
Peny6nur<a Cp6raja
IPAI qAqAK
fpaqcrco nehe
Epoj:06-17412A20-Ill
23. noseivr6 ap 2020. roArrHe
I{AI{AK

CKYTIIUTIITIA TPMA IIAIIKA

Ha ocHoBy rrJraHa 46. 3axosa o noxanuoj caMoyrrpaBu (,,Cr.ruacHux PC"
6p.129120A7,8312014 - Ap.3aKoH, lUlDArc - rp 3aKoH u 4712018) r{ qnaHa 84. C:raryra
rpaAa r{a.rra (.Cl.nucr lpaAa r{aqxa" 6p. 612019),

fpagcro nehe rpa1a r{aura, Ha ceAur{rlra o4pxanoj 23. noeeN{lpa 2020. roAraHe,

frBp.ryrrro je

TIPEAJIOT
TIJIAHAAETAJbIIEPEIYJIAIII,IJEJIOKAIII,IJE,,IIPEJIYTTIVT,,

ra flpe4naxe Crynnmunat EaIoHece

TIJIAH
AETAJbHEPETyJIAIII4JEIOKAIIIJE,,[rPEJM}J1I"

y rexcry xojN je .{ocraBJbeH o.u6opunquMa 3a ceAnr{rry Cxynrurune.

UgeecrIaoll:a Ha oeAHI,ITIH Cxyrunune cy Bepa Jaronrnenuh, nave.iruur fpagcr<e
yrpaBe za yp6auw3al,r r Harama Crpyrapenrah, npegcraBulrr o6pa$usaua JII ,,IpaAarI"
Ilaqar.



PETIYEJII,IKA CPEIIJA
IPAICKA YTIPABA 3A YPEAHH3AM
rPMA I{AIIKA
Epoj : 350 -6 I 1.4-IV-2-0 1

17.11.2020. roAr{rre
IIAIIAK

18. 11. 20t0

- -:--.-__ED

,t. . *i v&t

IPAACKO BEhE TPAAA IIAIIKA

IIATIAK

IIPEIMET: .{ocranJbarLe rpeAJrora ll.rrana Aerarbne peryrrarlnje .nonaqnje
,llpenuhu.

y nprlJrory aKTa AocraBJbaMo Bapr npeAJror ff.rrana AeraJbHe
peryrarluje .uoraquje orflpe.nuhu paAu AaJber nocryrraba oAuocrro, palu
yrrpfunarba u AocraBJbarra CnynruTlrrru rpaAa Ha pa3Marparbe r.r Aouorrreme.

llpu.nor:
- Haqpr rrJraHa.

- Peurerre o rpl4crynalry crparemroj [porleur4 yr:uqaja Ha xr{BorHy cpeAr{Hy
llrana, 6poj 501-296114-IV-2-01 oa 19.11 .20t4. r.

- Caruacrocr nb I4aeeurraj o srparerrmoj npoqenu yrraqaja Ha )Kr4BorHy
cpeAr{Hy rrraHa, 6poj 501-243120-IY-2-01 oa 06.11.2020. ro4uHe.

- Llsneruraj o o6aerreHona jaenou yBraAy ot22.01.2018. r. u23.04.2018.r.
- Izlsneurraj o o6asr6enoM ApyroM janHona yBr4Ay or,26.10.2020.r.
- Kapra rJraur4paHe HaMeHe.

- Kapra perynaquje, rap{enaquje ra roBprrrr4ua jarne.

I4K YTIPABE
. wnx.rpa\.



  

1 

 На основу члана 35. став 7. Закона о планирању и изградњи (“Сл.гласник РС”, број 

72/09, 81/09-исправка, 64/10-одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13-одлука УС, 50/13-одлука УС, 

98/13-одлука УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19-др.закон и 9/20) и члана 54. став 1. 

тачка 5) Статута града Чачка („Службени лист града Чачка“ број 6/19), Скупштина града 

Чачка, на седници одржаној ___.________. 2020 године, донела је 

 

 

 

 

 

ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ  

ЛОКАЦИЈЕ „ПРЕЛИЋИ“ 
 
 

 

  1.  ОПШТИ ДЕО 
 
 

1.1.     ПРАВНИ И ПЛАНСКИ ОСНОВ ЗА ИЗРАДУ ПЛАНА 
 

 

ПРАВНИ ОСНОВ ЗА ИЗРАДУ ПЛАНА 

 

Правни основ за израду Плана детаљне регулације локације „Прелићи“ је: 

 Закон о планирању и изградњи („Сл. гласник РС”, број 72/09, 81/09 - испр. 64/10 - 

одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13 - одлука УС, 50/13 - одлука УС, 54/13 решење УС и 

98/13 - одлука УС), а у вези члана 130. став 2 - Закона о изменама и допунама Закона 

о планирању и изградњи („Службени гласник РС“ број 132/14,145/14, 83/18, 31/2019 

и 37/2019). 

 Одлука о изради Плана детаљне регулације локације „Прелићи“ („Службени лист 

града Чачка“, број 18/2014). 

 

ПЛАНСКИ ОСНОВ ЗА ИЗРАДУ ПЛАНА 

 

 Плански основ за израду Плана детаљне регулације локације „Прелићи“ су Изменe 

и допунe плана генералне регулације „Индустријска зона, комплекси болнице и 

касарне“ („Службени лист Града Чачка“, број 14/2014 и 25/2017).  
 

 

1.2.     ИЗВОД ИЗ ТЕКСТУАЛНОГ ДЕЛА КОНЦЕПТА ПЛАНА 
 

 

ОПИС ГРАНИЦА ПЛАНА   

 

Подручје које захвата План детаљне регулације локације „ПРЕЛИЋИ“ (у даљем тексту 

ПДР) припада територији насељеног места Чачак, налази се на источном делу урбаног дела 

града Чачка и обухвата делове четири катастарске општине КО Чачак, КО Атеница, КО 

Љубић и КО Коњевићи. Планом детаљне регулације обухваћен је простор између 

новопланираног Булевара  Николе Тесле, државног пута I Б реда број 23, одбрамбеног 
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насипа леве обале реке Западне Мораве ( Коњевићи) и  одбрамбеног насипа леве обале 

Атеничке  реке. 

Граница плана је одређена у складу са Законом, а подручје ПДР у целости припада 

грађевинском земљишту. Укупна површина подручја ПДР износи 47,67ха. 

 

       Границу ћемо описати почевши од најсевернијег дела подручја, тј. од кп. 2791/1 (где 

граница делом залази у ту катастарску парцелу) и ту припада КО Љубић. Одатле се ка 

југоистоку креће прелазећи преко следећих парцела: 5436/3, 5437/2, 5438/2, 5444/2, 5440/2, 

5441/2, 5442/3, које припадају КО Чачак. Прелази у КО Љубић, такође ка југоистоку, 

пресецајући низ парцела, где прелази кп.2579/2, долази до заједничке кп. 1381-пут (КО 

Коњевићи) и 2787-пут (КО Љубић). Наставља дуж леве ивице пута ка северу (у дужини од 

око 8,5м), прелази на десну страну пута и ка североистоку прати доњу (јужну) страну кп. 

869 (КО Коњевићи). Обилази са источних  страна кп. 868/1, 867/1, 867/3, 866/1, 863/2,  ломи 

се и даље наставља границом кп. 894/1 са горње стране и 895/4 са доње стране.  

           Ка југоистоку пресеца четири парцеле и долази до источне стране кп. 898/1. 

Наставља ка југозападу границама парцела, истовремено пратећи  њихову међу са кп. број 

1371/6 са њене западне стране. На четворомеђи кп. 1371/6, 1304, 1376/1 и 1376/2, ломи се ка 

југозападу дужином од око 115 м, па се лучно креће преко кп. број 1376/2, где и прелази из 

КО Коњевићи у КО Атеницу. 

            У КО Атеница граница наставља југозападно, пресецајући низ катастарских парцела, 

а истовремено на одређеном одстојању пратећи правац и ток Атеничке реке. У кп. број 

112/1 ломи се ка југу, тј. ка реци (у дужини од око 14м), па даље наставља ка западу преко 

следећих парцела: 112/3, 107/5, 108/5, 109/3. Ту прави кратак лук, подижући се ка 

северозападу и прелазећи преко следећих катастарских парцела: 109/4, 109/1, 110/1, 2003 - 

која уједно и представља границу КО Атеница и КО Чачак. 

            Прелазећи у КО Чачак, граница Плана детаљне регулације локације "Прелићи"  и 

даље задржава лучни облик ка северозападу, пресецајући низ катастарских парцела. Једним 

делом се креће у близини  улице Кулиновачко поље потес 4, са њене десне стране. Долази 

до магистралног пута ( Булевар ослободилаца Чачака), тј. до његове регулационе линије, па 

се том истом линијом ка североистоку сустиче у почетну тачку описа границе.  

  

ПОПИС ПАРЦЕЛА ОБУХВАЋЕНИХ ПЛАНОМ 

 

Планом су обухваћене следеће катарстарске парцеле: 

КО Чачак 

Целе к.п: 5436/1, 5438/1, 5442/2, 5443/1, 5443/2, 5444/1, 5450, 5451, 5452/5, 5452/6, 5452/8, 

5453/7, 5456/1, 5457/2, 6755/1, 6756/3, 6757/2, 6757/3, 6758/2, 6758/3, 6759, 6760/1, 6760/2, 

6761/3, 6761/4, 6761/5, 6781, 6785, 6788, 6789 и 6790.  

Делови к.п: 2791/1, 5436/3, 5437/2, 5438/2, 5440/2, 5441/2, 5442/3, 5444/2, 5452/1, 5452/2, 

5452/4, 5452/7, 5453/1, 5453/2, 5453/3, 5453/5, 5454/1, 5455/6, 5456/3, 5457/3, 6753/2, 6755/2, 

6755/3, 6756/1, 6756/2, 6757/1, 6758/1, 6761/2, 6770, 6771, 6780, 6784, 6786, 6787, 6791/1, 

6791/2 и 6930/1.   

       

КО Атеница 

Целе к.п: 107/2, 108/2, 109/1, 110/1, 111 и 132. 

Делови к.п: 107/5, 108/5, 108/6, 109/3, 109/4, 112/1, 120/5, 130/1, 131/1, 133/1, 133/2, 135/1, 

136/1, 2003, 2004/2 и 2004/3. 

 

КО Љубић 

Целе к.п: 2580/3, 2581/2, 2582/2, 2583/1 и 2583/2. 

Делови к.п: 2579/2, 2580/2, 2581/3, 2582/3, 2585/1, 2787 и 2791/1. 
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КО Коњевићи 

Целе к.п: 830, 831, 832, 833, 834, 835/1, 835/2, 836/1, 836/2, 836/3, 836/4, 837/1, 837/2, 837/3, 

837/4, 838, 839, 840, 841, 842, 843, 844, 845, 846/1, 846/2, 847, 848, 849, 850/1, 850/2, 851, 852, 

853, 854, 855, 856, 857, 858/1, 858/2, 858/3, 859, 860, 861, 862, 863/1, 863/2, 863/3, 864, 865, 

866/1, 866/2, 866/3, 867/1, 867/3, 867/5, 867/6, 867/7, 867/8, 867/9, 868/1, 868/2, 868/3, 895/2, 

895/3, 895/4, 898/3, 898/4, 1292, 1293/1, 1293/2, 1293/3, 1294, 1295/1, 1295/2, 1296/1, 1296/2, 

1297, 1299, 1300, 1301, 1302, 1303, 1304, 1305, 1377/1, 1377/2, 1376/3 и 1381. 

Делови к.п: 895/1, 898/1, 898/2, 899 и 1376/2. 

 

 

 ИДЕЈНИ ПРОЈЕКАТ КОРИШЋЕН  ПРИ ИЗРАДИ ПЛАНА 

 

1. За потребе санације и анализе могућности искоришћења локације Прелићи, а у 

складу са заштитом животне средине, Град Чачак је наручио израду „Идејног Пројекта 

санације, затварања и рекултивације несанитарне депоније сметлишта ''Прелићи“ ( у даљем 

тексту Идејни пројекат).  Идејни пројекат је израдио Институт „Јарослав Черни“ - Београд, 

јануар 2017. године.  

Истраживања, анализе и предложено зонирање из Идејног пројакта, усклађена су са 

Плановима вишег реда и уграђена у планска решења ПДР локације „Прелићи“. 

 

2. Јавно предузеће ЈВП „Србијаводе“ је наручило израду „Идејног решења деснообалног 

насипа Западне Мораве у Чачку на локацији од обилазног пута до градске депоније“ које је 

израдило предузеће Водопривредно предузеће „Морава“ из Чачка, децембра 2018године. 

Решење новопланираног одбрамбеног бедема је уграђено у планска решења ПДР локације 

„Прелићи“. 

 ЦИЉЕВИ УРЕЂЕЊА И ИЗГРАДЊЕ  

 

Основни циљеви за уређење и изградњу предметног подручја су следећи: 

 

 усклађивање са смерницама Плана генералне регулације „ Индустријска зона“ 

(Сл.Лист града Чачка 14/2014) кроз перманентну реконструкцију и изградњу 

 дефинисање саобраћајне мреже у односу на саобраћајно решење планирано 

ПГР у складу са ГУП Чачка 2015. год.,  као дела укупне саобраћајне матрице 

града 

 санација, затварање и  рекултивација несанитарне депоније „Прелићи“  

 рационалније коришћење грађевинског земљишта 

 дефинисање карактеристичних зона, односно целина за реконструкцију и 

рекултивацију, са планирањем нове изградње 

 дефинисање јавног интереса кроз разграничење простора јавне и остале намене 

 квалитетна опремљеност потребном инфраструктуром 

 озелењавање јавних простора   

 усклађивање организације, опремања и уређења простора и његова заштита уз 

примену услова и критеријума за заштиту животне средине. 

 

КОНЦЕПТ ПЛАНСКОГ РЕШЕЊА 

 

Подручје за које се ради ПДР „Прелићи“  налази се југо-источно од централног 

градског ткива, уз обалу реке Западне Мораве, на 230-340 мнв. 
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Анализом затечене градске слике и урбане матрице, са освртом на смернице развоја 

дефинисаних претходном планском документацијом, као и уважавањем постојећег тренда 

изградње, дефинисане су зоне подручја према функционалним, обликовним и 

морфолошким специфичностима. На овом простору у периоду 60–их и 70-их година 

прошлог века долази до осетне трансформације привреде Града Чачка, која од претежно 

аграрне постепено прелази у индустријски развијено подручје, са развојем металне, 

папирне, хемијске и других видова индустрије. С обзиром да су се делови града развијали у 

различитим временским периодима, сваки од њих има своја специфична обележја. 

   

Концептом плана предлажу се следеће намене: 

 

1. Река Западна Морава са појасом зеленила и пратећим одбрамбеним насипима 

2. Пословна зона 

3. Комуналне делатности 

 - Рециклажно двориште 

 - Трансфер станица 

 - Рекултивациона зона депоније-сметлишта „Прелићи“ 
 

1. Појас реке Западне Мораве 

На  простору ПДР ток реке Западне Мораве је делом регулисан, а планирано је уређење 

корита реке са формирањем недостајућег дела одбрамбеног насипа и  регулацијом улива  

Атеничке реке у Западну Мораву, као и дефинисање левообалног одбрамбеног насипа ове 

притоке. Oдбрамбени насип, поред своје примарне функције – одбране од поплава је у 

функцији пешачке комуникације. Неопходно је формирати горњу површину бедема тј 

круну насипа у циљу остварења пешачке комуникације.  

 

2. Пословна зона 

У предметној зони  пословања  формирати пословне комплексе различитих намена: 

трговина на велико и мало, магацински и складишни простори, стоваришта грађевинског 

материјала и огрева, услуге и сл.    

 

3. Комуналне делатности 

 
РЕЦИКЛАЖНО ДВОРИШТЕ  

Енергетско рециклажно двориште планирано је на две локацији у близини бивше 

депоније Прелићи. Локације су резервисане за  селекцију отпада, складишта, рециклажу, 

простор за објекат-хладњачу за угинуле животиње, компостану, погон за прераду 

грађевинског материјала, пратеће функције и сл. Предметни простор је планиран за потребе 

Трансфер станице у случају ширења, као и у случају акцидентних ситуација  на нивоу града, 

где се може јавити потреба привременог или трајног одлагања добара.  

 
ТРАНСФЕР СТАНИЦА 

Постојање Трансфер станице на територији Града Чачка дефинисано је Студијом 

изводљивости изградње регионалне депоније „Дубоко“, као и Локалном стратегијом 

управљања отпадом. 

Трансфер Станица је уређена и почела је са радом марта 2016. године, одакле се 

обављају послови сортирања и управљања комуналним отпадом и секундарним 

сировинама. 
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  ЈКП „Комуналац“ је надлежно предузеће које обавља послове прикупљања и 

транспорта комуналног отпада до трансфер станице, као и припреме комуналног отпада 

који се даље транспортује на санитарну депонију „Дубоко“ - Ужице.  

  
РЕКУЛТИВАЦИОНА ЗОНА ДЕПОНИЈЕ – СМЕТЛИШТА ПРЕЛИЋИ 

За потребе санације, затварања и рекултивације несанитарне депоније-сметлишта 

Прелићи, Град Чачак је наручио израду „Идејног пројеката“. На основу ситуације на терену, 

резулата анализе земљишта и подземних вода, као и у складу са Правилником о 

методологији за израду пројекта санације и ремедијације (Сл.гласник РС бр 74/2015), 

сметлиште „Прелићи“ спада у групу А, несанитарних депонија – сметлишта која се 

коначно затварају. Издвојене су 2 зоне санације. 

Код сметлишта која се коначно затварају потребно је неутралисати или 

умањити последице насталог загађења, у овом случају депонијски гас и процедну 

воду.  

 

САОБРАЋАЈ  

             Концепт саобраћајне мреже ПДР "Прелићи" рађен је у складу са поставкама 

планова вишег реда, планираном наменом простора, топографским особинама подручја и 

постојећим саобраћајницама на подручју Плана. 

Кулиновачко поље потес 4 

Постојећи приступни пут (Улица Кулиновачко поље потес 4), која је заправо природни 

продужетак Улице Раденка Јањића (назив у ПГР-у Индистријска зона" - након њеног 

укрштања са Булеваром Николе Тесле), потврђен је као основна саобраћајница у подручју 

плана детаљне регулације (усвојени попречни профил је шири од минималног предвиђеног 

за улице овог ранга и састоји се из следећих елемената: коловоза константне ширине 6,5m;  

две бициклистичке стазе ширине по 1,5 m и два тротоара ширине по 2,0 m). Улица има свој 

постојећи део са асфалтираним коловозом за који овај план предвиђа реконструкцију 

идоградњу и планирани део до поновног повезивања са Улицом Николе Тесле.  

Улица број 2  

Друга планирана улица настала је потребом за директним спајањем Улице Кулиновачко 

поље потес 4 са  локацијком будућег постројења за пречишћавање отпадних вода на 

локацији омеђеној десном обалом Атеничке реке и десном обалом Западне Мораве. У 

склопу ове улице планира се и прелазак мостом преко Атеничке реке. Ранг ове 

саобраћајнице је такође приступна улица, а попречни профил (због очекиване структуре 

саобраћајног оптерећења) је усвојен са коловозом ширине 6,5 m и једним тротоарима 

ширине по 1,5 m и стабилизованом или зарављеном банкином ширине 1m.    

Улица број 3  

Следећа планирана улица настаје спајањем Булевара Никола Тесле и раскрснице са Улицом 

број 3 (из ПГР-а Индустријска зона"), са претходно описаним - планираним продужетком 

Улице Кулиновачко поље потес 4. Ранг ове саобраћајнице је такође приступна улица, а 

попречни профил (због очекиване структуре саобраћајног оптерећења) је усвојен са 

коловозом ширине 6 m и обостраним тротоарима ширине по 1,5 m.   

Улица број 4  

Следећа планирана улица настаје по траси предходног одбрамбеног насипа који се налази 

са саеварна стране локсције трансфер центра. Улица је слепа и завршава се окретницим 

која може да задовољи потребе и теретних возила. Ранг ове саобраћајнице је такође 
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приступна улица, а попречни профил (због очекиване структуре саобраћајног оптерећења) 

је усвојен са коловозом ширине 6 m и обостраним тротоарима ширине по 1,5 m.   

Бициклистичке стазе 

Планирано је континуално повезивање садржаја, као што су планиране бициклистичке стазе 

у Булевару Николе Тесле (у ПГР „Индустријска зона") и планиране рекреативне 

бициклистичке стазе на делу рекултивисаног дела депоније Прелићи у зони 1 („Идејни 

пројекат санације, затварања и рекултивације несанитарне депоније сметилишта Прелићи").   

Пешачке стазе 

Пешачке стазе су предвиђене по круни одбрамбеног насипа на обе обале Западне Мораве и 

левој обали Атеничке реке. Ове стазе планиране су у коридору ширине 3 m (ширина круне 

одбрамбеног насипа), али се може очекивати њихова корисна ширина од око 2 m. Уз ове 

стазe такође се планирају одговарајући садржаји намењени корисницима. У склопу уређења 

Зоне 1 ("Идејни пројекат санације, затварања и рекултивације несанитарне депоније 

сметилишта "Прелићи") планирају се и рекреативне пешачке стазе повезане са стазом на 

левообалном одбрамбеном насипу Атеничке реке.  
 

ХИДРОТЕХНИЧКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ И ОБЈЕКТИ  
 

Водоводне инсталације 

У обухвату овог ПДР постоји изграђена водоводна мрежа Ø100 mm  у ул. Кулиновачко 

поље – потес 4, до капије трансфер станице, као "слепи крак" мреже из Булевара Николе 

Тесле. Пројекат "Генерално решење водоводног дистрибуционог система Чачка" 

("Водопројект", 1998.год.), је основ за пројекте проширивања мреже, којим се планира 

изградња магистралног цевовода Ø300 у Булевару Николе Тесле. 

 

Фекална канализација  

У оквиру подручја обухваћеног овим ПДР не постоје инсталације фекалне канализације, али 

непосредно ван границе плана са западне и југозападне стране у коридору Булевара Никола 

Тесла постоје два градска колектора фекалне канализације Ø1200 mm, који се изливају у 

Атеничку реку, непосредно пре улива у Западну Мораву. Планирана је изградња фекалне 

канализације за све постојеће и планиране кориснике водоводне мреже, чиме ће се укинути 

све постојеће септичке јаме.  

 

Атмосферска канализација  

У оквиру подручја обухваћеног овим ПДР не постоје инсталације атмосферске  

канализације. Нивелациони положај нових саобраћајница у предметном подручју омогућава 

планирање нове мреже атмосферске канализације.  

 

Објекти на водотоковима 

Одбрамбени насип је 1998. год. изграђен око постојеће депоније, као деснообални насип уз 

Западну Мораву и у континуитету левообални насип уз Атеничку реку, са циљем да 

заштити воде Западне Мораве и Атеничке реке од негативног утицаја депонованог смећа. 

Неконтролисаним одлагањем смећа, постојећи одбрамбени насип више нема функцију. 

Планира се задржавање постојање одбрамбеног насипа као јединственог водопривредног 

објекта, што подразумева делимичну измену на основу „Идејног решења деснообалног 

насипа Западне Мораве у Чачку на локацији од обилазног пута до градске депоније“ и у 

зони 2 „Идејног пројекта санације, затварања и рекултивације несанитарне депоније 

сметлишта Прелићи“ (Институт „Јарослав Черни“, Београд – 2016.). 
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ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКА 

 

 За снабдевање електричном енергијом потрошача овог подручја задужене су ТС 

10/0,4 kV "Асфалтна база 1", снаге 400 kVА и ТС 10/0,4 kV "Асфалтна база 2", снаге 630 

kVА, које постоје унутар граница Плана. Оне су међусобно повезане каблом 10 kV, са 

трасом која у целости припада подручју овог Плана, а напон 10 kV доведен је каблом ТС 

10/0,4 kV "Прелићи 2" - ТС 10/0,4 kV "Асфалтна база 1", чија се траса делимично налази 

унутар граница овог Плана.  

Постоје услови за побољшање електроенергетске инфраструктуре, проширењем 

система, повећањем капацитета, заменом појединих делова система новим већег 

капацитета, или изградњом нових електро-енергетских објеката, превођењем надземне 

мреже у подземну и имплементацијом нових технологија због побољшања квалитета 

система и остваривања одређених уштеда енергије. 

Осим овога, постоји могућност производње електричне енергије из обновљивих 

извора енергије (соларна, хидро-гео-термална енергија). 

Све поменуте активности могуће је реализовати уз усклађивање траса линијске 

инфраструктуре са новим саобраћајним решењима, односно извођењем нове мреже у виду 

подземних инсталација, уз полагање каблова у ровове у зонама тротоара саобраћајница, у 

складу са планским решењима. 

 Инсталације јавног осветљења (водове, стубове, светиљке, системе за управљање) 

изводити према одговарајућим пројектима, коришћењем стубова за јавно осветљење или 

постојећих НН стубова и светиљки са изворима светла, правилно одабраних на основу 

одговарајућих светлотехничких захтева, примењујући мере енергетске ефикасности. 

Напајање јавног осветљења извршити из посебних слободно-стојећих ормана, постављених 

на бетонска постоља ван трафостаница 10/0,4 kV. 

Објекте за трансформацију електричне енергије (ТС 10/0,4 kV) могуће је градити као 

типске ТС 630 kVA, или nx630 kVA, на јавним површинама или грађевинским парцелама, 

уз решавање имовинско-правних односа и обавезно усклађивање траса енергетских водова 

са постојећим, или планом предвиђеним трасама, и користити за напајање електричном 

енергијом објеката, како на тој, тако и на другим грађевинским парцелама. 

Прикључак потрошача на електроенергетску мрежу извести подземно, каблом који се 

завршава у тзв. "КПК" прикључном орману објекта. 

 
ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈЕ 

 

Телекомуникациона инфраструктура технолошки је тако конципирана да корисници 

могу користити исти број и квалитет услуга, односно сервиса, без обзира на локацију. Са 

сваке тачке система могуће је подједнако квалитетно вршити комуникацију са било којом 

другом тачком у систему. 

 Постоје услови да се изврше одређена побољшања система, заменом опреме ради 

повећања постојећих капацитета, увођења нових сервиса и повећања протока. Могућа је 

изградња нових MSAN, IPAN и сличних уређаја, чиме се врши приближавање кориснику, 

односно скраћење претплатничке мреже, а све у складу са технолошким напретком, ради 

константног увођења нових сервиса које нуде мреже нове генерације, уз обавезно 

трасирање нових каблова према планским решењима. 

Планирано је превођење постојеће надземне у подземну мрежу, у складу са 

постојећим и новим саобраћајним решењима. 

