paAe Iasnerutaja o crparerrmoj upoqenu yru\aja rrJraHa, 6I,the o6asJbeHa
capa4rba ca cBI4M HaAnexHLIM I4 3ar.rHTepecoBaHr.rM opraHr.rMa H opraHrr3aqrajaua xoje ulrajy
IrHTepec y.4oHorneBy oAnyKa xoje ce oAHoce Ha 3arrrrrrry xrrBorHe cpeAr{He.

Izlsnemraj o crparerlrxoj npoqeHu yrutlaja,6ahe rasroxeH Ha jannu yBpr1, sajegno ca
jannuu yBI4AoM npeAMernor rrJraHa, cxoAHo rrJrauoBr4Ma 18. u 19. 3axona o crpareruroj npoueHr{
yrur\aja Ha xI4BorHy cpeAr.IHy (>Cr. rrracHlrK PC<, 6poj 135104 rE 88/10) vqilala 50. 3axona o
nnaHllparby I{ I{3rpaAmu (,,Cr. rrracHrrK PC", 6poj 72109,81/09 - hcrrp. 64110 - ornyKa yc,24lll,
l2lll2,42ll3 - oAnyxa yc, 50/13 - oAnyKa yc, 98/13 - oAnyKa yC, 132ll4 t l45lr4).

7. Oso pememe TIIaHLI cacraBHra Aeo lLrana AerasHe perynaquje AeJra HaceJba flprajenop
y: peKy 3anagny Mopany u o6janmyje ce y CnyN6euoM nr.rcry rpaAa 9a.rra.



O6pa3JrolKerbe

O4nyrou o ra:pa4ra fhaua AerilrbHe perynaqzje Aena HaceJba flpnjenop ys peKy 3ana4ny
Mopaey npucrynzhe ce r43paAu fl:raua AeraJbHe perynaqraje Aena Hacertsa llpujenop y3 peKy
3ana4uy Mopany.

r{ranou 5. crae 1.3anona o crparerrmoj npoqeHr.r yruqaja Ha xr4BorHy cpeAr..rHy (>Cn.

rrracHr.rK PC<, 6poj 135104 ra 88/10) nporrracaHo je 4a ce crparerrrKa rrpoueHa Bprxr 3a rrrraHoBe,

nporpaMe r.r ocHoBe y o6racru [pocropHor u yp6anvcr[trKor rrnaHr.rpalra I4nrI Kopl4lxherra
3eMJbr4rrrra, noJrorrpr.rBpege, rrryMapcrBa, pulapcrta, JroBcrBa, eHeprerr4xe, uuaycrpuje,
cao6pahaja. ylpaBJbarba orlaAoM, yrrpaBJbarba BoAaMa, TeneKoMyHlalrar\L1a, Typr43Ma, oqyBarLa

npr4poAHr.rx craHr4rrrra 14 ArrBJEe ([:rope ra Sayne, rojraua ce ycnocraBJEa oKBr4p sa ogo6paearre
6yayhux paseojnux npojexara o4pefenux npom.rcrzMa xojuna ce oapelyje rporleHa yruqaja na
xr4BorHy cpeAHHy.

Kaxo ce y KoHKpernon cnyuajy pa'4z o v3pa4ur lfuana AeraJbHe perynaqnje Aena HaceJba

Ilpajenop y: peKy 3anaguy Mopany, xoju o6yxnara Aeo KO llpujenop u rpyxa ce JreBoM o6a;ron
pere 3anagHe Mopane, rrppt uerray je4nzM AeJroM, rpehyhz ce rpeMa 3arrary, o6yxnara r4 Aeo
caMor roKa, rrpeceqajyhu x.n. 6p. 2816 K.O. llpujenop y xpajrrerr,r 3arra.4uoM leny. ,{ruse,
ceBepHr{M AenoM rrparr4 rpaHr4rre x.n. 6p. 280311,256216,256217,256218,256112 261913,262013,
262112, 262412,262512,262712, 262812 u 2824, cBe y K.O. IlpujeBop, Ao rpaHr4rre fenepamror
yp1anuctuqKor rrJraHa rpaAa Yaqra. Ca rpanuqou feuepa-rHor yp6anzcrlrqKor [JraHa, rroKJrana

ce y Aeny .:resoo6anuor o46pau6enor :aact4r,a pere 3aua4ne Mopane, Ao KaracrapcKe rrapuene
r.n. 6p. 253011K.O. IlpujeBop y rpajrrerra rrcrotrHoM 4e:ry o6yxnatarrrrana, r4e je ono no4pyuje
4e$znucaHo Kao 3oHa ca uoce6nraM pexr,rMoM, jep npuua4a 3oHr,r 3arrrrr4Te r,r3Bopr4rrrra, a raxofe
6ra rpe6ano Aa rrpeAcraBJba HacraBaK ypefeuux 3eJreHr4x r.r peKpearr4BHr4x rroBprrrlrHa oA

rlnaHlrpaHor rpaAcKor rrapra r.r cnoprcKor rleHrpa y Tp6yruauuna (llo4pyuje ynyrap o6lxsara
fYII-a r{aurca) 4o yluha pere KaueHr,rqe y llpujenopy. Y rpaHuqaua oBor rrrraHa Harra3r.r ce
3eMJbaHLI 4eo 6paue "flapruenaq", TaKo 4a je xpo: r.r3paAy rrJraHa rraoryhe [peABurerr.r r.r3rpaArby
MI{H}I - xaApoeneKTpaHe ua onoj rorcaquju, a rrro rrpeAcraBJr,a ocHoB r.r oKBrrp sa o4o6panalre
6yayhzx pa:nojnzx upojer<ara o4pelenux nponr4cr.rMa rojuua ce ypelyje rpoueHa yrutgaja ua
xLIBorHy cpeAI{H} ro je ona Yupana AoHena Oaryry o r{3pa.qr{ crparelrKe rrpoueHe, a y cMrzcny
ogpe46z qJIaHa 9. crae 1. 3arosa o crparerur<oj nporleur{ yuaqaja Ha xprBorHy cpeAr4Hy.