Такође, постоји могућност изградње инсталација КДС (кабловска телевизија) 

система, у виду подземне мреже, чије се трасе подударају са трасама ТК инсталација. Тежи 

се формирању јединствених траса за телекомуникациону подземну инсталацију свих врста. 

Прикључак објеката корисника ТК услуга на мрежу извести подземно, кабловима 

који се завршавају у тзв "концентрационим орманима" објеката. 
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ТЕРМОЕНЕРГЕТИКА 
 

 У оквиру ПДР „Прелићи“ планиране термотехничке инсталације су смештене дуж 

новопланиране саобраћајнице, која уједно представља југозападну границу Плана. У 

тротоару саобраћајнице Булевар Николе Тесле планирана је траса челичног гасовода 

притиска до 16 bar, као и дистрибутивног гасовода притиска до 4 bar. 

На локацији Прелићи, Елаборатом о испитивању концетрације метана у депонијском 

гасу, установљено је да количине депонијског гаса нису довољне за његово коришћење и 

производњу топлотне енергије. 

 

1.3.  УСЛОВИ НАДЛЕЖНИХ ИНСТИТУЦИЈА 
 

За израду Плана коришћени су следећи услови: 
 

 
ПРИКАЗ УСЛОВА ПРОСЛЕЂЕНИХ НАДЛЕЖНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА 

 

институције Датум 

прослеђивања 

захтева  

Датум 

добијања 

услова 

Број заведених 

услова 

 ЕПС- ЈП "Електродистрибуција", Чачак Јун 2015.год. 28.07.2015.год 2099/15-1-01 

 ЈП "Електромрежа Србија", Београд 
Јун 2015.год. 

13.07.2015.год 5206 

 РЕМ-регулаторно тело за електронске медије 
Јун 2015.год. 

13.07.2015.год 05-1627/15-02 

 РАТЕЛ  Београд 
Јун 2015.год. 

10.08.2015.год 
1-01-3491-501/15/ 

1-01-34901-35/15 

 "Телеком Србија"  

         Предузеће за телекомуникацију,Чачак 

Јун 2015.год. 
6.02.2017.год 18021/2-2017 

 "СРБИЈАГАС ", Чачак, Београд          
Јун 2015.год. 

5.04.2016.год 4/309 (390/15) 

 ЈВП “Србијаводе”, Чачак Јун 2015.год. 3.08.2015.год 07-3669/2 

 ЈВП “Србијаводе”, Чачак /допуна 

Идејни пројекат 

 

/ 
13.12.2018год 11185/1 

 ЈКП “ВОДОВОД”, Чачак 
Јун 2015.год. 

24.06.2015.год 4181-12/34 

 Републички хидрометеоролошки завод, 

Београд 

Јун 2015.год. 
6.07.2015.год. 922-3-41/2015 

 Републички сеизмолошки завод, Београд 
Јун 2015.год. 

6.07.2015.год. 5-94  02-362/15 

 Служба за заштиту животне средине, Градска 

управа за урбанизам   града Чачка 

Јун 2015.год. 
13.07.2015.год 

501-93/2015-IV-2-

01 

 Министарство здравља, Републичка 

санитарна инспекција, Одељење Чачак 

Јун 2015.год. 
13.07.2015.год 

530-53-687/2015-

10 

 Министарство одбране 
Јун 2015.год. 

29.07.2015.год 2161-02 
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 Република Србија, МУП Чачак, сектор за 

ванредне ситуације 

Јун 2015.год. 
6.07.2015.год. 217-7519/15 

 Завод за заштиту природе Србије, Београд 
Јун 2015.год. 

13.07.2015.год 020-1333/2 

 Републичка радиодифузна агенција-РРА, 

Београд 

Јун 2015.год. 
/ / 

 ЈКП Чачак – Јавно предузеће за грејање и 

одржавање зграда 

Јун 2015.год. 
31.01.2017.год 409 

 Завод за заштиту споменика културе 
Јун 2015.год. 

28.07.2015.год 884/3 

 ЈП ПТТ саобраћаја "Србија" 
Јун 2015.год. 

31.01.2017.год 145/17-1-01 

 Регионална депонија „Дубоко“ Ужице 

      

Септембар 

2015.год. / / 

 ЈКП "Комуналац" 
Јун 2015.год. 

4.09.2015.год. 6025 

 Управа за локални економски развој 

 града Чачка 

Јун 2015.год. 
10.08.2015.год 2222/15-1-01 

 

 

 

2.  ПЛАНСКИ ДЕО 
 

 

2.1 ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА 

     
Правила уређења дата су по зонама и представљају основ за директну примену 

плана.  
 

2.2.   ПОДЕЛА ЗЕМЉИШТА НА ЗОНЕ И ЦЕЛИНЕ 

 

Анализом затечене слике насеља, са освртом на смернице развоја дефинисаних 

претходном планском документацијом и уважавањем постојећег стања, дефинисане су зоне 

према функционалним, обликовним и морфолошким специфичностима. Планом детаљне 

регулације извршена је подела на две урбанистичке зоне. 

 

 

ЗОНА 1 

 

Урбанистичка зона 1 обухвата простор чија граница почиње од моста на реци Западна 

Морава, затим се простире ка истоку подножјем деснообалне ножице насипа до кп.бр. 1381, 

а затим обухвата одбрамбени бедем у КО Коњевићи до к.п. бр.898/1, где граница скреће ка 

југу  у правцу ушћа Атеничке реке, обухвата левобални бедем Атеничке реке, а затим се 

враћа до деснообалног насипа реке Западне Мораве. Граница тада скреће западно 

обухватајући поменути бедем до моста тј. до почетне тачке зоне 1.  
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Претежна намена ове зоне је у функцији очувања реке Западне Мораве. У оквиру 

предметног подручја очувати и унапредити регулацију реке одбрамбеним бедемима 

(повезивање одбрамбених бедема у јединствену целину), који су поред њихове функције 

одбране од поплаве и заштите река од штетног дејства депоније - планирани као пешачке 

комуникације.  

За све интервенције у небрањеном подручју обавезна је сaгласност надлежних 

институција. 

 

Урбанистичка целина 1.1. - Западна Морава 

 

На простору од државног пута IБ реда, бр.23 до Атеничке реке планирано је уређење 

корита реке. Да би се ова целина уредила неопходно је изградити недостајући део 

одбрамбеног насипа, регулисати улив Атеничке реке у Западну Мораву  и дефинисати 

левообални неизграђени део одбрамбеног насипа ове притоке, која уједно чини источну 

границу плана. 
  

Урбанистичка целина 1.2. - одбрамбени насип  

 

Регулацијом река у склопу водопривредног земљишта обухваћен је и одбрамбени 

насип, који би поред своје примарне функције – одбране од поплава и „изливања“ смећа са 

депоније „Прелићи“ у З. Мораву, био и у функцији пешачке комуникације. 

Деснобални насип је планиран на основу „Идејног решења“  чију израду је наручило 

ЈВП „Србијаводе“. Круна планираног насипа представља пешачку везу са окружењем и 

врши своју примарну намену одбране од поплава.  

Левообални насип Западне Мораве је делом третиран у ПГР „Љубић-Коњевићи“ и 

ПГР „Атеница-Кулиновци“, а разрадом овог плана деоница је обједињена. На основу 

планираног решења, пешачка стаза је вођена круном насипа, континуирано кроз обухват 

плана. 

Недостајући део левообалног насипа Атеничке реке  потребно је изградити и 

уклопити у јединствени систем одбране од поплава.  

Неопходно је овај веома важан инфраструктурни објекат уредити, реконструисати и 

изградити на овом простору са могућношћу постављања пратећих садржаја (расвета и сл...) 
 

Табела 1: ПОВРШИНЕ ЦЕЛИНА У ЗОНИ 1. 

ПЛАНИРАНО СТАЊЕ 

  
ПОВРШИНА        

/ha/ 

1.1 Западна Морава са појасом зеленила 17,71 

1.2 Одбрамбени насипи 2,05 

∑ укупно 19,76 

 
 

ЗОНА 2 

 

Граница урбанистичке зоне 2 почиње на северу идући ножицом деснообалног насипа 

реке Западне Мораве до ушћа у Атеничку реку, где скреће ка југу пратећи ножицу 

левобалног насипа  Атеничке реке до планираног Булевара Николе Тесле, и даље наставља 

ка северозападу до моста на Западној Морави и до дела бедема тј. до почетне тачке зоне 2. 

Претежна намена ове зоне је пословање и комуналне делатности. У оквиру зоне 2 

предвиђеним уређењем и организацијом, постојећи простор има могућност да потпуно 

промени досадашњи изглед и да од једне деградиране средине постане доступан и 
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урбанистички функционалан део града. Планирањем саобраћаја са прописаним профилима, 

предвиђеним правилима уређења и грађења, рекултивацијом депоније-сметлишта 

„Прелићи“ у 2 фазе, на овом простору створиће се услови за рад и постепено обнављање 

животне средине и враћање у здраво и природно стање. 
 

Урбанистичка целина 2.1. – пословање 
 

Доминантна намена урбанистичке целине 2.1. на  простору између главне градске 

магистрале (Државни пут I Б реда 23), одбрамбеног бедема,  источне границе кп.бр. 676/4, 

676/3, 676 КО Чачак и дела планираног Булевара Николе Тесле - је пословање. Неопходно је 

извршити издвајање земљишта за потребе недостајућег дела одбрамбеног насипа.  

У предметној зони  пословања  формирати пословне комплексе различитих намена: 

трговина на велико и мало, магацински и складишни простори, стоваришта грађевинског 

материјала и огрева, услуге и сл.    

Део простора, имеђу главне градске магистрале и Ул. Кулиновачко поље потес 4 је 

изграђен у функцији породичног становања; на њему егзистирају стамбени објекти претежно 

лошег бонитета. У будућем периоду уређење овог простора одвијаће се у смеру постепене 

промене намене, прерастањем постојећих стамбених објеката у пословне објекте и сл. 

Постојећи објекти становања се могу задржати до привођења планираној намени. На 

неизграђеном земљишту, могућа је изградња нових комплекса у функцији пословања. 

Неопходно је постојеће и новопланиране локације оплеменити организованим зеленим 

површинама, које у овој целини имају заштитну улогу као визуелни и еколошки тампон 

према околини,  тако да дају и ефекат смањења буке (у непосредном окружењу егзистирају 

важне прометне саобраћајнице, пословне локације, трансфер станица и др.) . 

 

Урбанистичка целина 2.2.- трансфер станица 
 

Национална стратегија управљања отпадом, која је усвојена  2003. године одлуком 

Владе Републике Србије, дефинисала је локацију "Дубоко" у Општини Ужице као локалитет 

за регионално збрињавање комуналног отпада и повезује девет градова и општина. 

Општине и градови  основали су заједничко Јавно Комунално Предузеће ''Дубоко'' које ће 

обављати послове на управљању комуналним отпадом, безопасним индустријским отпадом 

и секундарним сировинама са територије ових насеља, као и управљање линијом за 

сепарацију секундарних сировина. 

Изградња Трансфер станице на територији Града Чачка дефинисана је Студијом 

изводљивости изградње регионалне депоније „Дубоко“. Локација ТС "Чачак"  налази се у 

делу насеља Прелићи, у непосредној близини депоније-сметлишта, на катастарској парцели 

бр. 1293/1, КО Коњевићи, на десној обали реке Западне Мораве.  

  ЈКП „Комуналац“је надлежно предузеће које обавља послове прикупљања и 

транспорта комуналног отпада до трансфер станице. На локацији Трансфер Станице 

(уређена је и почела са радом у марту 2016. године) комунални отпад се припрема и даље се 

транспортује на санитарну депонију „Дубоко“ - Ужице. Састоји се из следећих 

организационих целина: 

1.Сабирни центар 

Обезбеђење смештајних капацитета примарног селективног отпада 

2.Претоварна станица 

Складиштење и претовар отпада 

3.Манипулативно опслужни плато 

У функцији обезбеђења организованог и контролисаног спровођења технолошког 

отпада, са простором за портирницу, вагом и контејнерским мокрим чвором. 

4.Саобраћајна површина 
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Предметним планом је проширен простор за улаз и приступ возила са Ул.Кулиновачко 

поље бр.4 ка комплексу Трансфер станице. 

 

Урбанистичка подцелина 2.2 1.- комуналне делатности/саобраћајно манипулативне 

површине  

Урбанистичка подцелина је намењена комуналним делатностима и саобраћајно 

манипулативним површинама. Даје се могућност коришћења ове подцелине за потребе 

трансфер станице или  реализација намене независно. 

 Како процес одвајања отпада  на органски и рециклажни треба да се прошири на 

административно подручје града, то ће подразумевати потребе за проширењем у наредном 

периоду. Подцелина се може користити и за одлагање специфичног отпада (медицински, 

хладњача за угинуле животиње и сл.) или за кабасти отпад (машине,намештај и сл.).  

Ако се простор определи за само саобраћајно манипулативне површине, осим 

паркирања возила, могуће је обављање пратећих садржаја одржавања, прања возила и сл. (у 

складу са важећим Правилницима). 

 

Урбанистичка целина 2.3 .- рециклажна дворишта  
 

Енергетско рециклажно двориште планирано је као јединствена урбанистичка целина 

која је новопланираном улицом бр.3 подељена на два дела. Унутар целине могу се градити 

објекти за потребе свих врста комуналних делатности.  

Урбанистичка целина 2.3. може бити у функцији локације резервисане за  селекцију 

отпада, складишта, рециклаже, компостане, погон за прераду грађевинског материјала 

(дробилице и сл.), простор за потребе градског зеленила, пратеће функције и сл.  

Предметни простор је планиран за испомоћ Трансфер станици у случају потребе 

ширења, као и у случају акцидентних ситуација  на нивоу града, где се може јавити потреба 

привременог или трајног одлагања добара. 

 

Урбанистичка целина 2.4.- зона рекултивације депоније -сметлишта „Прелићи“ 

 

За потребе санације, затварања и рекултивације несанитарне депоније-сметлишта 

Прелићи, Град Чачак је наручио израду „Идејног пројекта“. На основу ситуације на терену, 

резулата анализе земљишта и подземних вода и у складу са Правилником о методологији за 

израду пројекта санације и ремедијације (Сл.гласник РС бр 74/2015), сметлиште 

„Прелићи“ спада у групу А, несанитарних депонија – сметлишта која се коначно 

затварају.  
Издвојене су 2 зоне санације 

 За потребе санације сметлишта 1994. године је урађен Елаборат санације и 

рекултивације; на основу података из овог документа урађено је нивелисање 

терена; отпад је прекривен интерним материјалом и почела је контрола 

одлагања отпада. Радови су завршени 1998. године и овај делимично 

рекултивисани део представља Зону 1. 

 Завршетком са рекултивацијом Зоне 1 почело је депоновање отпада уз ову 

зону северно-ближе обали Западне Мораве до коначног затварања 2016. 

године. Ова зона означена је као зона 2. 

Код сметлишта која се коначно затварају потребно је неутралисати или 

умањити последице насталог загађења, у овом случају депонијски гас и процедну 

воду.  

У складу са постојећим стањем сметлишта где су јасно издвојене Зоне 1 и 2 

планиране су различите методе за санацију и рекултивацију: 
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Зона рекултивације 1 

У Зони 1, где се дебљина слоја отпада креће од 0-4m  и где је започет процес 

рекултивације, планирано је да се спроведе убрзано контролисано отплињавање (у 

постројењу за отплињавање монтажног карактера означеног на графичком прилогу бр.5 

Карта планиране намене), након чега ће се приступити рекултивацији Зоне. Након 

завршетка процеса убрзаног отплињавања, уклањања биотрнова и постројења, приступа се 

рекултивацији Зоне 1, што је и последња фаза санације сметлишта. Рекултивација се састоји 

из две сукцесивне фазе - техничке и биолошке рекултивације.  

Пренаменом зоне 1 планирано је формирање парка са спортско-рекреативним 

садржајима који би се уклопили у природно окружење и били у складу са потребама 

локалног становништва. (након потребног периода и потпуне рекултивације - овај спортско-

рекреативни комплекс садржао би травнати комбиновани  спортски терен; бициклистичку 

стазу са препрекама, која би кружила око терена и остатка Зоне 1; стазу за трчање тј. трим 

стазу око које су планиране справе за вежбање за одрасле. У једном делу површине 

налазиће се и дечје справе за игру и вежбање. Све справе за игру и вежбање биће израђене 

од дрвета, а бициклистичка стаза и стаза за трчање од комбинације адекватних природних 

материјала). 

Предвиђено је и формирање научног еко-парка, што би био први парк оваквог типа 

у Србији, а омогућио би посетиоцима да се ближе упознају са технологијама за санацију 

сметлишта. Уз табле са информацијама о току и сликама процеса санације сметлишта, 

посетиоци би могли да виде и биотрн, сазнају као он функционише и буду сведоци како од 

неуређеног сметлишта може да настане парк који ће унапредити животну средину града и 

дати му неке нове, атрактивне садржаје. Овакав едукативни парк био би атрактиван за 

организоване посете школа и факултета и могао би да служи као својеврсно огледно поље и 

пример за све остале градове у Србији које се суочавају са проблемом несанитарних 

сметлишта.   

 

Мере заштите животне средине - еколошке целине - Зона рекултивације 1: 

o специфично озелењавање и пејзажно уређење, у складу са планом партерног уређења, 

поштујући принцип аутохтоности и визуелне декоративности; 

o избор и тип зеленила мора бити прилагођен условима уређења и планираној намени, у 

складу са пејзажним и еколошко-биолошким захтевима; 

o обавезан мониторинг квалитета животне средине, у складу са захтевима за 

рекултивисане површине, према усвојеном плану мониторинга. 

 

Зона рекултивације 2 

Зона 2 се карактерише далеко већом дебљином слоја отпада, са висином која је у 

неким деловима и до 10 m.  

Као решење у овом случају, за евакуацију депонијског гаса вршиће се спаљивање 

на бакљи, које ће се вршити помоћу система везе постојећих и планираних биотрнова (због 

велике дубине слоја отпада, вршиће се вишегодишње спаљивање депонијског гаса). 

Третман започиње постављањем система за сакупљање гаса из тела сметлишта.   

У Зони 2 ће се након планирања терена и сабијања компактором, изградити ободни 

канали, а преко тела сметлишта у зони поставити водонепропусна HDPE фолија (фолије ће 

се поставити преко целе површине зоне 2, чиме се спречава доток атмосферске воде у тело 
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сметлишта). Овим радовима се спречава додатна количина процедне воде, процеђивањем 

кишнице кроз тело депоније. Атмосферска вода ће се тако незагађена сливати ка 

планираним ободним каналима. Процес рекултивације у зони 2 ће трајати знатно дуже, па је 

потребно вршити редован мониторинг на сметлишту током трајања радова на санацији и 

рекултивацији, као и по завршетку истих. У Зони 2 ће се изградити интерни приступни пут 

и оградити зона. 

Мере заштите животне средине еколошке целине - Зона рекултивације 2: 

o санација, техничка и биолошка рекултивација овог простора и управљање 

депонијским гасом, се морају извршити у складу са пројектом санације и 

рекултивације; 

o обавезна је континуирана контрола стања и мониторинг животне средине на локацији 

санације и рекултивације, у складу са планом мониторинга. План мониторинга мора 

обухватити: контролу квалитета површинских вода Западне Мораве у зони 

потенцијалних утицаја, узводно и низводно; контролу квалитета подземних вода; 

контролу квалитета земљишта; контролу емисија у ваздух. План мониторинга се мора 

дефинисати у складу са законском регулативом; а обавеза је да се изврше мерења и 

контрола, „нулто“ стање животне средине. Сви подаци о стању животне средине у 

зони рекултивације морају бити доступни јавности; 

o у складу са динамиком и условима на локацији, вршити фазну биолошку 

рекултивацију; избор биљних врста мора бити усклађен са еколошко-биолошком 

основом рекултивационе површине; 

o по завршетку процеса санације и рекултивације, простор рекултивације мора бити 

уређен, нивелисан и озелењен, у складу са планом озелењавања; 

o мониторинг стања медијума животне средине мора трајати у току извођења радова и 

по завршетку санације, техничке и биолошке рекултивације 

Санација ће се вршити фазно у зависности од техничких могућности на терену 

и финансијских могућности града, при чему ће се водити рачуна о томе да се депонијa 

доведe у стање у ком више неће представљати извор загађења животне средине. 

Рекултивацијом која ће бити извршена након санације, стварају се услови за 

обнављање животне средине и њено постепено враћање у природно стање.  

 

Урбанистичка подцелина 2.4.1 – паркинг 

Урбанистичка подцелина је намењена јавном паркирању. За потребе функционисања 

планираних намена и доступност становништву, јавља се потреба организоване зоне 

паркирања. На простору урбанистичке целине комбиновати паркинг места и зелене 

површине. Дозвољава се постављање паркинг кућица, тоалета,билборда, табли и сл.  

Табела 2: ПОВРШИНЕ ЦЕЛИНА У ЗОНИ 2. 

ПЛАНИРАНО СТАЊЕ 

  
ПОВРШИНА        

/ha/ 

2.1 Пословање 5,11 

2.2 Трансфер станица 1,53 

2.2.1 
Комуналне површине /саобраћајно 

манипулативна површина 
0,48 

2.3 Рециклажна дворишта 3,41 

2.4 Депонија сметлиште (обе фазе) 9,97 

 Зона 1 4,21 
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 Зона 2 5,76 

2.4.1 Паркинг 0,17 

∑ укупно 20,67 

 

 

2.3    УРЕЂЕЊЕ ПОВРШИНА И ОБЈЕКАТА ЈАВНЕ НАМЕНЕ 

 

2.3.1. ПРЕДЛОГ ОБЈЕКАТА И  ПОВРШИНА ЈАВНЕ НАМЕНЕ  

 

Површине јавне намене  у оквиру обухвата Плана су :  

- Приобаље реке Западне Мораве са зеленилом 

- Одбрамбени насип, 

- Саобраћајнице и паркинг, 

- Комуналне делатности 

- Трансфер станица  

- Комуналне делатности 

- Зона рекултивације и санације депоније-сметлишта „Прелићи“ 

- Рециклажна дворишта 

Велики део простора обухваћеног Планом је у статусу јавног грађевинског 

земљишта. Површине јавне намене дефинисане су аналитичко-геодетским елементима на 

графичком прилогу бр. 6 „Карта регулације, парцелације и површина јавне намене“. 
 

ПОПИС КАТАСТАРСКИХ ПАРЦЕЛА КОЈЕ СУ ПЛАНОМ ОДРЕЂЕНЕ ЗА ЈАВНЕ 

ПОВРШИНЕ  

 

Зона реке и речног зеленила 

 

КО Чачак  

целе парцеле: 5453/7, 6756/3, 6757/3, 6759, 6760/2, 5438/1, 5444/1, 5442/2, 5443/1.        

делови парцела: 5457/2, 5456/1, 5453/2, 5453/3, 5452/4, 5452/6, 5450, 5451, 6755/1, 6756/2, 

6757/2, 6758/3, 6761/5, 6761/4, 6760/1, 5463/1, 5436/3, 5438/2, 5444/2, 5442/3, 5443/2, 6930/1. 

 

Одбрамбени бедем 

 

КО Коњевићи 
целе парцеле: 898/4, 895/3, 858/3.  

делови парцела: 863/3, 866/3, 867/8, 867/6, 868/3, 1377/2, 834, 835/2, 1295/2, 1293/3, 1296/2, 

1297, 1299, 1303, 1302, 1304, 1305, 1376/2. 

КО Љубић  
део парцеле: 1381 

КО Чачак 

делови парцела: 5457/2, 5456/1, 5453/1, 5453/2, 5453/3, 5452/4, 5452/5, 5450, 5451, 6755/1, 

6755/2, 6756/2, 6757/2, 6758/2, 6758/3, 6761/5, 6761/4, 6760/1. 

КО Атеница 

делови парцела: 2004/2, 2004/3, 136/1, 136/2, 135/1, 135/2, 133/1, 133/2, 130/1, 144, 131/1, 

112/1, 107/2, 108/2, 108/6, 109/4. 
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Саобраћајне површине  

 

КО Чачак 

делови парцела: 6755/1, 6755/2, 6755/3, 6756/2, 6757/2, 6758/2, 6756/1, 6757/1, 6760/1, 6761/4, 

6758/1, 6753/2, 6761/2, 6770, 6771,  6781, 6780, 6784, 6787, 6786,  6791/2, 6790, 6791/1. 

КО Коњевићи 
делови парцела: 1377/2, 834, 835/2, 1295/1, 1295/2, 1293/3, 1296/2, 1297, 1299, 1303, 1293/2, 

1296/1, 1376/3.  

КО Атеница 
делови парцела: 2004/3, 2003, 110/1, 109/1, 109/4, 109/3, 108/7, 108/1, 135/1, 133/1, 132/2. 

 

Паркинг 

 

КО Коњевићи 

део парцеле: 1295/1, 1293/1 

 

Трансфер станица 

 

КО Коњевићи 

цела парцела: 1293/1 

део парцела: 1295/1, 1293/2 

Комунална површина/саобраћајно манипулативна површина 

КО Коњевићи 

део парцела: 1295/2, 1293/3, 1296/2, 1297, 1299, 836/1 

 

Зона рекултивације 1 

КО Коњевићи 
делови парцела: 1293/2, 1296/1, 1297, 1299, 1377/2, 1376/3. 

КО Атеница 

целе парцеле: 111, 132. 

делови парцела: 2004/3, 2003, 110/1, 109/1, 108/2, 112/1, 131/1, 130/1. 133/2, 133/1, 113/2. 

КО Чачак 

делови парцела: 6789, 6790, 6791/2. 

 

Зона рекултивације 2 

КО Коњевићи 
цела парцела: 1300, 1301, 1302.  

делови парцела: 1296/1, 1293/2, 1297, 1299, 1304, 1305, 1376/2. 1376/3. 

КО Атеница 
делови парцела: 2004/3, 135/1, 136/1,  133/1,2004/2.  

 

Рециклажна дворишта 

 

КО Чачак 

целе парцеле: 6788, 6785 

делови парцела: 6780, 6781, 6784, 6787, 6786, 6791/1, 6791/2, 6790, 6789.   

КО Коњевићи 
делови парцела: 1377/2, 1295/1, 835/2, 834, 1293/2. 
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2.4     БИЛАНСИ ПОВРШИНА  

 

На основу предложеног концептуалног решења, може се закључити да предметним 

простором доминира појас реке Западне Мораве. Значајан простор заузимају комуналне 

површине издвојене за различите видове комуналних делатности и локацију предвиђену за 

рекултивацију депоније-сметлишта.  
 