Y uocryury AoHoIIreBa peruerba o npr4cryrrarry crparerur<oj [porleHr.r, npra6anrseHo je
MLIIrIJberLe fpyne 3a 3arxrr4Ty xr4BorHe cpeAr,rHe lpa4cxe ynpaBe sa yp6auasaM rpaAa r{aura 6poj
501-5812018-IV-2-01 oa 05.03.2018. rollaHe y KoMe je uspaxen craB Aa je sa uspa4y ll"rrana
AeraJLHe perynaquje Aena HaceJba flprEjenop y3 peKy 3ana4ny Mopany norpe6no npu6an.uru
Irlsneumaj o crpareuroj rporleHz yrwpja Ha xrrBorHy cperr,rHy oBor rrJraHa.

I4sseurraj o crparelrmoj npoqenu ca4pxahe eJreMeHTe v3 rrnaHa 12. crae 2. 3anona o
crpareurxoj npoueHll yruqaja Ha xrzBorHy cpeAr{Hy (>Cr.macurar PC<<, 6poj 135/04 u 88/10)
6nuxe HaBeAeHe y Ar4crro3r4Tr,rBy.

PEIIIEHO y IPAtrCKOJ yfIPABII 3A yPEAHI43AM rpAAA rrArrKA, [IOA
EPOJEM: 350-2 12018-IV-2-0 1 AAHA 05.03.2018. TOAI,IHE

HI4K PABE,
IIpaBHr,rKtrh,
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ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ

ДЕЛА НАСЕЉА ПРИЈЕВОР УЗ

РЕКУ ЗАПАДНУ МОРАВУ

НАЦРТ ПЛАНА

Одговорни урбаниста

Зорица Сретеновић, дипл.  инж. арх.

Директор

Андреја Андрић, дипл.  инж. грађ.

граница ПДР-a

граница између катастарских општина

ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА КОНСАЛТИНГ,УРБАНПРОЈЕКТ  - 

УРБАНИЗАМ,  ПРОЈЕКТОВАЊЕ И ИНЖЕЊЕРИНГ

ЛЕГЕНДА

Обухват ПДР-а Северни општински пут

ГРАЂЕВИНСКО ПОДРУЧЈЕ

ПОВРШИНЕ ЈАВНЕ НАМЕНЕ

Граница грађевинског подручја

ГЛ

РЛ

КП Н1

Ознака парцеле јавне намене

ПЛАН УРБАНИСТИЧКЕ РЕГУЛАЦИЈЕ

ПОВРШИНЕ ЈАВНЕ НАМЕНЕ

Регулисано минор корито

реке Западне Мораве

Регулисано корито

реке Западне Мораве

Регулациона линија

Грађевинска линија

децембар, 2019. г.

Зеленило уз обалу реке Западне Мораве

Одбрамбени бедем са пешачким и бициклистичким стазама

Мелиорациони канал

Бициклистичке стазе

Пешачке стазе

Улицa Пријевор поље

Регулисано речно корито

САОБРАЋАЈНЕ ПОВРШИНЕ

ВОДНО ЗЕМЉИШТЕ
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ПЛАН НАМЕНЕ ПОВРШИНА
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ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ

ДЕЛА НАСЕЉА ПРИЈЕВОР УЗ

РЕКУ ЗАПАДНУ МОРАВУ

НАЦРТ ПЛАНА

Одговорни урбаниста

Зорица Сретеновић, дипл.  инж. арх.

Директор

Андреја Андрић, дипл.  инж. грађ.

граница ПДР-a

децембар, 2019. г.

граница између катастарских општина

ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА КОНСАЛТИНГ,УРБАНПРОЈЕКТ  - 

УРБАНИЗАМ,  ПРОЈЕКТОВАЊЕ И ИНЖЕЊЕРИНГ

ВОДЕНЕ ПОВРШИНЕ

Зеленило уз обалу реке Западне Мораве

Одбрамбени бедем са пешачким и бициклистичким стазама

ПОСТРОЈЕЊЕ ЗА ПРОИЗВОДЊУ ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ

ЛЕГЕНДА

Обухват ПДР-а Северни општински пут

Мелиорациони канал

Зона непосредне санитарне заштите

Зона уже санитарне заштите

Зона шире санитарне заштите

Регулисано минор корито

реке Западне Мораве

ГРАЂЕВИНСКО ПОДРУЧЈЕ

Бициклистичке стазе

Пешачке стазе

ПОВРШИНЕ ЈАВНЕ НАМЕНЕ

ПОВРШИНЕ ОСТАЛЕ НАМЕНЕ

ЗОНЕ ЗАШТИТЕ ВОДОИЗВОРИШТА

Постојећи бунар

ЗЕМЉИШТЕ ИЗВАН ГРАЂЕВИНСКОГ ПОДРУЧЈА

АУТОХТОНА ВЕГЕТАЦИЈА

Граница грађевинског подручја

Улицa Пријевор поље

СТАНОВАЊЕ У ПОЉОПРИВРЕДИ

ПОЉОПРИВРЕДНО ЗЕМЉИШТЕ

Регулисано корито

реке Западне Мораве

Регулисано речно корито

САОБРАЋАЈНЕ ПОВРШИНЕ

ВОДНО ЗЕМЉИШТЕ