Табела 3: ПЛАНИРАНИ БИЛАНС ПОВРШИНА  

 

ПЛАНИРАНО СТАЊЕ 
 

  ПОВРШИНА/ha/ % 

 

1.1 Западна Морава са појасом зеленила  
 

     17,71 

 

37,16 
 

1.2. 
Одбрамбени насипи (лева и десна обала З Мораве и лева 

обала Атеничке реке) 
 

2,05 

 

4,31 

 

2.1. 
Пословна зона 5,11 10,71 

2.2 

2.3 

2.4. 

Комуналне делатности (трансфер станица,рециклажна 

дворишта, рекултивациине зоне) 
     14,88 

 

31,22 

 

2.2.1 
Комуналне делатности/Саобраћајно манипулативне 

површине 
        0,48 

 

1,00 

 Саобраћај (саобраћајнице, паркинг/зеленило) 7,44 15,60 

∑ ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ  47,67 100 

 

 

 2.5  УРЕЂЕЊЕ ИНФРАСТРУКТУРНИХ МРЕЖА  

 

 

2.5.1 САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА 

 

              Планирање саобраћајница у ПДР-у рађено је на нивоу идејних решења. На основу 

података из овог Плана неопходно је урадити одговарајућу техничку документацију 

потребну за изградњу објеката саобраћајне инфраструктуре. Ситуационо решење 

саобраћајница планирано је тако што се настојало да се у највећој могућој мери користе 

трасе и коридори постојећих саобраћајница и комуникација, а дефинисано је датим 

елементима осовине (координатама карактеристичних тачака и темена, полупречницима 

кривина, елементима попречног профила и ширином регулације у оквиру које се морају 

наћи сви елементи саобраћајнице). У оквиру дате саобраћајне регулације, пројектанту се 

оставља могућност измене садржаја елемената попречног профила, уколико параметри 

добијени анализом саобраћаја, одводњавања или других, оправдају такву интервенцију, али 

искључиво ако је таква интервенција могућа у оквирима важећих законских докумената 

који уређују област саобраћаја.  

Саобраћајна мрежа подручја овог Плана детаљне регулације састоји се из следећих делова:  

 

а/ Приступне улице 

б/ Самосталне бициклистичке стазе 

в/ Самосталне пешачке стазе 

г/ Објеката стационарног саобраћаја 

д/ Интерне колско-пешачке стазе 
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а/  Приступне улице 

 

 У обухвату Плана заступљене су само улице овог ранга. Ово су саобраћајнице 

намењене кретању возила и пешака са јасно раздвојеним површинама (коловозом и 

тротоарима). Основна намена им је остваривање саобраћајног приступа за околне 

садржаје - локације, мада у дужим потезима имају и елементе сабирне улоге.  

 Ситуационо решење аналитички је одређено датим координатама карактеристичних 

тачака осовине саобраћајнице, координатама темена и полупречницима кривина. Ове 

саобраћајнице су ПГР-ом једним делом третиране као реконструкција и проширење 

постојећих улица, па је у циљу бољег уклапања, прихватљиво да се израдом пројекта 

може у мањој мери одступити од датих елемената, али уз обавезу да се сви наведени 

садржаји попречног профила  нађу унутар дефинисане регулације улице.    

 Нивелационо решење дато је орјентационим вредностима апсолутних кота 

карактеристичних тачака.  Израдом пројекта саобраћајнице (детаљнијом разрадом 

нивелације и уклапања постојећег коловоза са проширењима и доградњом) 

дозвољава се одступање од датих кота, уз услов да се не смеју нарушити остала 

правила и услови.    

 За саобраћајнице овог ранга планом је дозвољена фазна реализација. Фазност се 

односи на могућност пројектовања и изградње (реконструкције и доградње) деоница 

улице које представљају функционалну целину. Такође фазност се може остварити и 

изградњом дела планираног попречног профила, али тако да изграђени део може да 

се користи као јавна саобраћајница (функционална целина).   

Појединачна правила:  

    На подручју обухваћеном ПДР-ом  уочавају се две приступне улице : 

Улица Кулиновачко поље потес 4 која је планирана да прати постојећу трасу пута и 

будућим продужетком до поновног спајања са планираним Булеваром Николе Тесле (по 

траси -траговима, постојеће комуникације) у планираној раскрсници Булевара са Улицом 

атеничком (према Изменама и допунама ПГР "Индустријска зона, комплекс болнице и 

касарне" у даљем тексту ПГР). У погледу карактеристичног попречног профила, ова улица 

планирана је са : коловоза ширине 6,5m, и обострано бициклистичке стазе ширине 1,5m; 

тротоарима ширине 2,0m, и по потреби банкинама ширине 0,5 m  и шкарпама насипа 

променљиве ширине. 

У погледу меродавног возила, потебно је остварити проходност за теретно возило са 

приколицом, што је планским решењем омогућено. 

План подразумева могућност фазне изградње и реконструкције ове улице, како у погледу 

подужних деоница, тако и у погледу садржаја попречног профила. Осим дате ширине 

коловоза (као минималне, а чији елементи су условљени и карактеристикама меродавног 

возила), остали елементи попречног профила могу бити променљиви, али се минималне 

ширине планом дефинишу на 1,5m за тротоаре, и 1,0m за бициклистичке стазе (у склопу 

уличног профила).   

Улица број 2 спаја планирани продужетак Улице Кулиновачко поље потес 4 са  

планираном локацијом постројења за пречишћавање отпадних вода ( Унутар ПГР-а 

Атеница-Кулиновци, на десној обали Атеничке реке) са планираним мостом преко 

Атеничке реке. Укупна ширина попречног профила од 9,0m састоји се од: коловоза ширине 

6,5 m, тротоара ширине по 1,5m и банкине ширине 1,0m.  
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План подразумева могућност фазне изградње ове улице, како у погледу подужних деоница, 

тако и у погледу садржаја попречног профила. 

У погледу меродавног возила, потебно је остварити проходност за тешко теретно возило, 

што је планским решењем омогућено. 

Улица број 3 спаја планирани продужетак Булевара Николе Тесле (према ПГР) са 

планираним продужетком Улице кулиновачко поље потез 4. Укупна ширина попречног 

профила од 9,0m састоји се од: коловоза ширине 6,0m и обостраних тротоара ширине по 

1,5m. 

План подразумева могућност фазне изградње ове улице, како у погледу подужних деоница, 

тако и у погледу садржаја попречног профила. 

У погледу меродавног возила, потебно је остварити проходност за тешко теретно возило, 

што је планским решењем омогућено. 

Улица број 1  планиранa je северне стране локације трансфер станице, прикључена на  

Улицу Кулиновачко поље потес 4 . Укупна ширина попречног профила од 9,0m састоји се 

од: коловоза ширине 6,0m и обостраних тротоара ширине по 1,5m. улица је слепа са 

окретницом која омогућава окретање и теретних возила и приступом приватним парцелама. 

Осим описане немене овом саобраћајницом, односно њеним продужетком до круне 

одбрамбеног насипа може се возилима попети на насип и по потреби интервенисати и 

одржавати насип.  

План подразумева могућност фазне изградње ове улице. 

У погледу меродавног возила, потебно је остварити проходност за тешко теретно возило, 

што је планским решењем омогућено. 

 

  б/ Самосталне бициклистичке стазе  

                 Осим бициклистичких стаза у склопу планиране улице Кулиновачко поље потес 4 

(описане у делу о приступним улицама) на подручју ПДР-а планиране су и самосталне 

бициклистичке стазе унутар рекултивисаног дела Зоне 1. Ове бициклистичке стазе имају 

искључиво рекреативну намену. Ситуациони и нивелациони приказ ових стаза дат је 

оријентационо (према Идејном решењу), али пројектом је дозвољено предвидети и битно 

другачији положај стаза унутар комплекса Зоне 1. Такође и планом предвиђену ширину 

ових стаза од 2,5m, пројектом је могуће  променити. Услов овог Плана који се односи на 

бициклистичке стазе је њихово адекватно повезивање - прикључење на стазе у профилу 

улице Кулиновачко поље потес 4. План подразумева могућност фазне изградње 

бициклистичких стаза, како у погледу подужних деоница, тако и у погледу нивоа уређења 

коловозне површине. Услов који је потребно испунити приликом фазне реализације је да 

изабрана фаза представља функционалну целину. 

 

           в/ Самосталне пешачке стазе 

           Поред тротоара у уличним профилима (као делова саобраћајница намењених 

пешацима), планом је предвиђена изградња и самосталних пешачких стаза. То су стазе по 

круни одбрамбеног насипа и пешачке стазе унутар рекултивисаног простора Зоне 1. 

Пешачка стаза планирана по круни одбрамбеног бедема предвиђена је и планом вишег реда 

(ПГР "Индустријска зона"). Корекција трасе ове стазе (у односу на ПГР) извршена је у делу 

кориговане трасе одбрамбеног насипа.  Обзиром на расположиву ширину круне бедема, 

очекивана ширина стазе је max 2,5 m. Овим планом дозвољена је и мања ширина, али не 

мање од 2,0m. Ситуационо решење аналитички је одређено датим координатама 

карактеристичних тачака осовине пешачке стазе, координатама темена и полупречницима 
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кривина. Обзиром да су ове пешачке стазе једним делом третиране као надградња круне 

одбрамбеног насипа, у циљу бољег уклапања у стање насипа, прихватљиво је да се израдом 

пројекта може у мањој мери одступити од датих елемената, али уз обавезу да се сви 

наведени садржаји попречног профила нађу унутар дефинисане регулације насипа.  

Нивелационо решење дато је оријентационим вредностма апсолутних кота 

карактеристичних тачака.  Израдом пројекта пешачке стазе по круни одбрамбеног насипа 

(детаљнијом разрадом нивелације и уклапања постојећег објекта) дозвољава се одступање 

од датих кота, уз услов да се не смеју нарушити остала правила и услови - нарочито они 

који се односе на основну улогу насипа (одбрана простора од великих вода у водотоцима). 

У погледу услова за стазе унутар рекултивисане Зоне 1, које имају искључиво рекреативну 

намену, овим ПГР-ом се не предвиђају битни услови уређења. Планирано је обавезно 

остваривање међусобне везе пешачких површина (тротоара у склопу улица, пешачке стазе 

по круни одбрамбеног насипа и рекреативних пешачких стаза унутар рекултивисане Зоне 

1). План подразумева могућност фазне изградње самосталних пешачких стаза, како у 

погледу подужних деоница, тако и у погледу нивоа уређења коловозне површине. Услов 

који је потребно испунити приликом фазне реализације је да изабрана фаза мора 

представљати функционалну целину. 

 

               г/ Објекти стационарног саобраћаја 

Када су у питању капацитети за стационарни саобраћај, у графичком прилогу овог 

ПДР-а дат је приказ положаја јавног паркиралишта на месту  раскрснице Улица 

Кулиновачко поље потес 4 и Улице број 2. 

Ова места намењена су корисницима планираних рекреативних садржаја у том 

простору. Оно што се условљава овим Планом, а односи се на јавна паркиралишта за 

аутомобиле, је да се она пројектују и граде у складу са прописима и стандардима. Такође, 

препоручује се да се на планираном простору за паркирање,  делови простора намењених 

паркирању опреми и прилагоди паркирању бицикала.  

Стационарни саобраћај- паркирање, организовати поштујући следеће принципе: 

У оквиру комплекса где се планирају такви садржаји за чије потребе се користе и 

теретна возила, планирати и простор за смештај теретних возила. Места за смештај возила и 

простор за маневрисање возила приликом уласка/изласка на места за смештај возила, у 

зависности од угла паркирања, димензионисати према важећим нормативима. Паркирање 

теретних возила организовати у целини, искључиво унутар комплекса који опслужују та 

возила како по питању самог паркинг места тако и попитању приступа паркинг месту.  

Када је у питању паркирање путничких аутомобила простор за смештај 

возилаобезбедити унутар локације у броју према наведеним нормативима. Дозвољава се 

могућност да се за паркинг места путничких аутомобила приступ паркинг местима оствари 

са јавне саобраћајнице. Овакав приступ паркинг местима мора бити на довољној 

удаљености од раскрснице, аутобуског стајалишта и других садржаја јавне саобраћајнице на 

које ови приступи могу имати утицаја са становишта безбедности корисника јавне 

саобраћајнице.   

 

Услови и нормативи за паркирање за јавне површине и објекте  

За нове комплексе површина јавне намене, као и за постојеће комплексе где то 

просторне могућности дозвољавају, паркирање возила решити на припадајућој парцели 

према датим нормативима. За постојеће комплексе јавних намена код којих није могуће 

задовољити дате нормативе за паркирањем, потребе за паркирањем остварити делом у 

склопу комплекса, а делом на јавним паркинг просторима. 
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Места за смештај возила и простор за маневрисање возила приликом уласка/изласка 

на места за смештај возила, у зависности од угла паркирања, димензионисати према 

важећим нормативима. 

Димензије просторног габарита (2,5 x 5,0(4,5)) су полазни геометријски стандард у 

планирању и пројектовању паркиралишта за путничке аутомобиле. 

 

Услови и нормативи за паркирање на површинама остале намене 

Планирани објекти своје потребе за стационирањем возила ће решавати у оквиру 

своје грађевинске парцеле, било у гаражи у склопу самог објекта, или као самосталан 

објекат или на слободном делу парцеле - отворена паркиралишта. 

Број места за паркирање путничких возила одредити према нормативима: 

 пословање, администрација, услуга и сл.: 1 ПМ на 70 m2 корисног простора, 

односно 1 ПМ по пословној јединици уколико је њена површина мања од 70 m2 

 трговина на мало: 1 ПМ на 100 m2 корисног простора 

 производни, магацински и индустријски објекат: 1 ПМ на 200 m2 корисног 

простора и обавезно обезбедити простор за смештај теретних возила. 

 

У погледу изградње планираних капацитета стационарног саобраћаја, дозвољава се 

могућност фазне изградње. Фазност је могућа како у погледу делова логичких деоница, тако 

и у погледу изградње појединих елемената коловозне конструкције. У случају потребе за 

фазном изградњом (пре свега из финансијских разлога), мора се о томе знати пре почетка 

израде пројектне документације. Фазни приступ увек бирати тако да се експлоатацијом 

капацитета за потребе стационарног саобраћаја, у првој фази максимално спречи пропадање 

изграђеног дела, како би се он могао користити као основа за наставак радова  у следећој 

фази. 

 

 д/ Интерна колско-пешачка стаза 

ПДР је преузео из "Идејног решења санације и рекултивације" колско-пешачку 

сервисну саобраћајницу која је планирана унутар Зоне 2. Планом и Идејним решењем, ова 

саобраћајница служила би као сервисна у склопу санације и приступ на њу би увек био 

контролисан (налазила би се унутар ограђеног простора Зоне 2). Овим ПДР-ом дефинисан је 

њен прикључак на улицу Кулиновачко поље потес 4 и ток до уласка у ограђени простор 

Зоне 2. Даљи ток ове саобраћајнице приказан у графичком прилогу није обавезујући за 

пројектанта, већ се траса може утврдити на други начин, а у складу са наменом и 

потребама. Планирана ширина ове саобраћајнице је 3,0 m коловоза и по 0,5 m обостраних 

банкина, што даје укупну минималну ширину од 4,0 m. 

 

 

2.5.2.   ХИДРОТЕХНИЧКА  ИНФРАСТРУКТУРА 

 

Водоводне инсталације  
 

Пројектом "Генерално решење водоводног дистрибуционог система Чачка" ("Водопројект", 

1998.год.), који је основ за пројекте проширивања мреже, планирана је изградња примарног 

водовода Ø300 у Булевару Николе Тесле, који није у обухвату овог Плана, али је рубна 

саобраћајница. Овим планским документом планира се водоводна мрежа у новформираним 

саобраћајницама обухвата ПДР-а и то прстенасте структуре, најмањег пречника Ø100мм. 

Поред водоснабдевања ова мрежа мора да омогући развој хидрантгке мреже, с обзиром да је 
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намена површина комуналне делатности и то угловном на пословима одлагања, сепарација 

и трансферисања комуналног смећа, што представња велики ризик од пожара. Део поврине 

обухвата плана је постојећа депонија која треба да се  рекултивише, а продукт 

рекултивације су обавезно запањиви гасови који такође могу изазвати пожар, ако се 

правилно не контролишу. 

Предвиђена водоводна мрежа омогућава комплемтно водоснабдевање свих функција и 

развој хидрантске против пожарне заштите. 

Задржава се постојећи цевовод од чвора В0 до чвора В1 који је у новоформираној 

саобраћајници у Кулиновачко поље потес 4,  и даље том улицом цевоводом до чвора В4, а 

затим Улицом број 3, до булевара Николе Тесле у чвору В5 затвара прстен 1.  

Други претен водоводне мреже је чвор В5-В4-В6-В7-В5, у коме је деоница В7-В6 

предвиђена Ø150мм, која је окосница водоснабдевања, Улицом број 2, будућег постројења 

за пречишћавање отпадних вода, које је предвиђено непосредно уз источни границу овог 

ПДР-а. 

Сви предвиђени цевоводи мреже водоснабдевања су Ø100мм за притиске 10 бара, осим 

деонице В7-В6-В8- ППОВ, која је Ø150мм. 

 

табела 1  

ОЗНАКА 

ЧВОРА 

КОРДИНАТЕ 
L- ДЕОН.(м) Ø (мм) 

X Y Z 

В0 4859913.95 7450572.23 234.30     

В1 4859803.34 7450699.00 234.30 194.33 100 

В2 4859715.40 7450772.27 233.75 293.20 100 

В3 4859672.03 7450962.11 232.15 201.50 100 

            

В2 4859715.40 7450772.27 233.75     

В4 4859592.39 7450801.60 235.50 127.00 100 

В5 4859530.38 7450658.26 234.10 156.20 100 

            

В4 4859592.39 7450801.60 235.50     

В6 4859519.12 7450863.36 236.70 96.00 100 

В7 4859346.69 7450735.52 233.70 237.90 150 

            

В6 4859519.12 7450863.36 236.70     

В8 4859363.63 7451097.59 234.24 282.80 150 

 

Фекална канализација  
 

Рецевијент новоформоране  мреже фекалне канализације је постојећи канализациони 

колектор Ø1200м и то у новоформираним чворовима Ф0 и Ф8.  

Први крак новоформиране  канализационе мреже је у улици Кулиновачко поње 

потес 4 (Ф0-Ф1-Ф2-Ф3-Ф4-Ф5) са предложеним падовима и пречницима како је дато у 

табели 2.  

Други крак канализационе мреже је у Булевару Николе Тесле (Ф6-Ф7-Ф8) са 

предложеним падовима и пречницима како је дато у табели 2.  

Трећи крак канализационе мреже је у Улица бр.3 (Ф9-Ф8). 

Сви падови и пречници су условно дати и могу служити само као полазна предпоставка за 

пројектовање. 
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табела 2 

X Y Z Zдна

Ф5 4859611.70 7450789.20 235.16 234.16 1.00

Ф4 4859709.38 7450768.98 233.75 232.92 100.02 200 1.24 0.83

Ф3 4859803.65 7450693.43 233.90 232.43 121.25 250 0.40 1.47

Ф2 4859896.95 7450646.55 234.40 232.09 105.53 300 0.33 2.31

Ф1 4859901.57 7450585.03 234.30 231.87 64.79 300 0.33 2.43

Ф0 4859882.02 7450536.24 235.05 231.76 56.88 500 0.20 3.29

Ф6 4859868.71 7450606.81 234.28 233.18 1.10

Ф7 4859525.95 7450658.09 234.10 232.03 349.94 300 0.33 2.07

Ф8 4859520.75 7450646.07 234.10 231.98 13.09 300 0.33 2.12

Ф9 4859562.45 7450741.47 234.93 233.73 1.20

Ф7 4859525.95 7450658.09 234.10 232.82 91.02 200 1.00 1.28

дубина чвор
L-деонце  

(м)
Ø (мм) пад (%)

КОРДИНАТЕ

 

Реализацијом предметног плана омогућава се функционално одводњавање отпадних 

фекалних вода са подручја плана а с тим  се подразумева укидање, септичких јама, упојних 

бунара,одводњавање у водотоке и сл. У случају постојања других врста отпадних вода 

(индустриске), оне се морају третирати по посебним условима, пре испуштања у јавну 

мрежу фекалне канализације. 

 

Атмосферска канализација  
 

На основу нивелационог полажаја нових саобраћајница обухват ПДР-а можемо 

поделити у три слине површине и са два излизлива у површинске водотоке.  

Прва и највећа сливна површина гравитира ка булевару Николе Тесле у којој је 

предвиђен другим планом секундарни колектор атмосферске канализације пречника Ø500-

Ø600-Ø800мм и црпна станица са изливом у Атеничку реку. Поред булевара Николе Тесле 

обухвата и улице Улица број 3 и део улице Кулиновачко поље потес 4 (излив 1) 

Друга сливна поршина обухвата део улице Кулиновачко поље потес 4 и Улицу број 1 

са изливом у ободни водонепропусни канал поред рекултивисане депоније и након тога 

каналом у реку Западну Мораву (излив 2). 

Трећа сливна површина је  део улице број 2 која се одводњава попречним нагибом ка 

ободном каналу, преко зелене површине (део улице без ивичњака), директно у ободни 

водонепропусни канал поред рекултивисане депоније и након тога каналом у Атеничку 

реку. 

Око зоне 2 постојеће депоније, која ће бити прекривена водонепропусном фолијом и 

слојем хумуса у завршној фази, планира се систем водонепропусних канала, који ће 

сакупљати нове атмосферске воде и спречити њихово продирање у тело постојеће депоније, 

тј. стварање нових процедних вода. 
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Предложени падови и пречници дати су у табели 3 

табела 3 

A4 4859418,92 7450684,73 233,93 231,13 111,65 600 0,17 2,80

A5 4859341,41 7450729,51 233,70 231,02 89,65 800 0,13 2,68

CS 116,45 800 0,13 0,00

A11 4859581,71 7450781,84 235,33 234,00 1,33

A3 4859525,12 7450651,13 234,10 232,59 142,44 300 0,99 1,51

А6 4859898,04 7450648,38 234,40 233,10 1,30

А7 4859804,47 7450695,62 233,90 232,58 104,96 300 0,50 1,32

А8 4859710,18 7450771,04 233,75 231,97 121,23 300 0,50 1,78

А9 4859685,64 7450895,82 232,50 231,15 136,30 300 0,60 1,35

А10 4859673,13 7450948,55 232,20 230,77 54,20 300 0,70 1,43

ИЗ2 42,27 300

А12 4859533,20 7450847,52 236,47 235,17 1,30

А13 4859589,74 7450800,22 235,50 234,14 73,74 300 1,40 1,36

А8 4859710,18 7450771,04 233,75 232,33 120,23 300 1,50 1,42

А14 4859515,25 7450863,37 236,70 235,20 1,50

A5 4859341,41 7450729,51 233,70 231,85 223,48 300 1,50 1,85

Сви падови и пречници су условно дати и могу служити само као полазна

  предпоставка за пројектовање.
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Водотокови и објекти на водотоковима  

 
ПДР-ом се планира задржавање постојећег одбрамбеног насипа око депоније 

„Прелићи“ као јединственог водопривредног објекта, што подразумева делимичну измену 

на основу „Идејног решења деснообалног насипа Западне Мораве у Чачку на локацији од 

обилазног пута до градске депоније“(децембар 2018год.) и у зони 2 на основу „Идејног 

пројекта санације, затварања и рекултивације несанитарне депоније сметлишта Прелићи“ 

(Институт „Јарослав Черни“, Београд – 2016 год.). Планира се проширење круне насипа ка 

брањеној зони (ка депонији) на укупну ширину 6m. 

На десној обали реке Западне Мораве од моста у Булевару Ослободилаца Чачка па 

низводно до постојеће депоније планира се одбрамбени насип који се спаја са напред 

наведеним насипом у једну целину. Ширина у круни новопредвиђеног насипа је око 2,75м, 

а у ножици од 7-12м у зависности од конфигурације терена. Кота круне насипа је од 

236,25мнм узводно код моста у Булевар Ослободилаца Чачка, затим  234,50 у зони ушћа 

Атеничке реке у Западну Мораву, и 233,70 у зсвршетку насипа, левом обалом Атеничке 

реке, у труп улице Булевар Николе Тесле. 

Све коте и димензије насипа се морају узети условно, а коначне коте и димензије 

добиће се израдом пројектне документације са меродавном хидрологијом на основу 

хидрауличких прорачуна. 

Такође се планира ободни канал од водонепропусног бетона у брањеној зони 

одбрамбеног насипа, на споју између депонованог смећа (које је потребно поновним 

планирањем „изместити“  на већу удаљеност од одбрамбеног насипа) и проширене круне 

насипа. Укупна ширина канала је  око 2,1 m (а прецизно према пројектном решењу из 

одговарајућих пројеката), а планирано је да буде прекривен фолијом заједно са 

депонованим отпадом који се рекултивише. Канал се састоји из 6 сегмента, од којих су по 2 

у нагибу ка прихватној грађевини на северозападном изливу ка Западној Морави, а по 2 у 

нагибу ка прихватним грађевинама на североисточном и  југоисточном изливу у Атеничку 

реку. На сва три места излива, планира се зацевљен пролаз кроз тело постојећег насипа, уз 

обавезну уградњу жабљег поклопца.  

Због заштите од плављења насеља са северне стране изграђеног левообалног насипа 

Западне Мораве, потребно је насип редовно одржавати. 

 

 

2.5.3   ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКА  ИНФРАСТРУКТУРА   

 
Предложено решење електроенергетске мреже  урађено је на основу Услова ЈП 

"Електросрбија" д.о.о. Краљево, Електродистрибуција Чачак, број 5206 од 30.06.2015. 

године и ЈП "Електромреже Србије", Београд, број 0-1-2-95/1 од 10.07.2015. године. 

 Потребе за новим количинама електричне енергије захтевају повећање снаге у 

систему, што се може реализовати довођењем електричне енергије са стране или изградњом 

нових трафо-станица 10/0,4 kV. Могућа је изградња нових трафостаница напонског односа 

10/0,4 kV на грађевинским парцелама или јавним површинама, уз решавање имовинско-

правних односа, према одговарајућим условима испоручиоца електричне енергије и могу се 

користити за напајање електричном енергијом објеката, како на тој, тако и на другим 

грађевинским парцелама. Нове трафостанице треба да буду типске монтажно-бетонске, 

напона 10/0,4 kV, инсталисане снаге 630 kVA, технички осмишљене тако да се оствари 

могућност касније доградње још једног трансформатора 630 kVA; или стубне, постављене 

на армиране бетонске стубове, инсталисане снаге према одговарајућим пројектима. 

Напајања нових ТС 10/0,4 kV на страни 10 kV реализовати кабловима 10 kV, 

њиховим полагањем у ровове по трасама у складу са планским решењима, уз обавезно 
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формирање тзв. "прстенова", ради обезбеђења резервних напајања у случајевима испада. 

Нову НН мрежу, која потиче из ових трафо-станица изводити у виду подземних 

инсталација, прописним полагањем каблова у ровове у зонама тротоара и зелених површина 

саобраћајница и пешачких стаза. 

  Додатно побољшање система може се постићи производњом електричне енергије из 

обновљивих извора енергије (соларна, хидро-гео-термална енергија, горивне ћелије). 

 Инсталације јавног осветљења изводити према одговарајућим пројектима, 

коришћењем стубова за јавно осветљење, или стубова НН мреже и светиљки са изворима 

светла, правилно одабраних на основу светлотехничких захтева, примењујући мере 

енергетске ефикасности. Стубове постављати у зоне тротоара или зелених површина, тако 

да не угрожавају општу безбедност грађана и безбедност учесника у саобраћају. Водове 

изводити у виду подземних инсталација, трасираних у складу са решењима датим у 

графичком прилогу и третирати их као и остале НН водове, или у виду надземних водова 

(ННСКС) у склопу постојеће НН мреже. Напајање извршити из посебних мерно-разводних 

ормана, ван трафостаница 10/0,4 kV. Ормани треба да буду слободностојећи, постављени на 

одговарајућа бетонска постоља, уклопљени у амбијент, са одговарајућом електро и 

механичком заштитом. 

 

 

2.5.4   ТК ИНФРАСТРУКТУРА   

 
   На овом подручју претплатници могу користити услуге телекомуникационих 

система које нуди фиксна и мобилна телефонија, радио, ТВ и информатички системи. 

  

ФИКСНА  ТЕЛЕФОНИЈА 

 Коришћење сервиса фиксне телефоније омогућено је мрежама које припадају 

кабловским подручјима околних ТК централа (ни једна ТК централа не налази се унутар 

граница плана):      - кабловско подручје "Прелићи" – КП1, 

                                 - кабловско подручје "Коњевићи пумпа" – КП1, 

                                 - кабловско подручје "Алваџиница" – КП6. 

 Примарна приступна мрежа у овом и околном подручју у целости је подземна и 

реализована бакарним кабловима, а секундарна мрежа је подземна и надземна. Подземни 

ТК каблови су типа ТК59. 

 Мрежа је замишљена тако да се ради пружања квалитетних широркопојасних услуга 

(VDSL за брзи Интернет и IPTV за видео сигнал са протоком 30-50 Mb/s) врши скраћивање 

претплатничке петље на 150-300 m, односно приближавање корисницима који су 

прикључени постојећим бакарним водовима, уградњом мини ИПАН уређаја, који се са 

матичном централом повезују оптичким кабловима. Ови уређаји монтирају се на јавној 

површини или грађевинској парцели, на стуб, на бетонско постоље, на зид, или унутар 

објекта, а трасе каблова треба да буду у складу са планским решењима. 

   

МОБИЛНА  ТЕЛЕФОНИЈА 

 Услуге мобилне телефоније претплатници могу користити захваљујући сигналима 

постојећих легалних оператера мобилне телефоније, којима је ово подручје "покривено", а 

чије се инсталације (ни базна станица, ни припадајући антенски стубови, ни радио-релејни 

правци) не налазе унутар граница овог плана.  
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ТВ И РАДИО МРЕЖА 

  Подручје овог Плана покривено је телевизијским и радио сигналима свих емитера 

присутних на територији града Чачка, било да је у питању јавни сервис, или емитер са 

националном, регионалном или локалном фреквенцијом. 

  Инсталације класичног кабловског дистрибутивног система нису присутне унутар 

граница овог Плана. 

 

ИНФОРМАТИЧКИ СИСТЕМИ 

 Приступ Интернету на овом и околном простору може се остварити ADSL и IPTV 

технологијама, користећи постојеће ресурсе телекомуникационе инфраструктуре. 

 

             Предложено решење телекомуникационе инфраструктуре урађено је на основу 

Услова РЕМ (Регулаторно тело за електронске медије) Београд, бр. 05-1627/15-2 од 

03.07.2015. год; Услова РАТЕЛ (Републичка агенција за електронске комуникације и 

поштанске услуге) бр. 1-01-3491-501/15-3 од 03.08.2015. год; Услова Предузећа за 

телекомуникације а.д. Телеком Србија, Регија Крагујевац, ИЈ Чачак бр. 224905/2-2015 од 

01.07.2015. год. и  Услова бр. 18021/2-2017 од 06.02.2017. године. 

  Садашње потребе корисника телекомуникационих услуга задовољене су, а постоје и 

услови за одређена проширења која се могу очекивати на овом подручју. 

              Побољшање ТК мреже могуће је остварити изградњом нових мини централа (MSAN, 

IPAN и други уређаји), уз постављање приступне и дустрибутивне мреже у виду подземних 

инсталација. 

Телекомуникације припадају области коју карактерише веома брз технолошки 

напредак. Константно се примењују нова решења и уграђује опрема са већим протоцима и 

већим асортиманом сервиса. Децентрализација (у телекомуникационом смислу), као процес 

који се реализује већ дуже време, може се наставити ефикасније захваљујући појави нових 

малих ТК централа, тзв. "мини ИПАН" уређаја, који имају низ предности у односу на 

досадашња решења. Уградњом ових уређаја, који не захтевају велики простор за уградњу 

(могу се поставити на стуб, на бетонско постоље, могу бити слободно-стојећи, ...) врши се 

даље приближавање корисницима, тако да претплатничка петља не буде дужа од 300 m, а да 

се ка корисницима не поставља нови, већ користи постојећи бакарни вод, односно избегавају 

се грађевински радови, јер нема копања ровова у делу мреже где је она највише разграната. 

Потребно је само извршити повезивање ових уређаја са надређеном централом ново-

планираним оптичким кабловима, чија се траса дефинише овим планом (у зони тротоара 

улица и зелених површина). 

Изградњу нових телефонских централа, типа MSAN, IPAN и сл. предвидети на 

јавним  површинама и грађевинским парцелама, уз решавање имовинско правних односа (у 

складу са одговарајућим пројектима), уз планирање подземних ТК инсталација. Подземну 

ТК инфраструктуру ускладити са трасама датим у графичком делу овог плана. 

              Мрежу кабловског дистрибутивног система (кабловска телевизија) и разноврсних 

информатичких система урадити као подземну, при чему треба формирати јединствене трасе 

свих ТК водова. За све врсте линијских ТК инсталација важе исти прописи код постављања 

инсталација као за инсталације фиксне телефоније. 

Базне станице мобилне телефоније и припадајуће антенске системе могуће је 

постављати партерно, односно слободно на тлу, уз примену одговарајућих прописа и 

заштитних мера (ојачања, темељи, заштитна ограда, електро заштите, заштита од 

атмосферског пражњења, заштита од буке, заштита од евентуалног зрачења). 

Довођење водова до објеката у циљу њиховог прикључења на мрежу неког од ТК 

система, извести подземно, коришћењем ТТ канализације, у складу са трасама датим у 

графичком делу овог плана, као и условима надлежног оператера. 
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2.5.5.   ТЕРМОТЕХНИЧКА ИНФРАСТРУКТУРА 

 

У северо–западном делу плана, у улици Кулиновачко поље потес 4 изграђена је гасоводна 

дистрибутивна мрежа. Гасоводна мрежа радног притиска гаса до 4 bar, део је дистрибутивне 

мреже од МРС „7. октобар“. 

Уз саму границу плана, у тротоару саобраћајнице Булевар Николе Тесле, планирана је траса 

челичног гасовода притиска до 16 bar, као и дистрибутивног гасовода притиска до 4 bar са 

које је могуће прикључење корисника. 

 Елаборатом о испитивању концентрације метана у депонијском гасу, установљено је 

да количине депонијског гаса нису довољне за његово коришћење за производњу топлотне 

енергије. 

 Обновљиви и алтернативни извори топлотне енергије 

У оквиру ПДР могуће је коришћење обновљивих извора енергије.Обновљиви извори 

енергије (ОИЕ) су извори eнергије који се налазе у природи и обнављају се у целости или 

делимично, као што су: водотокови, биомаса, ветар, сунце, биогас, депонијски гас, 

геотермална енергија,  и др.  

Коришћење ових извора енергије доприноси ефикаснијем коришћењу сопствених 

потенцијала у производњи енергије, смањењу емисије гасова који изазивају ефекат стаклене 

баште, смањењу увоза фосилних горива, развоју локалне индустрије и сл.  

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

могу се користити: биомаса, сунчева енергија, биогас, геотермална енергија,.. Поред ових 

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

При изградњи нових објеката, или при реконструкцији и адаптацији постојећих, потребно је 

прво размотрити примену неких од поменутих извора топлотне енергије и у ту сврху 

предузети све потребне архитектонско грађевинске мере. 

Подстицај коришћења ОИЕ извршиће се реализацијом следећих активности: 

 изградња нових објеката који задовољавају захтеве у погледу енергетске ефикасности 

и коришћења ОИЕ,  

 енергетска санација зграда и увођење ОИЕ у сектору зградарства  

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

другим ОИЕ,  

 замена коришћења електричне енергије за производњу санитарне топле воде - 

соларном енергијом и другим ОИЕ,  

 коришћење и производња опреме и технологија које ће омогућити ефикасније 

коришћење енергије из ОИЕ. 

 

2.6.    ПОСЕБНИ УСЛОВИ И МЕРЕ ЗАШТИТЕ   
 

 

2.6.1      ЗАШТИТА ПРИРОДНИХ ДОБАРА 
 

Заштита природних добара 
 

Према условима датим од Завода за заштиту природе Србије, увидом у централни 

регистар заштићених природних добара, утврђено је да у обухвату ПДР  нема заштићених 
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подручја, ни других просторних целина од значаја за очување биолошке и геолошке 

разноврсности. Дефинисане мере заштите одређене су на основу чланова 7-9, 99 и 102. 

Закона о заштити природе.  

 
 

2.6.2      ЗАШТИТА ГРАДИТЕЉСКОГ НАСЛЕЂА 

 

Заштита непокретних културних добара 

Завод за заштиту споменика културе из Краљева је увидом у документацију издао 

услове у којима се изјашњава да на простору обухваћеном предметним планом није 

утврђено постојење археолошких налазишта, непокретних културних добара, нити 

евидентираних добара која уживају претходну заштиту на основу Закона о културним 

добрима.  

Заштита археолошких локалитета 

На простору плана могу се наћи потенцијални археолошки локалитети, културни 

слојеви праисторије, античког доба и средњег века. Обавеза инвеститора је да уколико на 

локацијама предвиђеним за нову изградњу пронађе материјалне остатке грађевина и сл., 

обавести овлашћене и надлежне установе (Народни музеј, Завод за заштиту споменика 

културе, Археолошки институт и др.) 

 

 

2.6.3      ЗАШТИТА И УНАПРЕЂЕЊЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 

 У погледу мера заштите и унапређења животне средине,  Планом детаљне регулације 

спроводе се смернице из ГУП („Сл. лист Града Чачка“ број 25/2015), као и вредновање 

чиниоца животне средине у поступку процене утицаја Плана на животну средину, 

мере за спречавање, ограничавање и компензацију негативних утицаја на животну 

средину. 

 У циљу заштите и унапређења животне средине на планском и ширем подучју, 

Стратешком проценом утицаја на животну средину („EcoLogica Urbo“ – Крагујевац, 2017.) 

су дефинисане мере за ограничење негативних и повећање позитивних утицаја на животну 

средину. Мере су дефинисане на основу процене постојећег стања природних и створених 

вредности, капацитета животне средине, планираних садржаја и идентификације могућих 

извора загађења на подручју обухваћеном Планом детаљне регулације и ширем подручју.  

Приликом дефинисања мера заштите животне средине узета је у обзир хијерархијска 

условљеност Плана и Стратешке процене утицаја, па су у мере заштите уграђене смернице 

докумената вишег хијерархијског нивоа, које се односе на планско подручје. У мере су 

интегрисани услови и мере заштите имаоца јавних овлашћења, прибављених за потребе 

израде Плана и Стратешке процене утицаја. 

 

ВОДЕ 

Заштита и унапређење квалитета површинских и подземних вода заснована је на 

мерама и активностима којима се њихов квалитет штити и унапређује преко мера забране, 

превенције, обавезујућих мера заштите, контроле и мониторинга, у циљу очувања квалитета 

живота, живог света, постизања стандарда квалитета животне средине, смањења загађења, 

спречавања даљег погоршања стања вода и обезбеђење нешкодљивог и несметаног 

коришћења вода за различите намене.  

У циљу спречавања, ограничења и компензације негативних утицаја Плана на 

површинске и подземне воде, неопходно је спроводити строге мера заштите приликом 
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санације депоније на локацији „Прелићи“. Све смернице и мере заштите вода морају се 

спроводити у складу са: 

- Законом о водама („Сл. гласник РС”, бр. 30/10, 93/12 и 101/16); 

- Уредбом о класификацији вода („Сл. гласник СРС”,  бр. 5/68); 

- Уредбом о категоризацији водотока („Сл. гласник СРС”,  бр. 5/68); 

- Уредбом о граничним вредностима емисије загађујућих материја у водe и роковима 

за њихово достизање („Сл.гл.РС“, бр.67/11, 48/12 и 1/16 ); 

- Уредбом о граничним вредностима приоритетних и приоритетних хазардних 

супстанци које загађују површинске воде и роковима за њихово достизање 

(„Сл.гл.РС“, бр.24/14); 

- Уредбом о граничним вредностима загађујућих материја у површинским и 

подземним водама и седименту и роковима за њихово достизање („Сл.гл.РС“, 

бр.50/12); 

- Правилником о утврђивању водних тела површинских и подземних вода водотокова 

(„Сл.гласник РС“, бр.96/10); 

- Правилником о одређивању граница подсливова („Сл.гласник РС“, бр.54/11); 

- Правилником о опасним материјама у водама („Сл. гласник СРС”,  бр. 31/82); 

- Правилником о начину и минималном броју испитивања квалитета отпадних вода 

(„Сл. гласник СРС”,  бр. 47/83 и 13/84 (исправка)); 

- Правилником о параметрима еколошког и хемијског статуса површинских вода и 

параметрима хемијског и квантитативног статуса подземних вода („Сл. гласник 

РС”, бр. 74/11); 

 

Смернице и мере за заштиту вода, приликом санације депоније: 

- све активности на планском подручју: радови на санацији и рекултивацији и остале 

активности на планском подручју, морају се спроводити искључиво према условима 

и мерама које обезбеђују заштиту површинских и подземних вода;  

- како би се што пре зауставило стварање процедних вода, потребно је након 

планирања терена и сабијања компактором, изградити ободне канале, а преко тела 

сметлишта у зони 2 поставити водонепропусну HDPE фолију. На тај начин 

онемогућиће се продирање атмосферске воде у тело сметлишта и стварање 

процедних вода; 

- све активности на Планском подручју морају обезбедити заштиту и очување 

квалитета воде реке Западне Мораве и Атеничке реке, односно, забрањено је свако 

испуштање свих категорија и типова отпадних вода, без претходног пречишћавања; 

- у случају акцидента, радове одмах обуставити и приступити одговору на удес -одмах 

очистити запрљану површину и уклонити загађен слој земљишта како загађујуће 

материје не би доспеле до подземних вода, а управљање тако насталим опасним 

отпадом поверити оператеру са дозволом за управљање опасним отпадом, уз 

евиденцију и Документ о кретању опасног отпада; 

- у појасу водног земљишта – зони водотока, заштитних и других водних објеката, 

планирани објекти не смеју бити препрека за редовно одржавање, одбрану од 

поплава и извођење других радова на водном земљишту, као ни да угрозе стабилност 

обала и стабилност водних објеката. Сви планирани објекти морају бити на 

прописаној удаљености од свих водних објеката и водотока, односно ван корита за 

велику воду; 

- испитивање квалитета атмосферских вода, након завршетка радова на санацији 

депоније, вршити преко овлашћене акредитованае лабораторије, у складу са Законом 

о водама („Сл. гласник РС”, бр. 30/10, 93/12 и 101/16); 

- такође, вршити испитивање подземних вода преко пијезометара постављених на 

локацији депоније, као и испитивање квалитета површинских вода; 
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- у циљу контроле животне средине на планском подручју, прописивања, спровођења 

и контроле мера за заштиту животне средине, обавезно је покретање поступка 

процене утицаја на животну средину пред надлежним органом за заштиту животне 

средине и доношење одлуке о изради /не изради Студије о процени утицаја на 

животну средину за пројекте потенцијалне значајне изворе загађивања површинских 

вода, у складу са Уредбом о утврђивању Листе пројеката за које је обавезна процена 

утицаја и Листе пројеката за које се може захтевати процена утицаја на животну 

средину („Сл. гласник РС” бр. 114/08); 

 

ВАЗДУХ 

Заштита и очување квалитета ваздуха на подручју Плана детаљне регулације локације 

„Прелићи“, обухвата мере превенције и контроле емисије загађујућих материја из свих 

извора загађења (покретних и стационарних), како би се спречио њихов утицај на постојећи 

квалитет ваздуха и минимизирали потенцијално негативни ефекти на животну средину. Све 

активности приликом извођења радова на санацији сметлишта у границама Плана изазваће 

промене у простору праћене повећањем емисије у ваздух, као последицу рада ангажоване 

механизације и меродавних транспортних средстава. Наведени утицаји на квалитет ваздуха 

су временски и просторно ограничени на локацију и транспортне руте. Све смернице и мере 

заштите ваздуха морају се спроводити у складу са: 

 Законом о заштити ваздуха („Сл. гласник РС”, бр.36/09 и 10/13); 

 Уредбом о граничним вредностима емисија загађујућих материја у ваздух из 

стационарних извора загађивања, осим постројења за сагоревање („Сл. гласник 

РС”, бр.111/15); 

 Уредбом о условима за мониторинг и захтевима квалитета ваздуха („Сл. гласник 

РС”, бр.11/10, 75/10 и 63/13); 

 

Смернице и мере заштите ваздуха: 

 обавеза Носиоца Пројекта је да примени најбоље доступне технологије у процесу 

управљања отпадом; 

 пројектовати систем за извлачење депонијског гаса из депоније, помоћу биотрнова у 

вакуумским условима, спровођење у сабирнике, а потом до бакље где ће се вршити 

спаљивање; 

 за време рада на санацији биотрнови ће бити повезани са системским контејнером у 

коме се налази и јединица за одређивање квалитета гаса која ради континуално. На 

овај начин ће подаци о квалитету гаса за време трајања процеса константно бити 

доступни; 

 формирати појас заштитног зеленила око комплекса, а избор садног материјала 

прилагодити функцији заштите од аерозагађења. У избору материјала избегавати 

инвазивне и алергене врсте; 

 комплекс пејзажно уредити и извршити озелењавање слободних површина 

аутохтоним декоративним врстама дендрофлоре, у складу са Планом озелењавања, 

микролокацијским захтевима и урбанистичким параметрима; 

 заштиту ваздуха од загађивања спроводити на основу програма мониторинга, са 

мерним местом за праћење квалитета ваздуха, који мора бити интегрални део 

мониторинга квалитета ваздуха на подручју града Чачка; 

 обезбедити доступност резултата испитивања и праћења стања квалитета ваздуха; 

 носилац Пројекта је дужан да врши контролу квалитета ваздуха на емитеру из 

постројења за спаљивање депонијског гаса; 
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 прашина која ће се стварати при манипулацији са инертним материјалом, уклања се 

влажењем (прскањем) материјала; 

 за случај прекорачења граничних вредности нивоа загађујућих материја у ваздуху 

оператер је дужан да предузме техничко-технолошке мере или да обустави 

технолошки процес, како  би се концентрације загађујућих материја свеле у 

прописане вредности;  

 за случај да се у процесу обављања делатности могу емитовати гасови непријатних 

мириса, оператер је дужан да примењује мере које ће довести до редукције мириса и 

ако је концентрација емитованих материја у отпадном гасу испод граничне 

вредности емисије; 

 у циљу контроле животне средине и заштите ваздуха од загађивања, у границама 

Плана, при имплементацији и реализацији планираних пројеката, објеката, 

површина, потребно је, у складу са Уредбом о утврђивању Листе пројеката за које је 

обавезна процена утицаја и Листе пројеката за које се може захтевати процена 

утицаја на животну средину ("Сл. гласник РС",бр. 114/08) покренути поступак 

процене утицаја на животну средину пред надлежним органом за заштиту животне 

средине у вези доношења одлуке о изради/не изради Студије о процени утицаја на 

животну средину. 

 

ЗЕМЉИШТЕ 

Загађење земљишта на подручју Плана детаљне регулације локације „Прелићи“ може 

бити последица вишегодишњег депоновања отпада хетерогеног састава (комунални, 

грађевински, баштенски, амбалажни). 

Опште мере заштите земљишта обухватају систем праћења квалитета земљишта (систем 

заштите земљишног простора) и његово одрживо коришћење, које се остварује применом 

мера системског праћења квалитета земљишта: 

 праћење индикатора за оцену ризика од деградације земљишта; 

 спровођење ремедијационих програма за отклањање последица контаминације и 

деградације земљишног простора, било да се они дешавају природно или да су 

узроковани антропогеним активностима. 

 

Све смернице и мере заштите земљишта морају се спроводити у складу са: 

- Правилником о дозвољеним количинама опасних и штетних материја у земљишту и 

води за наводњавање и методама њиховог испитивања („Сл. гласник РС”, бр.23/94); 

- Уредбом о програму систематског праћења квалитета земљишта, индикаторима 

за оцену ризика од деградације земљишта и методологији за израду ремедијационих 

програма („Сл.гласник РС“, бр.88/10). 

 

Мере заштите земљишта од загађивања и деградације:  

 санација депоније се мора спровести у складу са прописаним урбанистичким 

параметрима, правилима уређења и правилима грађења прописаних Планом детаљне 

регулације локације „Прелићи“; 

 извршити озелењавање у појасу око депоније, нарочито у деловима према 

осетљивим садржајима; 

 преко водоотпорне вишеслојне изолације обавезно је постављање цеви за 

прикупљање процедног филтрата као и дренажног слоја шљунка ради заштите 

водоотпорне подлоге и дренажних цеви од машина и осталих спољних утицаја; 

 успоставити мониторинг квалитета земљишта на подручју Плана детаљне 

регулације, 
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 у циљу контроле животне средине на локацији, прописивања, спровођења и контроле 

мера за заштиту животне средине, обавезно је покретање поступка процене утицаја 

на животну средину пред надлежним органом за заштиту животне средине и 

доношење одлуке о изради /не изради Студије о процени утицаја на животну 

средину за планиране пројекте; 

 

 

ЗАШТИТА И УНАПРЕЂЕЊЕ ПРИРОДЕ, БИОДИВЕРЗИТЕТА, ПРЕДЕЛА И 

ПЕЈЗАЖА 
 

Заштита, унапређење и очување природе, биолошке, геолошке и предеоне 

разноврсности као дела животне средине, остварује се усклађивањем активности, 

економских и друштвених развојних планова, програма, пројеката са одрживим 

коришћењем обновљивих и необновљивих ресурса и дугорочним очувањем природних 

екосистема и природне равнотеже.  

Према Решењу о условима заштите природе 03 бр.020-1333/20 од 06.07.2015., Завода 

за заштиту природе Србије, и на основу увида у Централни регистар заштићених природних 

добара Србије, утврђено је да се предметно подручје не налази унутар заштићеног подручја 

за које је спроведен или покренут поступак заштите, не налази се у обухвату еколошке 

мреже, нити у простору евидентираног природног добра. Планирани радови нису у 

супротности са донетим прописима и документима из области заштите природе. Мере 

заштите природе ће се спроводити у складу са: 

- Законом о заштити природе („Сл. гласник РС” бр. 36/09, 88/10, 91/10 и 14/16); 

- Законом о шумама („Сл. гласник РС” бр. 30/10, 93/12 и 89/15); 

- Правилником о критеријумима за издвајање типова станишта, о типовима 

станишта, осетљивим, угроженим, ретким и за заштиту приоритетним типовима 

станишта и о мерама заштите за њихово очување („Сл.гласник РС“, бр.35/10); 

Смернице и мере заштите којих се треба придржавати: 

 предвидети потпуно инфраструктурно опремање по највишим еколошким 

стандардима; 

 емисију отровних гасова спречити уградњом неопходних филтера; 

 Носилац Пројекта је у обавези да обезбеди ефикасан мониторинг животне средине уз 

могућност брзе интервенције у случају акцидентних ситуација; 

 очувати, унапредити и одржавати постојеће водно земљиште око Западне Мораве, 

као и влажна станишта; 

 уређење обала водотока (поплочавање, бетонирање), свети на неопходан минимум, 

односно, изграђене деонице на сваких 100 m прекидати мањим зеленим површинама; 

 формирти одговарајуће заштитне зелене појасеве, од листопадних и четинарских 

врста, спратне конструкције, почев од травног покривача, преко шибља до дрвећа 

густе крошње, дуж границе зоне рекултивације и енергетско рециклажног дворишта; 

 предвидети максимално очување и заштиту околног земљишта, високог зеленила и 

вреднијих примерака дендрофлоре (појединачна стабла, као и групе стабла); 

 

НЕЈОНИЗУЈУЋЕ ЗРАЧЕЊЕ 

Стратешком проценом нису разматрани утицаји нејонизујућег зрачења јер нису 

карактеристични за предметну делатност, те се не очекују негативне последице у животној 

средини. 
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БУКА И ВИБРАЦИЈЕ 

Емисија буке ће пратити све радове у току санације и рекултивације сметлишта на 

локацији „Прелићи“. Како би негативни утицаји буке у фази реализације били сведени у 

границе прихватљивости, морају се поштовати смернице и мере превенције, спречавања, 

отклањања и заштите од штетних ефеката буке по живот и здравље локалног становништва 

у зонама утицаја и квалитета животне средине окружења. 

Заштита од буке на подручју Плана спроводиће се у складу са: 

 Законом о заштити од буке у животној средини („Сл. гласник РС”, бр. 36/09 и 

88/10); 

 Уредбом о индикаторима буке, граничним вредностима, методама за оцењивање 

индикатора буке, узнемиравања и штетних ефеката буке у животној средини („Сл. 

гласник РС”, бр.75/10); 

 Правилником о дозвољеном нивоу буке у животној средини („Сл. гласник РС”, бр. 

72/10); 

 Правилником о методама мерења буке, садржини и обиму извештаја о мерењу буке 

(„Сл. гласник РС”, бр.72/10); 

Смернице и мере заштите од буке и вибрација 

 Носиоци пројеката који у обављању делатности емитују буку, одговорни су за сваку 

активност којом се проузрокује ниво буке виши од прописаних граничних 

вредности; 

 Носиоци пројеката - генератори буке су у обавези да примењују мере техничке 

заштите од буке за све објекте и делатности генераторе буке; 

 омогућити исправан рад опреме и уређаја, спровођењем превентивног одржавања у 

складу са препорукама произвођача, и на тај начин обезбедити да ниво буке буде у 

складу са пројектованим вредностима; 

 обавезно је подизање заштитних баријера (вештачких и/или природних) према 

зонама утицаја; 

 Носилац Пројекта је у обавези да преко овлашћене организације изврши контролно 

мерење нивоа буке на граници комплекса, при пуној радној ангажованости 

постројења за управљање отпадом, у складу са одредбама Правилника о методама 

мерења буке, садржини и обиму извештаја о мерењу буке  („Сл. гласник РС” бр. 

72/10); 

 извори буке морају поседовати исправе са подацима о нивоу буке при прописаним 

условима коришћења и одржавања као и упутствима о мерама за заштиту од буке 

(атест, произвођачка спецификација, стручни налаз о мерењу нивоа буке); 

 мерење буке врше стручне организације, овлашћене од стране ресорног 

министарства задуженог за послове заштите животне средине, које уједно и 

прописује услове и методологију мерења буке; 

 у циљу контроле животне средине и заштите подручја, становништва и екосистема 

од прекомерне буке, у границама Плана, при имплементацији и реализацији 

планираног пројекта, потребно је, у складу са Уредбом о утврђивању Листе 

пројеката за које је обавезна процена утицаја и Листе пројеката за које се може 

захтевати процена утицаја на животну средину („Сл. гласник РС”,бр. 114/2008) 

покренути поступак процене утицаја на животну средину пред надлежним органом 

за заштиту животне средине у вези доношења одлуке о изради/не изради Студије о 

процени утицаја на животну средину.  

http://www.propisionline.com/IndOk/Legislation/5263
http://www.propisionline.com/IndOk/Legislation/55647
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 УПРАВЉАЊЕ ОТПАДОМ 

Мере управљања отпадом дефинисане су на основу смерница из докумената вишег 

реда, као и на основу процењене количине и карактера отпада који ће настајати на подручју 

Плана. Концепт управљања отпадом на подручју Плана мора бити заснован на укључивању 

у систем локалног концепта управљања отпадом, преко Локалног плана управљања отпадом 

града Чачка, као и на примени свих неопходних организационих и техничких мера којима 

би се спречили потенцијални негативни утицаји на квалитет животне средине. 

Депоновање отпада на територији града Чачка је до 2012. године решавано 

неконтролисано, на несанитарној депонији. 

Садашње управљање чврстим комуналним отпадом спроводи се употребом изграђене 

трансфер станице поред сметлишта „Прелићи“. Сакупљени отпад се из града довози до 

трансфер станице, пребацује у велике контејнере и припрема за даљи транспорт до 

санитарне депоније „Дубоко“ - Ужице. ЈКП „Комуналац“ прикупља и транспортује отпад до 

трансфер станице, а остало је у ингеренцији  РП „Дубоко“ - Ужице. 

Управљање отпадом на подручју Плана мора бити део интегралног управљања отпадом 

на локалном и регионалном нивоу и спроводиће се у складу са: 

- Законом о управљању отпадом („Сл. гласник РС”, бр.36/09, 88/10 и 14/16); 

- Законом о амбалажи и амбалажном отпаду („Сл. гласник РС”, бр.36/09); 

- Правилником о категоријама, испитивању и класификацији отпада („Сл.гласник 

РС” бр.56/10); 

- Правилником о начину складиштења, паковања и обележавања опасног отпада 

(„Сл. гласник РС”, бр.92/10); 

- Правилником о обрасцу Документа о кретању опасног отпада и упутству за његово 

попуњавање („Сл. гласник РС”, бр.114/03); 

- Правилником о условима и начину сакупљања, транспорта, складиштења и 

третмана отпада који се користи као секундарна сировина или за добијање енергије 

(„Сл. гласник РС”, бр.98/10); 

Смернице и мере управљања отпадом: 

 прикупити сву количину расутог отпада по околини, која настаје као последица рада 

на локацији; 

 у условима у којима долази до повећаног стварања прашине редовно вршити 

орошавање у зони радова и приступних путева; 

 да би се спречили и ублажили утицаји настанка отпада током извођења радова на 

санацији и рекултивацији сметлишта, обавеза Носиоца Пројекта је да све врсте и 

категорије отпада и отпадних материјала, у складу са Законом о управљању отпадом 

(„Сл гласник РС“, бр.36/09, 92/10 и 14/16) и подзаконским актима из ове области, 

сакупља, разврстатава и одлаже на за то предвиђену и обележену локацију до 

коначног одлагања на депонији „Дубоко“ - Ужице; 

 опасан отпад који може настати на градилишним локацијама (отпадно уље) 

прикупљати и безбедно чувати у затвореним посудама на посебно одређеном и 

обележеном месту у складу са Правилником о начину складиштења, паковања и 

обележавања опасног отпада („Сл.гласник РС”,бр. 92/10) и уступати на даљи третман 

оператеру који поседује дозволу за управљање опасним отпадом, уз обавезну 

евиденцију (документ о кретању отпада); 

 забрањено је било какво спаљивање отпада и отпадних материјала на локацији;  

 у циљу контроле животне средине у границама Плана, при имплементацији и 

реализацији планираних пројеката, објеката, површина, потребно је, у складу са 

Уредбом о утврђивању Листе пројеката за које је обавезна процена утицаја и Листе 

пројеката за које се може захтевати процена утицаја на животну средину („Сл. 
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гласник РС”,бр. 114/2008) покренути поступак процене утицаја на животну средину 

пред надлежним органом за заштиту животне средине у вези доношења одлуке о 

изради/не изради Студије о процени утицаја на животну средину. 

 

МЕРЕ ЗАШТИТЕ ОД УДЕСА И УДЕСНИХ СИТУАЦИЈА  

На планском подручју постоји вероватноћа појаве удесних ситуација. У свим фазама 

имплементације Плана обавезне су мере превенције, спречавања, отклањања узрока, 

контроле и заштите од удеса и удесних ситуација, ради заштите водотока река, животне 

средине и здравља људи.  

Акцидентне ситуације које могу настати на локацији „Прелићи″ у току санације и 

рекултивације сметлишта, а могу се предвидети су: пожар и просипање, изливање и 

процуривање нафте и нафтних деривата. Пожар који би настао на локацији био би локално 

и временски ограничен, без могућности ширења ван граница комплекса и са малим 

потенцијалним утицајем на животну средину и здравље локалног становништва. 

Заштита од удеса и удесних ситуација на подручју Плана спроводиће се у складу са: 

 Законом о заштити од пожара (,,Сл. Гласник РС”, бр. 111/09 и 20/15); 

 Правилником о техничким нормативима за приступне путеве, окретнице и уређене 

платое за ватрогасна возила у близини објеката повећаног ризика од пожара 

(„Сл.лист СРЈ”,  бр. 81/95); 

 Правилником о техничким нормативима за електричне инсталације ниског напона 

(„Сл.лист СФРЈ”, бр. 53/88, 54/88 и 28/95); 

 Правилником о техничким нормативима за хидрантску мрежу за гашење пожара 

("Сл.гласник РС", 3/18 );  

 Правилником о техничким нормативима за стабилне инсталације за дојаву пожара 

(„Сл.лист СРЈ”, бр. 87/93); 

 Правилником о техничким нормативима за заштиту објеката од атмосферског 

пражњења („Сл. лист СРЈ”, бр.11/96); 

 Правилником о техничким нормативима за стабилне инсталације за дојаву пожара 

(„Сл. лист СРЈ”, бр.87/93); 

Приликом пројектовања и извођења радова у свему се придржавати Услова бр.217-7519/15 

од 29.06.2015. године издатог од МУП-а, Сектор за ванредне ситуације, Одељење за 

ванредне ситуације Чачак. 

Мере заштите животне средине и одговор на удес: 

 у случају просипања, процуривања нафте, нафтних деривата, уља, као акцидента 

који се може јавити приликом земљаних радова на реализацији планских решења, 

приликом допремања и складиштења за потребе одржавања машинске опреме, 

потребно је одмах приступити санацији терена на локацији, а отпад настао санацијом 

паковати у непропусну бурад (посуде) са поклопцем и поступати према одредбама 

Закона о управљању отпадом („Сл. гласник РС”, бр.36/09, 88/10 и 14/16); тако 

настали отпад се предаје овлашћеном оператеру који поседује дозволу за управљање 

опасним отпадом на даљи третман, уз обавезну евиденцију о преузимању отпада; 

применом превентивних мера заштите, коришћењем исправне механизације, ризик 

од потенцијалног просипања или процуривања нафтних деривата и потенцијална 

контаминација земљишта је сведен на минимум; 

 анагажовати исправну механизацију, а управљање средствима поверити за то 

обученим радницима; сервисирање механизације на локацији није дозвољено; 

 у случају пожара, треба предузети следеће: приступа се почетном гашењу пожара, 

заустављање угроженог уређаја и искључивање електричне енергије, пожар 

пријавити обезбеђењу/ватрогасној јединици, предузети све мере за спречавање 
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ширења пожара на суседне објекте-уређаје, покренути евакуацију људи из угроженог 

дела;  

 при реаговању у случајевима опасности, обавезно је коришћење адекватне заштитне 

опреме (заштитно одело, обућа, наочаре, рукавице, маске); 

 нису дозвољени никакви захвати (поправке и сервис) на машинама и инсталираној 

опреми док је иста у фази рада; сервисирање средстава рада се мора поверити 

обученим лицима за ту врсту делатности; 

 механизација за санацију треба да поседује хватач варница на издувном систему, као 

и да буде опремљена покретним апаратом за гашење почетних пожара; 

 забрањено је пушење и рад са отвореним пламеном током препакивања, монтаже 

инсталације за дегазацију и када је уочено вентилирање (евакуација) гаса из 

депоније; 

 приликом извођења радова на депонији, изнад тела депоније може доћи до стварања 

запаљиве и експлозивне смеше метана и других гасова из депоније и ваздуха. Због 

тога треба на градилишту предузети све потребне мере да у угроженој зони не дође 

до појаве отвореног пламена, варнице или других узрочника високе температуре у 

циљу избегавања акцидентних ситуација. На депонији треба да стоји упозорење 

"ГАС - ЗАБРАЊЕН ПРИЛАЗ ОТВОРЕНИМ ПЛАМЕНОМ".  

 

2.6.4 УСЛОВИ ПРИСТУПАЧНОСТИ ОСОБАМА СА ПОСЕБНИМ ПОТРЕБАМА 

 

Приликом планирања и пројектовања површина и објеката јавне намене (тротоари и 

пешачке стазе, пешачки прелази, паркинзи, стајалишта јавног превоза и др.) морају се 

обезбедити услови приступачности особама са посебним потребама (деци, старим, 

хендикепираним и инвалидним особама) у складу са Правилником о техничким 

стандардима планирања, пројектовања и изградње објеката, којима се осигурава несметано 

кретање и приступ особама са инвалидитетом, деци и старим особама („Сл. Гласник РС“ бр. 

22/2015) као и осталим важећим прописима, нормативима и стандардима који регулишу ову  

област. 

 

 2.6.5   МЕРЕ ЕНЕРГЕТСКЕ ЕФИКАСНОСТИ 

 

Под појмом енергетске ефикасности подразумева се скуп мера које се предузимају у 

циљу смањења потрошње енергије, а које при томе не нарушавају услове рада и живљења. 

Дакле, циљ је свести потрошњу енергије на минимум, а задржати или повећати ниво 

удобности и комфора. Овде је битно направити разлику између енергетске ефикасности и 

штедње енергије. Наиме, штедња енергије увек подразумева одређена одрицања, док 

ефикасна употреба енергије води ка повећању квалитета живота. 

Енергетска ефикасност подразумева и обезбеђење одрживе градње применом 

техничких мера, стандарда и услова пројектовања, планирања и изградње објеката. 

Приоритет је рационална употреба квалитетних енергената и повећање енергетске 

ефикасности у производњи и коришћењу енергије од крајњих корисника услуга. 

Ова својства се утврђују издавањем сертификата о енергетским својствима, који 

чини саставни део техничке документације која се прилаже уз захтев за издавање употребне 

дозволе. 

За постизање енергетске ефикасности неопходно је следеће: 

o изградња нових и реконструкција постојећих грађевинских објеката, уз поштовање 

принципа енергетске ефикасности; 

o увођење одговарајућих регулаторних и подстицајних мера за стимулисање 

привредних субјеката и становништва да примењују мере енергетске ефикасности; 
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o развој гасоводне мреже која ће омогућити супституцију коришћења електричне 

енергије и класичних фосилних енергената; 

o утврђивање ефеката мера које се спроводе у погледу рационалне потрошње енергије. 

o развој инфраструктурне и комуналне опремљености насеља у складу са мерама 

заштите животне средине и унапређења стања, 

o коришћење обновљивих извора енергије са акцентом на соларној енергији  и 

коришћењу топлотних пумпи у циљу прозводње топлотне енергије за загревање 

простора и воде у домаћинствима (примена топлотних пријемника сунчеве енергије), 

o унапређење знања и способности и повећање свести крајњег корисника у стамбеном 

и терцијарном сектору, 

o подршка локалне управе. 

 

Унапређење енергетске ефикасности постојећих објеката на подручју Плана постићи 

ће се економичним мерама за штедњу енергије у постојећим објектима, које обухватају 

унапређење енергетске ефикасности: 

- омотача објекта (постављање или побољшање термичке изолације зидова и замена 

прозора), 

- инсталација за грејање, и 

- унутрашњег осветљења (коришћење штедљивих сијалица у домаћинствима и пословним 

објектима) 

 

 

 

3.0 ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА 

     

3.1 ОПШТА ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА   

 

Правилима грађења уређују се дозвољене претежне и пратеће намене, минимална 

величина парцеле, максимални индекс заузетости, постављање објекта у односу на 

регулациону линију и у односу на границе грађевинске парцеле, међусобна удаљеност 

објеката, висина или спратност објекта, изградња других објеката на истој грађевинској 

парцели, постављање ограде, начин обезбеђивања приступа парцели, паркирање и 

гаражирање и др. 

Правила грађења представљају скуп међусобно зависних правила за изградњу 

објеката на појединачним грађевинским парцелама, дата по претежним наменама по зонама 

и целинама из Плана детаљне регулације. 

Правила се примењују: 

 за директно спровођење плана  

 
У графичком прилогу „Карта планиране намене површина“ дате су претежне намене, 

а као пратеће могу се јавити њима компатибилне  намене. Међусобно компатибилне намене 

су пословање, трговина, угоститељство, занатство и услуге, комунални и саобраћајни 

објекти у функцији пословања или јавне намене. Као пратећа намена могу се појавити 

алтернативни видови коришћења енергије. 

Пејзажно уређење, споменици, фонтане, мобилијар и урбана опрема компатибилни 

су са свим наменама и могу се без посебних услова реализовати на свим површинама. 

На подручју плана постојеће објекте могуће је реконструисати, адаптирати и санирати 

у постојећим габаритима до привођења простора планираној намени. 
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Забрањена је изградња стамбених објеката и свих објеката у којима се обављају 

делатности  које могу да  угрозе околне објекте. 

 

3.2 ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА ПО ЗОНАМА  

 

 

Пословање 

 

ОПШТА ПРАВИЛА  

 

o Приступ парцели остварити са јавног пута  или интерне саобраћајнице, чији ће профил 

бити одређен на основу меродавног возила 

o Паркинг простор за кориснике објекта, решавати у оквиру парцеле, у складу са 

условима прикључка на јавну саобраћајницу. 

o За паркирање возила за сопствене потребе обезбеди простор на сопственој грађевинској 

парцели, изван површине јавног пута.  

o Приликом пројектовања објеката придржавати се Правилника о техничким 

стандардима приступачности (“Сл. Гласник РС”, бр.46/2013)  

o Приликом пројектовања придржавати се важећих прописа за пројектовање одговарајуће 

врсте објекта и прописа за стабилност. Фундирање објеката вршити након прибављања 

података о геоморфолошким карактеристикама земљишта. 

o Смештај возила – камиона и радних машина које су неопходне за обављање пословне и 

радне делатности планиране у склопу пословних и производних објеката унутар плана, 

решавати искључиво на припадајућој парцели, у складу са условима организације и 

уређења парцеле. 

o Обавезно је спровођење поступка израде Процене утицаја за објекате који су на листи 

објеката за које је обавезна процена утицаја. Надлежни орган може да одлучи за које 

објекате се може захтевати процена утицаја на животну средину, на основу Уредбе 

Владе РС о утврђивању листа. 

o За потребе формирања грађевинске парцеле, у складу са Законом о планирању и 

изградњи („Сл. гласник РС”, број 72/09, 81/09 – исправка,  64/10 - УС, 24/11, 121/12, 

42/13 - УС, 50/13 – УС, 54/13 - УС и 98/13 – УС,132/14,145/14, 83/2018, 31/2019 и 

37/2019) извршити парцелацију односно препарцелацију. 

 

 ПОСЕБНА ПРАВИЛА  

 

Урбанистичка целинa 2.1- пословање 

 

o Дозвољена намена урбанистичке целине 2.1. – пословање и комерцијални садржаји у 

функцији трговине на велико и мало, тржни центри, пословни објекти, мали 

производни погони, услужни, магацински и складишни простори, комунални објекти .    

o Дозвољава се доградња, реконструкција, санација, адаптација постојећих објеката у 

складу са планираном наменом и датим урбанистичким параметрима, 

o Врсте објеката с обзиром на начин изградње на грађевинској парцели у зони пословања 

су: 

 слободно-стојећи 

o Парцелу треба формирати у складу са потребама корисника уз задовољење параметара 

за однос изграђених површина, саобраћајно-манипулативних и зелених површина 

према укупној површини пословног комплекса. 
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o У зависности од намене објеката произилази и њихова спратност. За објекте: 

 Пословни, административно-пословни: максимално П+2 

 складишни, сервисни, магацински и др.: П, евентуално П+1 уколико то захтева 

специфична технологија 

o Минимална површина парцеле је:  

 5 ар за пословање  

o Индекс заузетости земљишта под објектима је максимално 50 %  

o Проценат учешћа зеленила је минимално 15% 

o  Најмања међусобна удаљеност објеката је половина висине вишег објекта. 

o  Положај објекта одређен је грађевинском линијом, која је дефинисана у односу на 

регулациону линију. Објекте постављати на или унутар грађевинске линије.             

(Графички прилог бр.6  - Карта урбанистичке регулације), 

o Забрањује се изградња објеката који својим технолошким процесом загађују животну 

средину, ако нису предузете одговарајуће мере заштите, 

o   На простору између грађевинске и регулационе линије формирати појас заштитног 

зеленила у комбинацији са паркинг просторима - осим у појасу државног пута, 

o Извршити максимално озелењавање слободних површина,  ради заштите од прашине, 

буке и др. За озелењавање целокупног простора користити врсте дрвећа које 

задовољава критеријуме као што су брз раст, естетске вредности и отпорност на 

загађиваче. Углавном применити аутохтоне врсте, 

o Сем уређења пешачких и колских приступа, обезбедити приступ за несметано кретање 

особа са посебним потребама у оквиру комплекса, 

o Дозвољава се ограђивање пословних комплекса, затвореном или транспарентном 

оградом, максимане висине 2,2м. 

o Минимални степен комуналне опремљености подразумева обезбеђен излаз на јавни 

пут, паркирање, прикључење на електромрежу, систем водовода и канализације, систем 

телекомуникација, обезбеђено сакупљање и евакуација комуналног отпада. 

 

 

3.3. ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА ЗА ОБЈЕКТЕ ЈАВНЕ НАМЕНЕ 

 

Урбанистичка целинa 1.1- Западна Морава  
 

 

o Све интервенције у небрањеном подручју реализовати према Закону о водама и уз 

сагласност и услове ЈВП „Србијаводе“, 

o За потребе формирања парцела, парцелацију, односно препарцелацију извршити у 

складу са Законом о планирању и изградњи („Сл. гласник РС”, број 72/09, 81/09 – 

исправка,  64/10 - УС, 24/11, 121/12, 42/13 - УС, 50/13 – УС, 54/13 - УС и 98/13 – 

УС,132/14, 145/14, 83/2018, 31/2019 и 37/2019 ). 

 

Урбанистичка целинa 1.2- Бедем 

 

o Поштовати регулациону линију (Графички прилог бр.6- Карта регулације, парцелације 

и површина јавне намене), 

o Дозвољено је постављање урбаног мобилијара, осветљење и сл. 

o Обавезно формирање пешачке стазе по круни насипа, 

o За потребе формирања парцела, парцелацију, односно препарцелацију извршити у 

складу са Законом. 

 



  

41 

Урбанистичка целинa 2.2- Трансфер станица и Урбанистичка целинa 2.3- Рециклажна 

дворишта 

 

o Објекте поставити у оквиру дате грађевинске линије која је дефинисана у односу на 

регулациону линију (Графички прилог бр.6 - Карта регулације, парцелације и 

површина јавне намене), 

o Индекс заузетости земљишта под објектима је максимално 50 %, 

o Спратност објеката П, (изузетно П+1 уколико то захтева специфична технологија), 

o Спратност административних објеката максимално П+1, 

o Обавезно  ограђивање комплекса, 

o Улаз у комплексе мора бити контролисан, а комплекс  ограђен, ради неконтролисаног 

улаза роба, људи и животиња,  

o Обавезна је реализација појаса заштитног зеленила у комплексима, 

o Манипулативне и радне површине на Трансфер станици морају бити изграђене од 

водонепропусне подлоге, 

o Забрањено је испуштање непречишћених отпадних вода на земљиште, приобаље и 

речна корита  

o Забрањена је изградња подрума и сутерена, 

o Забрањена је изградња стамбених објеката, 

o Забрањено је неконтролисано спаљивање отпада и отпадних материјала на локацији, 

o Паркирање обезбедити у оквиру комплекса, 

o За потребе формирања грађевинске парцеле, парцелацију, односно препарцелацију 

извршити у складу са Законом, 

o Минимални степен комуналне опремљености подразумева обезбеђен излаз на јавни 

пут, паркирање, прикључење на електромрежу, на систем водовода и канализације, 

систем телекомуникација. 

 

Урбанистичка подцелинa 2.2.1- комуналне делатности/саобраћајно манипулативне 

површине 

 

o Поштовати регулациону линију (Графички прилог бр.6- Карта регулације, парцелације 

и површина јавне намене), 

o Дозвољено је постављање објеката у функцији комуналних делатности, постављање 

монтажних објеката ( надстрешница, магацина ...) у функцији локације.  

o Дозвољено је постављање монтажних објеката у функцији одржавања возила 

(перионица, поправке возила и сл.) у функцији локације.  

o Забрањена је изградња подрума и сутерена, 

o Забрањена је изградња стамбених објеката, 

o Индекс заузетости земљишта под објектима је максимално 40 %, 

o Спратност објеката П, 

o Обавезна је реализација појаса заштитног зеленила у комплексу, 

o Обавезно  ограђивање комплекса. 

 

Урбанистичка целинa 2.4- Рекултивација депоније сметлишта Прелићи 

 

o Поштовати регулациону линију (Графички прилог бр.6 -Карта регулације, парцелације 

и површина јавне намене), 

o Даје се могућност фазне техничке и биолошке рекултивације, 

o Дозвољено је постављање урбаног мобилијара, монтажни објекти у функцији 

локације, партерно уређење и сл.  
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o Обавезна израда Пројектне документације (појединачно или јединствено за Зоне 

рекултивације 1 и 2), 

o За потребе формирања грађевинске парцеле, парцелацију, односно препарцелацију 

извршити у складу са Законом. 

 

Урбанистичка целинa 2.4.1- паркинг 

 

o Дозвољена намена урбанистичке подцелине 2.4.1 је јавни паркинг, 

o Паркинг места комбиновати са зеленим површинама, 

o Дозвољено је постављање монтажних објеката, паркинг кућице, тоалета, билборда за 

информисање и сл. 

o Спратност монтажних објеката П, 

o Индекс заузетости земљишта под објектима је максимално 10 %, 

 

 

3.4.   ПРАВИЛА ЗА ИЗГРАДЊУ ИНФРАСТРУКТУРНИХ МРЕЖА 

 

3.4.1  ПРАВИЛА ЗА ИЗГРАДЊУ МРЕЖЕ И ОБЈЕКАТА САОБРАЋАЈНЕ       

ИНФРАСТРУКТУРЕ 
 

Димензионисање коловозне конструкције вршити на основу испитаних података о 

геомеханичким карактеристикама тла и датог еквивалентног саобраћајног оптерећења, за 

пројектни период од 20 година (према SRPS.U.C4.012.) на неким деловима ПДР-а, обзиром 

на порекло подтла (санирана депонија) и потенцијалне проблеме у постизању потребних 

резултата, на појединим деоницама препоручује се примена бетонских коловозних застора. 

Саставни део пројектне документације јавних саобраћајница мора бити и пројекат 

саобраћајне сигнализације. У случају пројектовања пута са савременим коловозним 

застором минимални попречни пад коловоза ip=2,0%. Попречни пад банкине треба да буде 

4% уколико је она обрађена дробљеним каменим или сличним материјалом, односно 8% 

уколико је хумузирана и затрављена. Нивелационо трасу пројектовати са адекватним 

полупречницима вертикалних кривина који одговарају рачунској брзини, усклађену са 

ситуационим решењем и попречним нагибима који омогућавају ефикасно отицање 

атмосферске воде са коловоза. Приликом пројектовања саобраћајница преко делова 

саниране депоније (Зона 1 и  2)   нивелету пројектовати у шљунчаном насипу или насипу од 

дробљеног агрегата. Због очекиваних лоших карактеристика материјала саниране депоније 

од оваквог насипа  очекује се побољшање квалитета подлоге за коловозну конструкцију. Из 

истих разлога (очекиваног лошег квалитета подлоге) за неке саобраћајнице (које се 

планирају преко санираних делова депоније)  дозвољава се и фазна изградња коловозне 

конструкције.  

У погледу коловозне конструкције, посебно обратити пажњу на конструкцију 

широке банкине и пешачке стазе по круни одбрамбеног насипа око Зоне 2 (унутрашња 

страна). Наиме, она треба да буде пројектована тако да у случају потребе по њој могу да се 

крећу возила (користећи и банкину и саму пешачку стазу) која по потреби треба да 

интервенишу на насипу у циљу његовог одржавања, или пак у току одбране од великих 

вода Западне Мораве и Атеничке реке.    

 

ПОСЕБНА ПРАВИЛА ЗА ИЗГРАДЊУ САОБРАЋАЈНЕ МРЕЖЕ  
 

 

 Коловозну конструкцију потребно је прилагодити рангу саобраћајнице у склопу 

мреже, прогнозираном саобраћајном оптерећењу и потребном осовинском 
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оптерећењу, а у свему према важећим стандардима и нормативима. (Коловозну 

конструкцију улица прилагодити према рангу истих, у функцији предвиђеног 

саобраћајног оптерећења за период од 20 година и геолошко - геотехничког 

елабората, а према стандардима за ову област. Исту предвидети као конструкцију 

од савременог материјала са потребном потконструкцијом.)  

 Нивелета коловоза мора бити прилагођена датом нивелационом решењу, постојећем 

терену и изграђеном коловозу са којим се повезује планирани коловоз. 

 Слободни простор изнад коловоза (светли профил) за друмске саобраћајнице мора 

бити минимално 4,5 m. 

 Попречни пад планираних коловоза мора бити у сагласности са важећим 

стандардима и условима за одводњавање коловоза. 

 На улазима у дворишта парцела и на прелазима, оивичења радити од упуштених 

(оборених) ивичњака и са рампама прописаним за особе са инвалидитетом. 

 Одвод атмосферских вода са површине коловоза планирати преко сливника у 

атмосферску канализациону мрежу. Обзиром на близину реципијената (Водотоци 

Западна Морава и Атеничка река) дозвољава се могућност одвођења атмосферских 

вода отвореним каналима до одбрамбених насипа, а онда одговарајућим пропустима 

(кроз одбрамбени насип) који се завршавају Жабљим поклопцима у реципијент. 

 У регулационим профилима улица предвидети јавну расвету. 

 Пре изградње коловоза у улицама, препоручује се реконструкција мреже подземних 

инсталација (уколико такве постоје) да би се избегло непотребно разбијање нових 

површина. 

 Техничком документацијом предвидети потребну саобраћајну сигнализацију у 

складу са усвојеним режимом саобраћаја. 

Правила изградње представљају скуп међусобно зависних елемената за формирање трасе, 

међусобног положаја, дубине укопавања, као и других правила. 

 

 

3.4.2 ПРАВИЛА ЗА ИЗГРАДЊУ МРЕЖЕ И ОБЈЕКАТА ХИДРОТЕХНИЧКЕ 

ИНФРАСТРУКТУРЕ 

 
ИНСТАЛАЦИЈЕ  И ОБЈЕКТИ ВОДОВОДА И КАНАЛИЗАЦИЈЕ 

 

 Водовод и канализација  се морају трасирати тако да: 

 не угрожавају постојеће или планиране објекте, као и планиране намене коришћења 

земљишта, 

 да се подземни простор и грађевинска површина рационално користе, 

 да се поштују прописи који се односе на друге инфраструктуре, 

 да се води рачуна о геолошким особинама тла, подземним водама... 

 

- Водовод трасирати једном страном коловоза, супротној од фекалне канализације, на 

одстојању 1,0 m од ивичњака.  

- Хоризонтално растојање између водоводних и канализационих цеви и зграда, дрвореда 

и других затечених објеката не сме бити мање од 2,5 m. 

- Растојање водоводних цеви од осталих инсталација (гасовод, електро и телефонски 

каблови) при укрштању не сме бити мање од 0,5 m. 
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- Тежити да водоводне цеви буду изнад канализационих, а испод електичних каблова при 

укрштању. 

- Полагање водовода или канализације у тротоару се може дозволити само изузетно, уз 

документовано образложење и са посебним мерама заштите. 

- Уколико није могућа траса у оквиру регулативе саобраћајнице, водовод или 

канализацију трасирати границом катастарских парцела уз сагласност оба корисника 

међних парцела. 

- Минимална дубина укопавања цеви водовода и канализације је 1,0 m од врха цеви до 

коте терена, а нагиби према техничким прописима у зависности од пречника цеви. 

- Нове цеви положити на слој песка, на дубини мин 1,0 m, водећи рачуна о укрштању са 

другим инсталацијама. 

- Минимално дозвољено растојање водовода и канализације при паралелном вођењу са 

другим инсталацијама дато је у табели. 

 

 Минимално дозвољено растојање (m) 

 Паралелно вођење 

међусобно водовод и канализација 0.4 

до гасовода 0.3 

до топловода 0.5 

до електричних каблова 0.5 

до телефонских каблова 0.5 

 

 Минимални пречник водоводне цеви на предметном подручју одређује надлежно јавно 

комунално предузеће, али треба тежити да у свим улицама буде min 80 mm (због 

противпожарне заштите објеката). Водоводну мрежу градити у прстенастом систему. 
 Уколико се постојећи кућни прикључци мењају на пречник већи од  50 mm, обавезни су 

одвојци са затварачем. 

 Пролаз водоводних цеви кроз ревизионе шахте и друге објекте канализације није 

дозвољен. 

 Минимални пречник уличне фекалне канализације је 200 mm, а кућног прикључка  

150 mm. Нагиби цевовода су према важећим прописима из ове области, у складу са 

техничким прописима надлежног јавног комуналног предузећа. 

 За одвођење атмосферских вода предвиђа се изградња атмосферске канализације, због 

градског сепарационог система канализације. Не дозвољава се мешање употребљених и 

атмосферских вода. 

 Минимални пречник атмосферске уличне канализације је Ø 400 mm, а дубине и нагиби 

према прописима из ове области, у складу са техничким условима ЈП "Градац". 

Минимални кућни прикључци су Ø 300 mm.   

- На канализационој мрежи код сваког рачвања, промене правца у хоризонталном и 

вертикалном смислу, промене пречника цеви, као и на правим деоницама на одстојању 

приближно 50 m, постављају се ревизиони силази. 

- Избор материјала за изградњу водоводне и канализационе мреже, као и опреме извршити 

уз услове и сагласност надлежног јавног комуналног предузећа. 

- За одвођење атмосферских вода са површина улица, постављају се сливници са 

таложницима. Минимално растојање је 50-100 m (за мале нагибе саобраћајница), односно 

око 30 m (за саобраћајнице са великим нагибима). 

- Уколико су површине асфалта зауљене (у оквиру бензинских станица, индустријских 

локација и сл.), обавезно је предвидети изградњу сепаратора уља и масти пре испуштања 

атмосферских вода или вода од прања платоа у атмосферску канализацију. 

Димензионисање сепаратора је у зависности од зауљене површине локације, и врши се у 

складу са прописима из ове области. 
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- Испуштање атмосферске канализације у реципијент врши се обавезно уградњом уставе 

(жабљег поклопца) на испусту, да би се спречило плављење узводних насеља 

- Појас заштите око водоводних и канализационих  цевовода износи најмање по 2,5 m од 

спољне ивице цеви. У појасу заштите није дозвољена изградња објеката, ни вршење 

радњи које могу загадити воду или угрозити стабилност цевовода. 

- Уколико у јавној приступној саобраћајници не постоји изграђена фекална канализација, 

до изградње фекалне канализације - отпадне воде из објеката прикључити искључиво у 

водонепропусне јаме (од полимерних материјала или водонепропусног бетона). 

- Уколико у близини објеката не постоји изграђена градска фекална канализација, а  нема 

нивелационих могућности за изградњу - отпадне воде из објеката прикључити 

искључиво у водонепропусне јаме (од полимерних материјала или водонепропусног 

бетона), да би се спречило истицање отпадног садржаја у подземне воде. Учесталост 

пражњења јаме од стране ЈКП "Комуналац" (или друге надлежне комуналне 

организације) врши се по потреби, али најмање једном у месец дана, на основу уговора о 

одржавању и пражњењу. Димензионисање и изградња се морају извести у складу са 

прописима за ту врсту радова. 
- У деловима Плана где постоји изграђена фекална канализација, забрањује се употреба 

пољских нужника и септичких јама. Објекти се морају прикључити на мрежу  у складу 

са техничким условима надлежног јавног комуналног предузећа.  

- Прикупљене атмосферске воде са локације се могу упустити у затрављене површине у 

оквиру локације, уколико није изграђена улична атмосферска канализација.  

Забрањена је изградња понирућих бунара.  

- Забрањена је изградња објеката и сађење засада над разводном мрежом водовода или 

канализације. Власник непокретности која се налази испод, изнад или поред комуналних 

објеката (водовод, канализација...), не може обављати радове који би ометали пружање 

комуналних услуга. 

- Сви производни објекти морају имати предтретман пречишћавања технолошке воде пре 

испуштања у фекалну канализацију, чиме ће се испоштовати ниво квалитета 

канализације при упуштању у реципијент. 

- Постављање подземних инсталација (водовод, канализација, електро и ПТТ мрежа...) 

вршити уз одобрење ЈП „Градац“ - Чачак за раскопавање и враћање јавних површина у 

првобитно стање. 

- Прикључке из објеката на водоводну  мрежу вршити преко водомера. Водомер мора 

бити смештен у посебно изграђен шахт и испуњавати прописане стандарде, техничке 

нормативе и норме квалитета, које одређује надлежно јавно комунално предузеће. 

Положајно, водомерни шахт постављати max 2,0 m од регулационе линије. 

- Противпожарна заштита се омогућава изградњом противпожарних хидраната на 

водоводној мрежи. Цеви морају бити минималног пречника 80 mm, у прстенастом 

систему. Изузетно се дозвољавају слепи кракови цевовода до 180 m. Хидранти пречника 

80 mm се постављају на максималној удаљености од 80 m, тако да се пожар на сваком 

објекту може гасити најмање са два хидранта. Удаљеност хидраната од објекта је 

минимално 5 m, а највише 80 m.  

- Забрањено је извођење физичке везе водоводне мреже са мрежама другог изворишта: 

хидрофорима, бунарима,  пумпама...  

- Прикључење објеката на водоводну и канализациону мрежу вршити на основу 

техничких услова надлежних комуналних  предузећа. 

- При пројектовању, осим техничких услова надлежних јавних предузећа, узети у обзир и 

"Генерални пројекат одвођења употребљених вода Чачка" ("Енергопројект", Београд, 

нов. 1999.год.), као и "Генерално решење  водоводног система Чачка" ("Водопројект", 

Београд, март 1998.год.) 
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- Код пројектовања и изградње, обавезно је поштовање и примена свих важећих 

техничких прописа и норматива из ове области. 

 

ВОДОПРИВРЕДНИ ОБЈЕКТИ 

 Урбано насеље Чачак штитити од поплава за ранг вода Q1%. 

 Пројекте регулације река радити у функцији  заштите обала. 

 Није дозвољено неконтролисано уклањање вегетације са обала водотока. 

 Није дозвољено формирање комуналних депонија ни депоновање било каквог 

материјала на обалама водотока. 

 За прелазе разних инсталација (вода, канализација, ПТТ, електро, гас...) преко и испод 

водотока - мора се прибавити посебно одобрење од ЈВП „Србијаводе“. 
 

 

3.4.3 ПРАВИЛА ЗА ИЗГРАДЊУ МРЕЖЕ И ОБЈЕКАТА ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКЕ  

ИНФРАСТРУКТУРЕ 

                                                                                                                                                                                

 Према напонском нивоу нова електроенергетска мрежа на подручју овог плана може 

бити средњенапонска или нисконапонска, а према начину извођења подземна. 

Подземна мрежа изводи се подземним водовима одговарајућег напонског нивоа, 

односно кабловима, намењеним за полагање у ров. 

Средњенапонска мрежа је мрежа називног напона од 1 kV до укључиво 45 kV (10 kV 

у случају овог плана). Нисконапонска мрежа је мрежа називног напона до 1 kV (0,4 kV, 

односно 1 kV).                                        

• Подземну електроенергетску мрежу трасирати у тротоарима, или у зеленом појасу у 

оквиру регулативе саобраћајнице, у складу са трасама приказаним у графичком делу плана. 

Полагање каблова у коловозу може се дозволити само изузетно, уз документовано 

образложење и са посебним мерама заштите. Уколико није могуће трасирати каблове у 

оквиру регулативе саобраћајнице, каблове водити границом катастарских парцела уз 

сагласност корисника парцела. 

• Подземна електроенергетска мрежа изводи се кабловима намењеним за слободно 

полагање у ров на минималној дубини од 0,8 м у свему према техничким прописима за 

полагање каблова у ров, водећи рачуна о минималним растојањима и другим условима код 

укрштања, приближавања и паралелног вођења са осталом инфраструктуром. 

Код полагања каблова у ров треба остварити следећи редослед посматран од 

грађевинске линије према оси улице:  

     - кабловски водови 1 kV за општу потрошњу, 

     - кабловски водови 10 kV,  

     - кабловски вод за јавно осветљење. 

Уколико није могуће остварити редослед каблова описан у претходном ставу, 

каблови се полажу у заједнички ров постављањем каблова вишег напонског нивоа на већу 

дубину од каблова нижег напонског нивоа, у односу на површину тла, уз задовољење 

техничких прописа који се односе на минимална растојања и друге услове код паралелног 

вођења енергетских каблова. 

• Ров за полагање електроенергетских каблова треба да буде трапезног пресека, са 

дном као ужом (мин. 0,4 m) и врхом као широм основицом (ширина дна увећана за 0,2 m), 

прописних димензија, у зависности од броја каблова, места и услова полагања. 

Кабл се полаже благо вијугаво, због слегања тла, у постељицу од песка минималне 

дебљине 0,1 m испод и 0,1 m изнад кабла, уз постављање упозоравајућих и заштитних 

елемената и прописно слојевито набијање материјала до потребне збијености код 

затрпавања рова. 

Ров не сме да угрози стабилност саобраћајнице. 
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Пре полагања кабл треба да претрпи прописну припрему (температурну, механичку), 

а полагање се врши уз поштовање прописа из ове области (минимални полупречници 

савијања, начин развлачења, начин завршетака ...). 

У исти ров са каблом, у складу са прописима, у посебном удубљењу у дну рова, 

може се положити заштитна Fe/Zn трака одговарајућих димензија.  

• Испод асфалтираних површина, путева, пруга, речних корита и на другим местима 

где може доћи до механичких оштећења каблова користе се заштитне PVC цеви и кабловска 

канализација.                                              

• Заштитне цеви за полагање каблова димензионишу се према броју и пречнику 

каблова, тако да унутрашњи пречник цеви буде најмање 1,5 пута већи од спољашњег 

пречника кабла. Цеви треба да поседују дужину већу од ширине коловоза за 0,5 до 1 m са 

обе стране коловоза испод кога се постављају, а код дужина цеви већих од 10 m рачунати са 

струјним корекционим факторима због отежаних услова одвођења топлоте. Размак од горње 

површине заштитне PVC цеви до коте коловоза треба да буде најмање 0,8 m. 

• При постављању каблова у ров потребно је остварити следећа минимална растојања 

са другим објектима: 

- кабл 10 kV - кабл 10 kV, 0,1 m код паралелног вођења, 0,3 m код укрштања; 

- кабл 10 kV - кабл 1 kV, 0,07 m код паралелног вођења, 0,3 m код укрштања; 

- ел.ен. кабл – ТТ кабл, 0,5 m код паралелног вођења, 0,3 m код укрштања за каблове 

напона 250 V према земљи, односно 0,5 m за случајеве каблова код којих је напон према 

земљи већи од 250 V; Ел.ен. кабл се поставља испод ТТ кабла; 

- ел.ен. кабл – водоводна или канализациона цев, 0,5 m код паралелног вођења, 0,4 m код 

укрштања за каблове 10 kV, односно 0,3 m за каблове 1 kV; 

- ел.ен. кабл – топловод, 0,7 m код паралелног вођења, 0,6 m код укрштања; 

- ел.ен. кабл – гасовод, 0,6 m код паралелног вођења, 0,3 m код укрштања; 

Уколико код паралелног вођења или укрштања електроенергетских каблова са 

осталим инфраструктурним објектима није могуће остварити услове из претходног члана 

потребно је применити следећу заштиту: 

- Код укрштања и паралелног вођења ел.ен. кабла са ТТ каблом потребно је 

електроенергетски кабл провући кроз заштитну цев, али и тада треба остварити 

минимално растојање од 0,3 m; 

- Код укрштања и паралелног вођења ел.ен. кабла са водоводном или канализационом 

цеви потребно је електроенергетски кабл провући кроз заштитну цев; 

- Код укрштања и паралелног вођења ел.ен. кабла са топловодом потребно је учинити да 

топлотни утицај топловода не буде већи од 200 C, а то се чини уградњом металних 

екрана између енергетског кабла и топловода, или појачаном изолацијом топловода, или 

применом посебне кабловске кошуљице за затрпавање кабла и топловода (нпр. мешавина 

шљунка следећих гранулација и њиховог процентуалног учешћа у мешавини:  до 4 mm – 

70%, од 4 mm до 8 mm – 15% и од 8 mm до 16 mm – 15%);                                                            

• Трасе каблова обележити реперима и одговарајућим ознакама.  

а)  Дуж трасе кабла на регулисаном терену поставити ознаке у нивоу терена које 

обележавају: кабл у рову, кривину, односно промену правца трасе, кабловску спојницу, 

кабловску канализацију, укрштање каблова са водоводним и канализационим цевима, ТТ 

кабловима, топловодом, гасоводом и сл. Ознаке радити од металних плочица са подацима о 

типу, пресеку и напонском нивоу кабла, постављеним на прописаним растојањима. 

б)   Дуж трасе кабла на нерегулисаном терену, трасу кабла обележити бетонским стубићима 

са утиснутом "муњом" и напонским нивоом кабла, на растојањима  25 - 30 m. Кабловске 

ознаке постављати у оси трасе изнад кабла, изнад спојнице, изнад тачке укрштања и изнад 

крајева кабловске канализације. 

Геодетско снимање трасе кабла врши се пре затрпавања рова у року од 24 h по 

завршеном    полагању кабла. 
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• Надземна електроенергетска мрежа изводи се: 

      1. код реконструкције постојеће мреже у виду нисконапонских (до 1 kV) 

самоносивих кабловских снопова, који представљају скуп елемената за надзамни развод, 

који се састоји од упоришта и једног или више система проводника у виду поуженог снопа 

изолованих ужади око носећег ужета. 

          2. код реконструкције постојеће мреже у виду нисконапонских (до 1 kV) надземних 

Al-Če ужади, који представљају скуп елемената за надзамни развод, који се састоји од 

упоришта и једног или више система проводника у виду појединачних Al-Če проводника. 

       У оба случаја, описана претходним ставовима, потребно је реализовати 

прописима захтеване услове који се односе на сигурносну висину и сигурносну удаљеност. 

      Упориште је стуб, зидни носач, кровни носач и конзола са опремом, који као елементи 

вода служе за прихватање вода, а према намени могу бити носећи, угаони, крајњи и за 

растерећење и гранање, а састоје се од главе, трупа и темељног дела. 

      Сигурносна висина је најмања дозвољена вертикална удаљеност проводника, односно 

делова под напоном од земље или неког објекта при температури +400 C односно при 

температури 50 C са нормалним додатним оптерећењем без ветра. 

 Сигурносна удаљеност је најмања дозвољена удаљеност проводника, односно делова 

под напоном, од земље или неког објекта у било ком правцу, при температури од +400 C и 

при оптерећењу ветром од нуле до пуног износа. 

• Реконструкцију постојеће надземне електроенергетске мреже могуће је реализовати 

заменом дела или комплетне старе надземне мреже, новим делом или новом комплетном 

надземном мрежом, истом трасом, без проширивања мреже, односно додавања нових 

делова траса. 

• При приближавању надземних самоносивих снопова разним објектима, односно 

преласку водова преко објеката потребно је обезбедити да сигурносна висина и сигурносна 

удаљеност имају вредности према одговарајућим техничким правилницима.                         

• Трансформаторске станице 10/0,4 kV могу се градити у оквиру објеката, на 

грађевинској парцели или на јавној површини. 

ТС 10/0,4 kV може да се гради као приземни објекат (МБТС), или стубна трафо-

станица. 

Приземни објекат за смештај ТС 10/0,4 kV може да буде типски монтажни (МБТС), 

или зидани. 

Стубне трафостанице могу да се постављају само у оквиру комплекса, за сопствене 

потребе. 

• Зидани или монтажни објекат ТС 10/0,4 kV је површине до 25 m2, зависно од типа и 

капацитета. ТС 10/0,4 kV се не ограђују и немају заштитну зону. 

• Код изградње трафо-станице 10/0,4 kV остварити минимално растојање било ког 

дела трафо-станице од границе парцеле у складу са правилима грађења објеката који важе 

за предметну зону. 

• Објекти трансформаторских станица, у оквиру постојећег габарита, могу претрпети 

замену постојеће опреме и каблова новом опремом и кабловима већег капацитета. 

• За ТС 10/0,4 kV прописан је максимални ниво буке од 40 db дању и 35 db ноћу. 

Зидови МБТС 10/0,4 kV и зиданих трафо-станица треба да буду са уграђеним звучно-

изолационим материјалом који ће ограничити ниво буке у оквиру прописима дозвољених 

вредности. 

Због спречавања негативног утицаја на животну средину у случају хаварија због 

изливања трафо-уља, потребно је испод трансформатора ових трафо-станица изградити јаме 

за скупљање истог. 

• До ТС 10/0,4 kV (приземне или стубне) потребно је обезбедити приступни пут 

минималне ширине 2,5 m од најближе јавне саобраћајнице за приступ теренског возила. 



  

49 

• До ТС 10/0,4 kV прикључне 10 kV-не и 1 kV-не електроенергетске водове изводити 

само у виду подземних електроенергетских водова. 

• Типске објекте ТС поставити тако да се на најбољи начин уклопе у околни амбијент, 

а зидане објекте избором фасадних материјала, текстура и боја максимално  уклопити у 

околни амбијент. 

• Монтажне бетонске и зидане ТС 10/0,4 kV радити са одговарајућим темељима, 

носачима трансформатора, кровном конструкцијом, вратима са отварањем изнутра без 

кључа, жалузинама и другом опремом за ефикасно хлађење, тротоаром, поклопцима отвора 

у поду и осталом сигурносном и заштитном опремом која обезбеђује високу безбедност и 

сигурност у раду, као и заштиту од свих могућих опасности и елементарних непогода. 

 Стубне ТС 10/0,4 kV обавезно постављати на армирано-бетонским стубовима 

(СБТС), димензионисаним према величини трансформатора, са темељом од бетона марке 

бар МБ-20 и електро-опремом на стубу која садржи ВН опрему, НН опрему и разводни 

орман. 

Код постављања стубова, стубних ТС 10/0,4 kV и опреме обавезно применити све 

врсте заштите од опасности и непогода које се могу појавити на овим објектима. 

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

- најмање висину стуба, 

- мање од висине стуба, уз сагласност власника суседне парцеле. 

• Објекти електрана које користе обновљиве изворе енергије за производњу 

електричне енергије могу се градити на грађевинској парцели у оквиру објекта основне 

намене, партерно или као самосталан објекат, уз обавезу прибављања услова и сагласности 

од надлежног предузећа за производњу и дистрибуцију електричне енергије. 

• Прикључак електрана које користе обновљиве изворе енергије за производњу 

електричне енергије, на електричну мрежу врши се уз претходно задовољење критеријума 

дефинисаних Техничком препоруком "ТП-16" ЈП ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ. 

• Површина на којој се налазе објекти електрана које користе обновљиве изворе 

енергије за производњу електричне енергије, у виду партерних објеката (објекти на тлу), 

мора бити ограђена металном оградом висине минимално 1,8 m. Минимално растојање од 

било ког дела објекта електране до ограде износи 2,5 m. Ограда мора бити уземљена. 

• До објекта електране која користи обновљиве изворе енергије за производњу 

електрочне енергије потребно је обезбедити приступни пут минималне ширине 3,5 m, а 

улазна капија мора имати посебан део за пролаз пешака. 

УСЛОВИ ПРИКЉУЧЕЊА НА ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКУ ИНФРАСТРУКТУРУ 

 

Напајање новопланираних објеката електричном енергијом ниског напона, односно 

прикључак на НН мрежу вршити у складу са одговарајућим условима испоручиоца 

електричне енергије, подземним водовима са неког од прикључних места, или директно са 

извода надлежне ТС 10/0,4 kV, коришћењем атестираних мерних ормана за један или више 

објеката. 

Ови ормани могу се постављати на јавној површини (тротоар или зелена површина) 

или грађевинској парцели на сопствене бетонске темеље као слободно-стојећи ормани, или 

на зиду или огради објеката као зидни ормани, тако да не угрожавају безбедност пешака и 

других учесника у саобраћају и општу безбедност грађана.  

Прикључни кабл завршити у тзв. КПК орману на фасади објекта или на неки други 

прописани начин, дат условима испоручиоца ел. енергије. Траса напојног кабла на јавној 

површини мора бити у складу са трасама предвиђеним овим планом. 
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3.4.4 ПРАВИЛА ЗА ИЗГРАДЊУ МРЕЖЕ И ОБЈЕКАТА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНЕ   

ИНФРАСТРУКТУРЕ 

 

• Објекти за смештај телекомуникационе опреме у зонама становања могу се градити у 

оквиру објеката, на грађевинској парцели или на јавној површини. У оквиру блока објекти 

могу да се граде као приземни објекти. Приземни објекат може бити монтажни или зидани.        

• Приземни објекат за смештај телекомуникационе опреме је објекат површине до 50 

m2. Објекат мора бити ограђен ако је монтажни, а зидани објекти не морају бити ограђени. 

Око објекта нема заштитне зоне.           

• До објекта за смештај телекомуникационе опреме потребно је обезбедити приступну 

пешачку стазу минималне ширине 1,5 m од најближе јавне саобраћајнице. 

• Објекат за смештај телекомуникационе опреме мора да има положај такав да не 

угрожава прегледност, безбедност и сигурност кретања свих учесника у саобраћају. 

•    Објекти АТЦ-а, у оквиру постојећег габарита, могу претрпети замену постојеће 

телекомуникационе опреме и каблова новом телекомуникационом опремом и кабловима 

већег капацитета. 

• На подручју дефинисаном границама овог плана нова телекомуникациона мрежа 

(транспортна, приступна и КДС мрежа) изводи се као подземна мрежа. 

• На местима где је већа концентрација подземних телекомуникационих водова 

обавезно се гради телекомуникациона канализација. 

 Подземни 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 транспортне, приступне, КДС мреже и 

телекомуникационе канализације постављају се на јавној површини (тротоарски простор, 

слободне површине, зелене површине, пешачке стазе, паркинг простор и изузетно 

саобраћајнице) и на грађевинскихм парцелама уз сагласност власника-корисника. 

• Подземни телекомуникациони водови (каблови) полажу се у ров ширине минимално 

0,4 m, на дубини од минимално 0,8 m, према важећим техничким прописима за полагање ТК 

водова у ров. 

• Код приближавања и укрштања ТК каблова са осталом инфраструктурним објектима 

потребно је остварити следеће минималне размаке: 

- са водоводном цеви код укрштања 0,5 m, а код паралелног вођења 0,6 m; 

- са канализационом цеви код укрштања 0,5 m, а код паралелног вођења 0,5 m; 

- са електроенергетским каблом до 10 kV код укрштања 0,5 m, а код паралелног вођења 1,0 

m; 

- од упоришта електроенергетских водова до 1 kV 0,8 m; 

- од темеља електроенергетског стуба 0,8 m, а не мање од 0,3 m ако је телекомуникациони 

вод механички заштићен; 

- са топловодом код укрштања 0,5 m, а код паралелног вођења 0,6 m; 

- са гасоводом код укрштања 0,5 m, а код паралелног вођења 0,6 m; 

• Реконструкцију постојеће надземне телекомуникационе мреже могуће је реализовати 

заменом дела или комплетне старе надземне мреже, новим делом или новом комплетном 

надземном мрежом, истом трасом, без проширења мреже, односно додавања нових делова 

трасе. 

Нови телекомуникациони надземни вод, којим се врши замена постојећег вода мора 

бити у виду самоносивог вода. 

Реконструкција постојеће надземне ТК мреже може се извести и превођењем 

постојеће надземне у подземну мрежу, прописним полагањем ТК каблова у ров у складу са 

трасама датим овим планом. 
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• 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 могу се градити у оквиру објеката, на грађевинској парцели или на јавној 

површини. 

  Ови објекти могу да се граде као приземни објекти или објекти на стубу (само за 

антене). 

 Приземни објекат може бити монтажни или зидани. 

• Надземни објекат за смештај мобилне телекомуникационе опреме и антенских стубова 

са антенама поставља се на комплекс максималне површине од 100 m2. Комплекс мора бити 

ограђен и око њега нема заштитне зоне. 

 У комплекс се постављају антенски стубови са антенама и контејнери базних станица. 

Контејнери базних станица не могу да заузму више од 50% површине комплекса. 

 Удаљење антенског стуба од суседних објеката и парцела мора бити веће или једнако 

висини стуба са антеном. Предметно удаљење може бити и мање од наведеног, али не мање 

од половине висине стуба са антеном. У том случају потребно је прибавити сагласност 

власника угроженог суседног објекта или парцеле, за постављање предметног антенског 

стуба. 

 Напајање објекта за смештај телекомуникационе опреме електричном енергијом 

вршиће се подземно или надземно из постојеће НН мреже 1 kV. 

• До објекта за смештај мобилне телекомуникационе опреме потребно је обезбедити 

приступни пут минималне ширине 3 m од најближе јавне саобраћајнице. 

 Слободне површине комплекса морају се озеленити. 

• Објекат за смештај мобилних централа,  контролора базних радио-станица, базних 

радио-станица, радио-релејних станица, радио и ТВ станица, антена, антенских стубова и 

антенских носача треба да има положај такав да не угрожава прегледност, безбедност и 

сигурност кретања свих учесника у саобраћају. 

 Боје антенских стубова и друга обелажавања треба да буду у складу са прописима који 

се односе на боје високих објеката (антена, димњака и сл.), у складу са прописима који се 

односе на ваздушни саобраћај. Због дневне видљивости стуб треба да буде обојен тако да 

постоје поља од по 3 m, црвене и беле, или црвене и наранџасте боје наизменично ( 

последње поље на врху стуба треба да буде црвено). 

 Ноћна видљивост антенског стуба остварује се прописним постављањем одговарајуће 

светиљке на врху стуба. 

• У оквиру постојећег габарита објекти мобилних централа, контролора  базних радио-

станица, базних радио-станица, радио-релејних станица, радио и ТВ станица, антена, 

антенских стубова и антенских носача могу претрпети замену постојеће телекомуникационе 

опреме и каблова новом телекомуникационом опремом и кабловима већег капацитета. 

• Приступни телекомуникациони водови за повезивање мобилних централа и базних 

радио-станица изводе се у виду подземног или надземног вода на подручју овог плана. 

• На местима где је већа концентрација подземних телекомуникационих водова 

мобилне телефоније подземни приступни водови обавезно се граде у виду 

телекомуникационе канализације. 

 Телекомуникациони водови мреже мобилне телефоније могу да се постављају и кроз 

заштитне цеви и канализацију других телекомуникационих система, уз сагласност 

надлежног оператера. 

• Подземни ТК водови мреже мобилне телефоније полажу се у ров димензија као и ров 

за полагање ТК каблова фиксне телефоније у ров. 

 Код приближавања, паралелног вођења и укрштања ТК каблова мреже мобилне 

телефоније са осталим инфраструктурним и другим објектима потребно је  остварити 

минималне размаке и друге услове у складу са техничким прописима који важе за ТК 

каблове фиксне телефоније. 



  

52 

•    Максимални ниво буке у случају објеката за смештај телекомуникационе опреме 

(фиксне телефоније, мобилне телефоније, радија, телевизије, информатичких система,...) је 

40 db дању, односно 35 db ноћу. 

 

 

УСЛОВИ ПРИКЉУЧЕЊА НА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНУ  ИНФРАСТРУКТУРУ 

 

 Прикључке новопланираних објеката на телекомуникациону инфраструктуру вршити 

у складу са одговарајућим условима надлежних оператера, подземним водовима са неког од 

прикључних места, или директно са извода надлежне централе. Прикључни кабл завршити 

у тзв. концентрационом орману на фасади или унутар објекта на погодном месту, или на 

неки други прописани начин, дат условима пружаоца телекомуникационе услуге. Траса 

подземног напојног кабла на јавној површини мора бити у складу са трасама предвиђеним 

овим планом. 

 У случају потребе за постављањем разводних ормана, за једног или више 

претплатника,  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. 

 

 

3.4.5 ПРАВИЛА ЗА ИЗГРАДЊУ МРЕЖЕ И ОБЈЕКАТА ТЕРМОТЕХНИЧКЕ 

ИНФРАСТРУКТУРЕ 

 

 Дистрибутивна гасоводна мрежа 

 

 Дистрибутивна гасоводна мрежа је од полиетиленских цеви радног притиска 

до 4bar.  Гасовод водити подземно положен у ровове потребних димензија, у 

тротоару и то што ближе регулационој линији. 

 При паралелном вођењу дистибутивног гасовода са подземним водовима, 

минимално светло растојање износи 40 cm. При укрштању гасовода са 

подземним водовима, минимално светло растојање износи 20 cm, а при 

вођењу гасовода поред темеља 1.0 m. 

 При извођењу саобраћајница и уређењу терена потребно је поштовати 

прописане висине надслоја у односу на укопан гасовод у зависности од 

услова вођења (у зеленој површини, испод тротоара, испод саобраћајнице и 

сл.) 

 Минимална висина надслоја у односу на укопан гасовод у зеленој површини 

је 0.8 m. 

 Минимална висина надслоја у односу на укопан гасовод у тротоару 

(рачунајући од горње ивице цеви до горње коте тротоара) је 1.0 m. 

 Приликом укрштања гасовода са саобраћајницама, оса гасовода је по правилу 

под правим углом у односу на осу саобраћајнице. У колико то није могуће 

дозвољена су одступања до угла од 60 о. 

 Испод саобраћајница, минимална висина надслоја од горње ивице гасовода до 

горње коте коловозне конструкције, без примене механичке заштите, ако се 

статичким прорачуном цевовода на саобраћајно оптерећење утврди да је то 

могуће, износи 1.35 m. 
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 Испод саобраћајница, минимална висина надслоја од горње ивице гасовода до 

горње коте коловозне конструкције када се гасовод механички штити 

полагањем у заштитну цев износи 1 m, ако се статичким прорачуном цевовода 

на саобраћајно оптерећење утврди да је то могуће. 
 Укрштање дистрибутивног гасовода са саобраћајницама врши се полагањем 

гасовода у заштитну цев односно канал. 

 При изради техничке документације у свему се придржавати Правилника о 

техничким условима и нормативима за пројектовање и изградњу 

дистрибутивног гасовода од полиетиленских цеви за радни притисак до 4 bar  

и Правилника о техичким условима и нормативима за пројектовање и 

полагање кућних гасних прикључака за радни притисак до 4bar. 

 Посебне мере заштите изграђених гасовода при извођењу радова 

 

 У појасу ширине по 3 m са сваке стране, рачунајући од осе гасовода на 

местима укрштања и паралелном вођењу, предвидети извођење свих 

земљаних радова ручним ископом. На растојању 1 до 3 m ближе ивице рова 

од спољне ивице гасовода, могуће је предвидети машински ископ у случају 

кад се пробним ископима (шлицоваљем) недвосмислено утврди тачан 

положај гасовода и кад машински ископ одобри представник ЈП „Србијагас“ 

на терену. 

 Уколико на местима укрштања и/или паралелног вођења дође до откопавања 

гасоводне цеви и оштећења гасовода о овоме се хитно мора обавестити ЈП 

„Србијагас“ ради предузимања потребних мера које ће се одредити након 

увида у стање на терену. 

 У случају оштећења гасовода, које настане услед извођења радова у зони  

гасовода, услед непридржавања одређених услова, као и услед 

непредвиђених радова који се могу јавити приликом извођења објекат, 

инвеститор је дужан да сноси трошкове санације на гасоводним 

инсталацијама и надокнади штету насталу услед евентуалног прекида 

дистрибуције гаса. 

 Приликом извођења радова грађевинска механизација мора прелазити трасу 

гасовода на обезбеђеним прелазима, утврђеним тако да се не изазива 

појачано механичко напрезање гасовода. 

 У зони 5 m лево и десно од осе гасовода не дозвољава се надвишење 

(насипање постојећег терена), скидање хумуса, односно промена апслоутне 

коте терена која је постојала пре извођења радова. 

 Приликом извођења радова у зонама опасности и код ослобођене гасоводне 

цеви потребно је применити мере за спречавање изазивања експлозије или 

пожара: забрањено је радити с отвореним пламеном, радити са алатом или 

уређајима који могу при употреби изазвати варницу, коришћење возила који 

при раду могу изазвати варницу, коришћење електричниј уређаја који нису у 

складу са нормативима прописаним у одговарајућим стандардима СРПС за 

противексплозивну заштиту, одлагање запаљивих материја и држање 

материја које су подложне самозапаљењу. 

 Инвеститор је обавезан у складу са Законом о цевоводном транспорту 

гасовитих и течних угљоводоника и дистрибуцију гасовитих углјоводоника 

(Сл. Гласник РС, бр. 4/2009), да 10 дана пре почетка радова у заштитном 

појасу гасовода, обавести ЈП „Србијагас“ у писаној форми, како би се 

обезбедило присуство представника за време трајања радова у близини 

гасовода. 
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УСЛОВИ ПРИКЉУЧЕЊА НА ТЕРМОТЕХНИЧКУ  ИНФРАСТРУКТУРУ 

 

Прикључке из објеката на мрежу вршити на основу техничких услова надлежних 

јавних комуналних предузећа. 

 

 
 

4.0 СПРОВОЂЕЊЕ ПЛАНА    
 

 

 

Спровођење Плана детаљне регулације вршиће се: 

 

1. Директно из Плана 

Овај План представља основ за издавање Информације о локацији, Локацијских услова, 

израду Пројекта препарцелације и парцелације и Геодетског елабората исправке граница 

суседних парцела и спајање суседних парцела истог власника, у складу са одредбама Закона 

о планирању и изградњи (“Сл.гласник РС”, број 72/09, 81/09-исправка, 64/10-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, 37/19-др.закон и 9/20). 

 

 
  

5.0 Овај план ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном  

листу града Чачка“. 

 

     
 

 

  

 
СКУПШТИНА ГРАДА ЧАЧКА 

Број ___________________________  

     од ______________. 2020. године 

 

 

 

 

 

П Р Е Д С Е Д Н И К  

Скупштине града Чачка 

 Игор Трифуновић 
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ОБРАЗЛОЖЕЊЕ 

 

 Правни основ за доношење Плана детаљне регулације локације „Прелићи“ 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, 37/19-др.закон и 9/20) којим је прописано да урбанистички план доноси 

скупштина јединице локалне самоуправе.  

 Плански основ за израду Плана детаљне регулације локације „Прелићи“ (у даљем 

тексту План детаљне регулације) су Изменe и допунe плана генералне регулације 

„Индустријска зона, комплекси болнице и касарне“ у Чачку („Службени лист Града Чачка“, 

број 14/14 и 25/17). 

 На седници Скупштине града Чачка број 06-213/14-I од 16. децембра 2014. године 

донета је Одлука о изради Плана детаљне регулације локације „Прелићи“ („Сл. лист града 

Чачка”, број 18/14). 

 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 и 145/14) и члана 18. Одлуке о градским управама („Сл. 

лист града Чачка“, број 8/2008 и 21/2009), донела Решење о приступању стратешкој 

процени утицаја на животну средину Плана детаљне регулације локације „Прелићи“ број 

501-296/2014-IV-2-01 од 19.11.2014. године које је објављено у „Службеном листу града 

Чачка”, број 18/14. 

 Предметно решење донето је на основу Мишљења Службе заштите животне средине 

Градске управе за урбанизам града Чачка (бр. 501-284/14-IV-2-01 од 13.11.2014.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, 

урађен је Извештај о стратешкој процени утицаја на животну средину Плана детаљне 

регулације локације „Прелићи“ чији је обрађивач „ECOLOGICA URBO”, из Крагујевца.  

............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 локације „Прелићи“ је дала Сагласност на Извештај о стратешкој 

процени утицаја на животну средину Плана детаљне регулације локације „Прелићи“ број 

501-243/20-IV-2-01 од 06.11.2020. године. 

 На основу Одлуке о изради Плана детаљне регулације локације „Прелићи“ („Сл. лист 

града Чачка”, број 18/14) обрађивач плана ЈП за урбанистичко и просторно планирање, 

грађевинско земљиште и путеве “Градац” одговорни урбаниста Наташа Стругаревић, 

дипломирани просторни планер, број лиценце 201 1358 13, издате од стране Инжењерске 

коморе Србије је припремио концепт и нацрт за израду плана на основу члана 48. Закона о 

планирању и изградњи („Сл. гласник РС”, број 72/09, 81/09 - испр. 64/10 - одлука УС, 24/11, 

121/12, 42/13 - одлука УС, 50/13 - одлука УС, 54/13 решење УС и 98/13 - одлука УС), а у 

вези члана 130. став 2 Закона о изменама и допунама Закона о планирању и изградњи 

(„Службени гласник РС“ број 132/14). 

У складу са чланом 49. став 6. Закона о планирању и изградњи („Сл. гласник РС”, 

број 72/09, 81/09 - испр. 64/10 - одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13 - одлука УС, 50/13 - одлука 

УС и 98/13 - одлука УС), а у вези члана 130. став 2 Закона о изменама и допунама Закона о 

планирању и изградњи („Службени гласник РС“ број 132/14),  плански документ подлеже 

стручној контроли, коју обавља Комисија за планове из члана 52. Закона. 

 Након стручне контроле концепта и нацрта Плана детаљне регулације локације 

„Прелићи“ обављен је јавни увид у трајању од 30 дана и то од  8. децембра 2017.г. до 8. 
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јануара 2018. 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 локације „Прелићи“ је 

извршено у локалном листу „Чачански Глас“ и у дневном листу „Ало“, оба објављена дана 8. 

децембра 2017. год., са одређивањем датума јавне седнице Комисије за планове за дан 22. 

јануар 2018. год. са почетком у 12 сати, у сали Скупштине града Чачка. 

 Јавна седница Комисије одржана је дана 22. јануара 2018. год. у сали Скупштине 

града Чачка, са почетком у 12 сати. 

 Јавном седницом комисије председавао је Председник комисије Душан Вуловић, 

дипл.инж.арх. 

 Поред чланова Комисије јавној седници су присуствовали представници обрађивача 

плана, одговорни урбаниста Наташа Стругаревић дипл. просторни планер, Љиљана Шубара 

дипл. инж. арх. и Татјана Богдановић, дипл. инж. грађ. 

            Након одржане јавне седнице, Комисија је наставила са радом на затвореној седници 

на којој је припремила извештај о обављеном јавном увиду. 

 Након обављеног јавног увида, одржане јавне седнице дана 22. јануара 2018. год., на 

затвореној седници Комисије за планове одржаној истог дана, а потом и 23. априла 2018.г., 

констатовано је да је нацрт Плана детаљне регулације локације „Прелићи“ у свему усклађен 

са Законом 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 и 145/14), као и да су при изради плана примењена сва 

важећа правила, стандарди и нормативи из области урбанистичке струке и једногласно 

донет закључак да се план може упутити у даљу процедуру доношења, односно доставити 

Градском већу и Скупштини града Чачка на усвајање. 

 Потом је Комисија за планове на седници одржаној 06. августа 2018. године  

разматрала закључак Градског већа града Чачка бр. 06-172/2018-III од 10. јула 2018. 

године, а у вези Предлога плана детаљне регулације локације „Прелићи”. 

 Како је Градско веће града Чачка повукло Предлог плана детаљне регулације локације 

„Прелићи” са дневног реда седнице Скупштине града Чачка, сазване за 11. јул 2018. године, 

ради преиспитивања у делу који се односи на услове ЈВП „Србијаводе”, Комисија за 

планове града Чачка доноси закључак: 

 План детаљне регулације локације „Прелићи” потребно је вратити обрађивачу ЈП 

„Градац” Чачак на дораду и усаглашавање са новим условима ЈВП „Србијаводе” (број 843/4 

од 27. јуна 2018.). 

 Након изнетог закључка, обрађивач плана ЈП за урбанистичко и просторно 

планирање, грађевинско земљиште и путеве „Градац” из Чачка је припремио нацрт Плана 

детаљне регулације локације „Прелићи“, који 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, 37/19 – др. закон и 9/20) и чланом 51. Правилника 

о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања 

("Службени гласник РС", бр. 32/19), 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, 37/19 – др. закон 

и 9/20). 

 Након стручне контроле концепта и нацрта Плана детаљне регулације локације 

„Прелићи“ обављен је други јавни увид у трајању од 30 дана и то од 15. септембра до 15. 

октобра 2020. 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. 

 



Omarrranarre jannor yBr,r.{a Harlpr flnana AeraJbrre perynaquje noraquje ,rfipe;ruhuoo je
I{3BpmeHo y noKarIHoM nrrcry ,}{auancxe HoBI4He" u y.qHeBHoM nr{cry,,Aro'0, o6a o6jan;reHa AaHa
15. cenreu6pa2020. roA., r4 ca o4pefun€rrreM 4aryua janue ceAHr.rqe Konaucuje sa rJraHoBe 3a AaH
26. orcro6ap2020. roA. caroqerxoM y 12caru.

Janna ceAHrrrla Kouuczje ogpxana je tawa26. oxro6pa 202A. rcu.
Januou ceAHI,IIIoM KoMracr.tje rpeAceAaBao je IIpeAceAHr{K xouncrEje {yman By;ronuh,

Ar.rIIJI.r4Hx.apx.
Haron oApxtaHe jarne ceAur.rqe, Kour,rcnja je nacranura ca paAoM ua :arnopeuoj

ce4ulrqra roja je oApxaHa r4cror rana vt ua xojoj je upunpervrLrJra I,r3Bemraj o o6an.rrenou jannou
yBk\Ey.

Haron o6anrenor Apyror jannor yBuAa rr oAp)KaHe janne ceAHr.rqe aana 26. oxro6pa
2420, rog., Konrracuja :a rrJraHoBe je rconcraroBaJra ga je Haqpr Il.uaua Ae:raJbrre pery,rauflje
.noxaquje ,rlfperrahra'o y cBeMy ycr.rrafen ca 3ar<onon o fl,'raHr.rpaBy rr rr3rpaAnrr
("C,ryx6eHrr rJracnr{m PC", 6p.72109,81/09, 64110,24111,121112,42n3,50/13, 98/13, l32ll4,
l45ll4r 83/18, 31119,37119 - [p. 3arcoy u 9120), r<ao rr Aa cy rpr rr3paArr nJraHa rrpr{MerLena
cBa Baxeha upanr.ura, craHAapAr.r u HopMarrrBr.r rr3 o6;racrn yp6auncurqre crpyKe rr
je4nornacuo Aoner 3arcJbyrraK Aa ce rJrau Motme yrryrrrrn y Aary rporleAypy Aonortrerba,
oArrocHo AocraBrrrr{ Ipagcrou rehy n CryumruHu rpaAa rlaqrca na ycnajarre.

IIETHIIK I/IPABE
unx.rpa[.suh, A[n,!.

,, tu t[ h,E
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Ha ocnony qJIaHa 9. cran 3. 3arona o crparernroj upoqenr,r yrraqaja Ha

xHBorHy cpeAHHy (>Cn.rnacHur PC<, 6poj 135/04), a y Be3u qrawa 46. 3aroua o
IInaHI4paBy r.r a3rpaArru (,,Ct. uracHr{K PC", 6poj 72/.09,81i09 - rcrp. 64/10 - optrryra YC,
24lll,l2l/12,42113 - o&,ryra yC, 50/13 - orJryra yC,54ll3 peuerre YC n 98113 - oArryKa
YC) n qraHa 18. OrrIyKe o rpaacxuM yrpaBarraa (>Cn.nlrcr rpaAa tlauxa<<, 6poj 8/2008),
lpagcra ylpaBa sa yp6auu3aM, rpaAa r{auxa, AoHocLI

PEIIIE}LE
O TIPUCTITIIABY CTPATEIIIKOJ IIPOI{EHI{

YTUIIAJA TIA XI,IBOTHY CPEAI,IHY IIJIAHA AETAJbHE PEIYJIAqTJE
JTOKAqI,IJE " rIPE JrUt II "

l. HPUCTyIIA CE crpateruxoj rporreHrd yruqaja Ha xEBorHy cpeArdHy
fhana AertubHe perynaquje noxaqr,rje o'flpelnhu".

2. Y oxanpy crparerrrKe rpoueHe pa3Marpahe ce uocrojehe crarbe xHBorHe
cpeAllHe, 3Haqal II KapaIOepucTLIKe IIJIaHa, KapaKrepI4CTI4Ke yTI4UaJa IJIAHHpaHI,IX caApxaJa
Ha MI4Kpo LI MaKpo nordqrdy r,r Apyra rurrarla u npo6neMu )rcaBorHe cpertaHe no4pyuja
o6yxnaheHor fl.nanorra.

3. Y oxsupy crpareluKe rpoqeue ralaajyhn y Br,{Ay rrranr{paHe HaMeHe Ha
loApy.Ijy o6yxnahenoM rpaHuIlona fhaHa, Hehe ce pa:iMarparu rrpocropHa Ar,rMeH3riJa -
rrpeKo rpaHraqHa rprlpoAa yrrruaja r{ AeJroBarbe Ha o6lacr}r oA fip]rpoAHo[ rryJrrypHor u
Apyror snavaja - noce6ne KapaKrepncrr4Ke, o6lacrn r,rrrr{ rpupoArua rpeAeJrr{ rojranaa je
rpII3Har :amruheru[, Ha perry6.unuroM IaJrr4 rrlelynapo4noM HprBoy, qyJrrypHo ucropujcra
6arutnua n o6nactra ca pasrrrrrx:rrrM pexil4MoM 3arrrrrlrre, Kao KapaKrepr{crr{Ke yruqaja
npeAMeTHor ruraHa Ha xr{BoTI{y cpe.{uHy.

4. O a:rpruenoj crpareurcoj rporleHl{ yrnuaja rrJraHa Ha xriBorrry cpeAr{}ry
uspa4rnhe ce I,Isaeruraj o crpareuxoj IrporleHrr rojn cagpxr4 eJreMeHre r,13 ruraHa 12. crae 2.
3axona o crparellmoj npoueHu yrnr{aja Ha xrirBor}ry cpeAraHy (>Cn.DracHr4K FC<, 6poj
135104 u 88i 10):

- rroJra3He ocHoBe cTpaTelrKe nporleHe;
- o[IIITe n noce6He IIHJbeBe crparelrlKe llporleHe u ns6op prH.qHKaropa;

- [poqeHy rraoryhmx ytuUaja ca o$ucoM Mepa npegnn$eH]rx 3a cMarrerce
Herarr4Bnnx yrraqaja Ha xlrBorlry cpeAr,ury;

- cMepHHIIe Ba rrpaAy orparerrKl4x rrpoueHa Ha HralrraM xujapapxrcrr4M
HuBouMa rr rporleHe yruuaja upojerata Ha xHBorHy cpeAr4Hy;

- [po{paM npaherra cTaILa xHBorHe cpeAr,rHe y rol{y cnporo$erra [JraHa r4

rporp aMa (ruourrropraHr) ;

- ilpI,IKa3 xopraruhene MeroAoirornje u reumohe y rcpa4rt crpareruxe rrporleHe;
- rlpr{Ka3 HarrplHa oAJryqr{Barsa, o[r4c pa3nora oAryqyjyhprx 3a usSop Aaror

rIJIaHa 14 nporpaMa ca acleKra pa3MarpaHrrx napajaHrrux petuelLa Ir upr4Ka3 HarrHHa na xoju
cy [r.rTar6a xuBorHe cpeAuHe yKJEyqeHa y [JraH HJrr,l [polpaM;

- 3axJbyqre Ao rojrx ce AoTIIJIo roKoM .H3paAe raeueuraja o crpareumoj
rrporleHu [peAcraBJbeHe Ha Haqr4H pa3yMJbraB jannocra;
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- Apyre roAarKe CIA 3Haqaja 3a crpareruqy rpouerry.

Y ornrapy [oJra3HEx ocuoBa crparerrrKe nporleHe
crarLe u KBaJrHTer qr,rHr4rarla xlaBorHe cpeAr{He (nasgyx, BoAa, l

rpeAMerHor llnasa.
y cny.rajy uenourojama peJreBarrrHr,rx roAaraxa

Mepema y cKraAy ca 3axonoru.

y'rsp4rahe ce nocrojehe
3elfrbr{rrrre) y rpaHurlaMa

usnprunhe ce rlraJbaHa

I'larerutaj o crparerrxoj upoqenu yruqaja flnaua Ha xr{BorHy cpeAr.rHy geo je
AoryMeHraqraje roja ce npunax€ y3 rrJraH.

5. Hocrurall l{3paAe l4sBeruraja o crpareruxoj npoqeHr.r, 6rhe o4pelen y
cKJraAy ca 3axonou.

Hocxlaq ra3paAe nsnernraja o crparerrrroj npoqeHr4, AyxaH je aa Ee$unnrre
MeroAoJlorujy n cacraB crpyqllor rI4Ma 3a [r3pa.[y useeruraja o crparerrrxoj-upoqeHu.

Hocutaq laspaAe usnerutaja o crparerrmoj npoqeur{, AyxaH j. au racru r6paAr4
y pory o4 1 fieguor) ueceqa oA AaHa AoHornema oBor peuerra.

Cpe4crna 3a I'BpaAy Nsreruraja o crparermoj upoqenn, o6es6e4nhe rpag
9aqaK.

6. Y toqy rcpaAe aseeurraja o crparerxroj npoqenra yrraqaja rJraHa, 6uhe
ooaBJbeHa capal.rt,a ca cBI4M HaAnexffirrtM r{ 3a}rnTepecoBaHr,rM opraHuMa r{ opraHusaqrajama
roje nnaajy I'IHTepec y AoHoIueEy oAnyKa xoje ce oAnoce Ha 3arrrrnTy xHBorHe cperuHe.

I'Isreumaj o crpareltrroj npoqeuu y:ruqaja, 6uhe r,r3Jroxen na jaenu yBHA,
:aje4uo ca jarnuu yBHroM npeAMeruor [JraHa, cxoAuo qJranoBr4Ma 18. u 19. 3axona o
crpareumoj rporleHu yrraqaja Ha xr/rBorrry cperulry ("cr. uraaHHK pc,,, 6poj 1j.5fi4 u
88/10) H qraHa 50. 3arona o rrraHuparby u lr3IpaArBH (,Cn. uracHr{K pC,,, 6poj T1ng,gl/gg
- r4cnp. 64110 - oArryKa yC,24lll, l2lll2, 42/13 - oAJryKa yC, 50/13 - oIIryKa yC, 54/13
perrerre YC ra 98113 - osryra yC).

7. Ono peruerbe rIlIHlI cacraBHr,r geo O4.rryre o uspa1u llnaua AeraJLHe
peryraquje noraqaje "rlpennhra" u o6jaeryje ce y Cryx6ero* rrrry rpaAa r{aqra.

- O6pa3Jroxerbe

Ognyrou o w3pailr4 lllasa A€ruubHe peryrrarluje noraqraje "Ilperr,rhu,,,
lpr4cryrrJreuo je ptpa,qu llaasa.ueriubHe perylraquje noraquje ..flpeluhn,,.

rfuaHona 5. craa l. 3aroua o crparerrxoj npoqenu yrruaj a Ha xr,rBorHy
cpeAI4Hy (>>Cn.macuur PC<, 6poj 135/04 n 88i 10) rponlrcaHo je aa ce crparernKa rrporleHa
Bprrrr4 3a [JraHOBe, [porpaMe, ocHoBe v ctparcrnje y o6racrn [pgcropHor v
yp6auracrl4qKor [rauapalba vrtur xopuruheri& 3eMJburrrra, fioJbo[pr{BpeAe, rrryMapcrBa,
pradapcrsa, JIoBcrBa, eneprerl4Ke, Nngycrpxje, caodpahaja, )rrrpaBJrarba or[a.qoM,
ylpaBJbarLe BoAaMa, TeJleKoMyHuraqaja, rypLI3Ma, otryBarbe npr{poAHr{x craHgrrlTa 1r AtrBJbe
$lope 14 Sayne, roju*ra ce ycrocraBJba oKBprp 3a ogodparame 6yayfurx pa:nojnrx
npojer<ara o4peleHr,rx rporprcnMa xojuua ce oapefyj* npoueru yrrqu;u ,u^ *rrirry
cpe.qHr{y.

Kaxo ce y KoHKperHoM crry.rajy palu o r.r3pa.{u ruraHa, rojn o6yxrara
rlpocrop y jyroncrouuoM AeJry o6yxaara IIIP-a ,,?ln4ycrpr,rjcxa 3oHa, KoMrJreKcn domruue
I'I KacapHe'o y r{au4y, Ha caMoM lreroBoM'odo4y y nouprur4Hu oA oro 46 xa,,a lpagr4rla



[Jraua rrpe,qcraBJba rrpocrop H3Meby Yruue Huxone Tecle, pere 3auague MopaBe r,r

AreHH.ms peKe, rge je qpeAMerHo uogpyuje orpeAeJseHo 3a cre4ehe HaMeHe:

- rIocJIoBarSe

- 3ora perymurarylje ca uocrpojerreu 3a 6nopa:rpa4uuH orraA kt

eHepreTcKo psrlr4KJraxHo ABopr{ruTe
- BoAo[puBpeAHo 3eMJbr,rrrrre (pena 3anaAua Mopaaa), a rrrro rpeAcraBJba

ocHoB r,r oKBrap sa ogo6paBar6e 6yayhux pa:rojnrax npojerara o4pelennx rpom.rpnMa
xojravra ce ypefyje ilpoqeua yrwTaja Ha x&lBorHy cpe"qrarry, ro je ora YnpaBa AoHeJIa

Ognyrqy o ra3pa4r{ crpareruKe rrpoueue, a y cMr{cJry ogpegdu qJraxa 9. c'ras 1. 3arosa o
crpareruroj rpoueHra yrurlaja Ha xr{Borr{y cpeAHHy.

y nocryrrKy AoHorrrerba peruerla o rpr{cryramy ctpateruroj lrpoueuu,
upu6armeuo je Mr4rrrJberre CnyN6e 3a 3arurlrry xuBorHe cpeAHHe lpa4cxe y[paBe 3a

ypdaHn:aM rpaAa 9aurca 6poj 50t-284114-IY-2-01 o.{ 13.11.2014. rorr4He y r<oue je
r{3prumeu cran ga je 3a H3paAy llnaua AerilbHe perynaunje roxaqnje "Ilperuhu" ueonxo4uo
rlpiloaBr,rru cTparerrrKy rpoUeHy yrraqaja Ha xrlrBorrry cpeAr,rrry oBor [JraHa.

Ha uo.qpyujy o6yxnahenorra rpaHnuoM rrJraHa, y oKBr{py crparerrrKe rrporleHe
pasruarpahe ce uocrojehe crame xr{BorHe cpeAr,rue, yrraqaj rJraHrpaur4x caApxaja ya

MHKpo Ia MaKpo noxauujy, ,qox ce Hehe pa3Matparr4 npocropHa 4rauen:uja - rpeKorpaHr4lrHa

rpHpoAa yruuaja, u AenoBarbe Ha o6racrpr upplpoAHoq rryrrrypHor r{ Ayror :nauaja *
roceSue rrp]lporue KapaKrepncrprxe, o6racru lrJrr4 rpr4po.qHr{ npeAelrla xojrarrra je npraluar
saurtuheura craryc ua perry6lr4rrKoM urur nae4iyuapoAuoM HHBoy, KyJrrypHo uctopujcra
6aruruua u o6racrn ca pillrraqlrrnM pexr.rMoM 3arurnTe, ocHM rrr,rrarra - rycro HaceJbeHe

o6racru n noce6ne rpupo4He Kaparrepncrurce, roje je ro:rpe6uo crpareruKoM [porleHoM
piBMorpI{TI,I ca craHoBurlrra nocrojeher }r rriraHupanor noseharLa rycrprHe crauoBalLa, Kao

H KapaxTepr,rcrr,rKe yrprqaja npeAMerHor ruraHa Ha xprBorny cpeAxlry.
I,Iseeurraj o crparerrmoj npoqenr4 caApxahe ereueHTe u3 ruraHa 12. cr:al'- 2.

3arona o crparemoj npoqenu yrnqaja Ha xr4Borny cpeAHny (>Cr.HracHuK PC<, 6poj
1,35104 u 88/10) 6nraxe HaBeAeHe y Ar,rcro3r.rur4By.

PEIIIEHO y TPAACITOJ yIIPABtr 3A yPBAHU3AM rPAAA qAqKA,
trOA EPOJEMT 50L-296114'-Iv-2-01 oA 19.11.2At4. rO&tHE

!



PE|IYETHKA C]PEI{]A
|PMCKA yIPABA 3A yPEAr{tI3AM
fPAA I{ALIAK
)l(ynaua Crpaunnrrapa 6p. 2
Epoj 50l-24312020-lV-2-01
flaryna: 06.1 I 2020. roAr{He
TIALIAK

fpaacrca ynpaBa :a ypSanusana, fpyna 3a 3aurrrl'y )r(r,rBorHe cpeArlHe, Ha ocHoay ,{i.raHa 22. 3axona
o crparerlrcoj npoueulr yl.rqaja Ha )Kr.rBorHy cpe,quHy (,,Cnyxr6eHpr rJracHHK PC", 5p. l-l-5/0;l rr

88/2010) r.I .rnar-ra [36. 3arona o onrr]TeM ynpaBnoM nocrynr(y (,,C,ryx6eu]t Jtrlcr PC", 5p.1812016
u 9512018) rr unarra 18. OanyKe o rpancKrrM yrpaBaNra ynpaBaMa (,,C1. lucr rpara r{auxa" 5p.
2012019) y nocrynKy oqeHe C--rpareruxe npoqeue yrrruaja fhasa AerarbHe pery,raqrrje rora(uja
,,flpe,rtthlt"- tt neurraj uoeer,r6ap 20 [7. ro.qnHa, Ha iKr.rBolHy cperrrHy, r{a repr.iropujlr rpala tlaqra
cnpoBe.qeHoM Ha 3axreB fpyne 3a yp6aHncrlr.{Ko nnaHirpa}Le 5p. 350-212018-lV-2-0t o.rr

2l.cenrer,r6ap 2020. rorr.1He, AoHe"rro ie

PEIIIE[IrE

| - AAJE CE CAIJTACHOCT Ha CrparerxKv upoueuy yrr.ruaja lhaua AerarbHe pery,raqrrje
noxarll{ja "flpellrhrr" ua xriBorHy cpe/xriHv, Ha repuropuju rpaAa t{aqrca, y nocryrKy
crpoBereHoM Ha 3axreB O.qcexa :a ypSaHu::anr, moja je rr:paf eHa y cKJra.{y ca ogpeg6aua 3axoua o
crpareruroj flpoueHuyr"uuajar{aiKr.lBorHycpeAr.rHy(,,C:ryx<6erururacHr.rKPC"6p. ll5/04rr88/10)

Il - Mepe 3a cnperlaBarbe 11 orpaHr,rqaBarbe HerarlrBHr{x, oAHocHo ynehame rro3r,r'rrlBHr.Ix yruuaja Ha

iKr.rBorHy cpeAnHy, 4e(tiruucaHe y Crparerlxoj npoLIeHH yrnuaja fhaua .qeraJbHe perv,laurrje
noKauuje "flperutut" Ha ro.rBorHy cpeAlluy r.r3 Tar.rKe I oaor peuerLa, cacraBHu cy Aeo ['lstrena rr

.qoilyHa flnana reHepanHe pery:rauuje ",lIHgycrpl,rjcrca soua * KoMrrr'reKcu 6o,rHrrue Lr KacapHe" v
t{auxy

III - CrparerrrKa rpoueHa ylrqaja fl,raHa .qerarbr{e pery,rauuje noKartu.ie "I1penrrhr.r" Ha ;rnBorHy
cpe,ul{Hy, Ha repl,rropujrr rpa.la r{a.rxa, cacranHu.je ,{eo Ao}ryMeHTaurroHe ocHoBe HaBeAeHor nnaHa

IV - Oacerc :a yp6anrrsarra fpalcre ynpaBe :a yp5aurr:ana fpaga 9a.rxa Mo)Ke ynyruru [,rau
Aera,r,He perynaurrje roxaur1ie "llpe:nrtur' y "ua;ry npoueAypy ycraja*,a

O6par.noxeme

fpyna :a yp6aurrcrlrtrKo nnaHrrparbe AocraBrrJra je fpynu 3a 3atrr'rrrry ir{r.rBorHe cperr,rHe:axren 6p
350-212018-lV-2-01 o.q 2l.cenrenr6ap 2A20. rolr.rHe, 3a "qaBarbe car,.racHocrn Ha CrpareurKv
npoueHY yruuaia fllana lerarbHe peryraunje ,roxaqnje "flperuhu" Ha )r(rrBorHy cpelr{Hy, Ha

reprrropujr.r rpala t{aqxzr. xoju je rr3paAr,rno PREDUZECE ZA I}LANIRANJE, PROJEKTOVANill
I EI(OLOGIJU ECOLOGICA URBO DOO I(RAGUJE,VAC SAVE I(OVA.EVICA 3II

Ys gaxree cy AocTaB.lbeHrr:



- I'Isneruraj o crparemroj npoqeuu yrlrqaja flnana AeraJbHe perynaqaje noxaql.rje ,.flperNha,, na
xrlBorHy cpeAHHy, Ha repuroprEju rpata rlaqxa xoju je r,rspaAHno pREDuzECE zA
PLANIRANIE" PROIEKTOVANIE I EKOLOGIru ECOLOGiCA tiRBO DOO KRAGUIEVAC
SAVE KOVAEEVICA 311.
-l'Isnenr:rej o yueruhy Bal4HrepecoBaHrx opraHa r{ opraHu3arluja u janxocru y jannona
C"rpareruxy npoqeny yrlrqaja IInaHa AerarbHe perynaqnje noxaunje "flpeflrrhu" ua

yBrlAy y
}ITI,IBOTHY

cpeAr.tHy, Ha'reprrropr,rjn rpaga t{a.rrca;

- lTpel,ror IL'raFra AeraJbHe pery,raurrje ,qoxaqr{je "f[pe,rnhu" Ha replrropnju
enelffpoHcxorra o6n nxy;

rpaAa r{aura y

llocrynajyliu y crrany ca orpeA6anta qraHa2l. 3axoHa o crpareuKoj npoqeHn yrr.ruaja Ha
liuBorHy cpeAHHy (,,C,ryxt6eupl rJ'IacHIIK PC"" 6p. l35l}4 lr 88110), fpvna 3a 3arrrury inl.rBorHe
cpeAl'rHe ie aera,nuo pa3Morpllna AocraB,'r,eHy .(oKyMeHraulijy tl rro3rrrr,rBFro oueHrlJra Crpareurry
npoueHy yrlruaja fllana AeraJbHe perynauuie noKaur{je "I1pe,ruhu" Hi} xu.rBorHy cper}rHy, Ha
repl'rroprrjr'r rPa,qa tlaqxa, ysr.rnrajylin y o6:rip rcpl,nepr.rjynae nponricaHe y flprrnory Il 3arcoHa o
clparerurcoj npoueHrl yruuaja Ha rorBorHy cpe.qr{Hy

AHa,rtrsona Crpareurre rpol]eHe yrnuaia fllaHa .qera,'bHe pery,'raur.rje ,roxaquje "flpe,.rrrhg"
I{A )KIIBorHy cpeAt{Hy * lt:reu[aj uorenrSap 2017. rogr{He, r{a )K}tBoT}ty cpeArr}ry, ua replrroplrjri
rpala t{a.lxa, fpyna 3a 3arur}rry x{trBorHe cpelrrr{e je y.mpau,ra Aa cy y r,r3paAr,r crpareulKe
rpoueHe yrr'lqaja HaAJIO)KHII opraHlr nocryflanr{ y cKnaAy ca ceojunr or.naruherul,lMa }{:

' ra ca.qplKll o6pal-1ene cBe ereMel{Te flponucaHe qJraHoM 12. 3axoHa o crparerilxoj lpoqeu11
ylnuaia Ha )I(tIBorHy cpeArrHy (,.Cryx6eHrr rr.racHt.rx PC", 6p. li5/04 u 88/10)

t Aa cy 3aK!'byLluu .qo xojnx ce Aoruno roroM crpareuKe npoqeHe [percra.B,'beHr.r Ha HaqtlH
r<ojr.r je pasyMJblrB janHocru

. Aa je I4sneruraj o crpar.eurxoj ilpoueHr{ AocraBJ,beH 3ar.rHTepecoBar{rrM opraHuMa rr
opraHr.r3auujava lr rr3Jro;r(eH Ha janHn yBr{.q 3arrHr.epecoranoj jasuoc"rrr y ,poja*y oa 30
IaHa, y cKnaAy ca 3aKoHOM

' ,{a Cy Ml'Ilxr'beFba 3alIHTepeCOBaHrIX OpraHa tl Oprantl3aqr.{a, npr.rxa3aHa y r,r:nerurajy O
jaeuonr yBrrAy rr y3era y o6:r,rp rpruuKoM pa3Marparba r{ ouerbr{Balba lllana .qaraira
pery,taurrje ,romaqttie "l1peruhl.r" Ha rrueorHy cpe.qr{}ry -tr4sneurraj uorenr6ap 2017. rognHa,
Ha x(r.rBorHy cpeAlrHy, r{a leprlropujr,r rpiiga tlaqxa.
I,luajyliu y BIIAy HaBeAeHo fpa,qcna ynpaBa sa yp6arrr.rsana, fpyna :la 3aurlrry inr4BorHe

cpe.qt{He y nocrynKy oue}{e C)r'pareruxe npoueHe y"rrrrraja llrarra iterarbHe pery:raqlrje noraqnje
"flpeluhn" Ha )fitlBorHy cpeArlHy -r.r3Bernraj uonenaSap 2017. roguua, Ha xrrBorHy cpenrlHy, Ha
reprrroprrjrl rpara tla'Ixa, a npllMeHona olpe4a5a qJraHa 21. u 22. 3arona o cTparerxno; ,pou**r,
yrr'ruaja l{a xl'IBorHy cpeAHHy (,,C,ryxr6eHrl rracHr{K PC", 6p. 135/04 rL 88/2010) r.r .r,raua 136.
3anosa o orlrlreM ynpaBHoM nocryrKy (.,clyxr6eHrr J.r}lc'r lrc", 6p. l8l2al6 u 9512018) ognyun,ra
KaO y ALiCnO3IrTIlBy OBO]. peuleH,a.

ilOVItA 0 nPABll0fr[ CPEZCTIIY.Ilporrrn oBor peuema Mo)Ke ce nsjarur11
;xar6a MuHucrapc'rBy 3arrrlr.rre )Kr.{BorHe cpeAriHe y lleorpaly y poxy oit l5 :taHa oA 4aua npujeua
IICror. )KaI5a ce noAI{ocH HerlocpeAHo raKcrrpaHa ca 480,00 AriHapa ylrahena Ha xupo palryH
Spoj 840-742221 843-57 rulrcppa n:Lahama 133 no3r{B rra 6poj 9i gi-0i4 Ha3uB poryiru
aAM !rHllcl'paTr{Br{a Ta Kca.

IIETHHK YIIPABE,

u h llcpu iu tt. t. u r(srt.t1tu fi.

iuuLi{, ii rt{,tu( 
I;



Ha ocnoey qnaHa 50. 3aroxa o nnaHupaby r rcrpaArbu ("CrffieHr rracHuK PC", 6p. 72109,8L109,64/70,241t1,
t2U12, 42113, 50113, 98113, 132114, t45lt4, 83118, 3U19 u 37/L9 - 4p. aarox) u qrlaHa 65. l-ipaamuNKa o caApxl4Hr4,
HaqrHy u nocrynKy rcpa4e AoKyMeHara npocropHor u yp6aHxcrruKor nraH[parba ("Cnffieuh macHilK PC", 6p. 321t9)
Kolaucuja 3a nraHoBe rpa4a Llavra o6pasoeaua Peulersenl Crynurruue rpa4a gauxa (,,Cn. lucr rpa4a r-laura",6poj 22/t6), xa
ceEHxqH ogpxaaoj Baxa 26. orro6pa 2020. rotrnue cavrxrna je

H3BEIUTAJ
o oSABTbEHOM gPvrOM IABHOM yBltgv

Ha qpra Jlna xa [erarrHe peryraqrje roKaUrje,[I penilh u"

I

KoMucuja je sace4ana Ha cegHlrqu Aaxa 25. orro6pa 2O20. rogrxe y caflx Crynurrmre rpa4a Yavxa ca
noqerr(om Bacegalba y 12"O0 qacoBa.

' Koumcnjaje 3acegafla y cacraBy:

- Ayuau Byaoenh, AnrrnoMHpaHH t,tHxte]bep apxtareKrype, npef,cegHxr,
- Anercax4ap l4aaxosr,rh, granfloMnpaHr hHxer{rep erreKTporexH}txe, 3aMeHHK npegcegHnKa,
- Axxxqa Bacrrteerh, g[nnoMnpaHr,l ,tHxe]bep apxrTefirype, ceKperap,
- Mraojra fa6opoeth, A[nflour{paxr rpafeeuxcKr l{H)Kelbep, qnaH,
- Harauia Rnproarh, At{flflqu]rparr l{Hxehep cao6pahaja, unax,
- Onreepa llJroruearhr At,tnnotrtapaHrr ]rHx(erbep apxlre]crype, qflaH, Ha npegror Ha4rrexHor MnHucrpa,

- Mttpocnasa flpogaxoerh, 4rnnoutapaH]r rpafleelxcxu r,rrlrttelbep, qraH, Ha npegror Haf,irrex(Hor
Mr,!lrl.rcTpa.

Llnan Kourcuje llejax Mnnopagoeuh nraje nprcfraH ras onpaBgaHrx pa3flora, gor Mrpxo l'lerpoelrh nuje
o6asecrro o pagno3uMa o4cycrBa.

Ilopeg qnaHoBa Kouncnje cef,Hxqta cy Epr,tcycrBoEanr:
- Pyroso4nnaq rpyne:a yp6aHucrur{Ko nnaHilpa}be, 3opuqa Hnvrah, Aunr'l.n.il.
-npeAcraBHuur o6pafuaaua l4sMeHa fl EonyH? [ena flnaxa reHepaflHe perynaqrje ,^Arexrqa - Kynuxosqn"

y 9atxy :a yp6axncrlqKe qenhxe 5.2 (cranoeare cpegtte rycrlrHe HacerbeHocrx 50-150cr/xa), 5.3
(rouynanna nprspega) u 5.4 (pexa 3anagxa Mopaea), Jfl aa yp6aHucl4rrKo u npocropHo nraHmpa[be, rpaf;eanHcro
3eMrbl4ure H nyreBe ,fWAaLl" vr3 tlaqKa, oAroBopHr4 yp6anucra Haraua Crpyrapearh, Aunn. npocropHt4 nnaHep H

Ibnnart,a llly6apa, Ahnfl. ,tHx. apx.

u
yBoAHE HAnOMEHE

O4nyrcy o rcpaAil Enaxa aerarbHe perynaqnje noraqnje oflpenhhn" AoHena je Crynurnaxa rpaAa gar{ra Ha
ceAHhut4 o4pxaxoj 16. geqem6pa 2014. roaune, a o6jaeraeua je y,,Cnpx6eHoM nucry rpa4a gavra" 6poj 18/2014.

l-pa4crca ynpaBa sa yp6anuaana, je sa o€HoBy qnana 9. c-rae 3. 3aroHa o crpareulKoj npor{eHu ynaqaja Ha xuBorHy
cpeAuHy (,,Cn.ilacnrr PC, 6poj 135104), a y Be3h qnana 46. 3anona o nnaHupaby Lr il3rpaAlbu (,,Cn. rnacuur PC",6poj72109,
8U09 - acn?. 64tA - oaryxa yC,24lLt, lZLlLz, 42113 - ognyKa yC, 50/13 - omyKa yC, 54113 peurerbe YC ra 98/13 - oAflyKa
YC) u urana 18. Oattyxe o rpa4cKr4M ynpaBaMa (,,Cn. flhcr rpa,qa gaura", 6poj 8/2008), je 4onena Peurese o nplrcrynaby
crpareuxoj npoqeHx yrnqaja Ha xHBorHy cpeA}lHy llnaHa ,qerarrrHe perynauhje noraquje ollpeflilhn" 6poj 501-
296/74-IV-2-01 og 19.11.2014. ro4uHe roje je o6jaareno y,,Cryrx6enoM aucry rpa4a gavra",6poj t8lt4,

Ilpq[uerno peueH'€ EoHero je xa ocxoey Muuruerra Cnyx6e 3aurrre x(xBorHe cpeghHe l-pa4cxe ynpaBe
sa yp6axusau rpa4a 9auxa (6p.501-2U/ 14-IW2-01 oa 13.11.2014. ron.) u Apyrnx 3arHrepecoBaHrx opraHa r opranrsaquja,
y nocrynKy oAay'.lrBatua o rcpaAil crpareuKe npoqeHe yrrqaja Ha xilBorHy cpeAHHy.

Ha octoay peurerua o npr4crynalby crpareurxoj npoUeHu yrr,rqaja Ha xuBorHy cpegnHy, r'rpilnpeMrbeH je }laseuraj o
crpareuxoj npot{eHH yrnqaja Ha x}rBorHy cpegHHy llnaua geTarbHe perynaurje aoxaquje ,,l1pennhno, rujra Je
o6oaflaea.r ,,ECOLogica URBO" DOO Hs Kparyjeaqa.

Ha ocnoey Ognyre o t,l3pa4rt nraHa AerarbHe peryaaquje norarlrje ,,flpennhro (,Cn. nner rpagB Haura",
6poj 18/2014) oSpatlreau nmna Jil sa yp6auucruqKo r npocropHo nflaHuparbe, rpafeanxcKo 3eMrbuurre r nyreBe "FpaAaq"
ug t{aqxa je npnnpemuo KoHqenr rt Haqpr ga t,t3paf,y nnaHa Ha ocHoBy qnaHa 48. 3aroHa o nnaH[pa]by x rcrpa.q]br
(,,Cn. rnacunr PC", 6poj 721A9, 8L109 - hcnp. 6qLA - o4nyKa yC, 24lLl, L2U!2, 421L3 - oAnyKa yC, 50/13 - o4ryKa yC, 54113
peuterueYCu93/13-o4xyKaYC),ayBesHqnaHal30.crae23arconaoH3MeHaMauAonyHaMa3axosaonnaHupalby14
rcrpaAFbr4 (,,Cryx6err rrracHmK PC' 6poj 132114).



Y cxna4y ca qnaHoM 49. ffae 6. 3aroHa o nflaHnpalby 14 rcrpa4tlu (,,Crr. rnacHrx PC", 6poj 721A9,8U09 - ucnp.6fl1A
-oAflyKayC,24llt,tZLllZ,42113-oaflyKayC,50/13-oAnyxaYCu98/13-oAflyKaYC),ayBe3fiqflana130.cras23axoHa
o il3MeHava x AonyHaMa 3aroua o nflaHupalby 14 raerpaAtuu (,,Cryx6enu rflacHfiK PC 6poj l32lL4), nraHcKyr AoKyMeHT
noAnexe crpyunoj KoHrpolu4, rojy o6gerua Kouucuja 3a nnaHoBe H3 qnaHa 52. 3arona.

KoHqeflr H Haqpr flnaxa f,erarr'He perynaquje noxaqnje ,,|'lper[hn" rmpaAilno je JII aa yp6axucrruxo u
npocropHo nfiaHhpalbe, rpaleruncro 3eMrbr,trrre il nyreBe "l-paAaq" u3 9aura, o4roBopHx yp6aHracra Haraua Crpyrapeenh,
AHnnoMHpaHH npocropHr4 nJraHep,6poj nuqeuqe 201 1358 13, ue4are oA crpaHe l4xxeruepcxe KoMope Cp6nje.

Harou ctpyuue KoHTpone KoHqenra u Haqpra flnaxa geriubHe perynarqnje noxaqnje ,,I1pen[h[" o6arneu je
jaaHu yeug y rpajary o4 30 gana r ro og 08. Aeqeu6pa 2017. go O8. jaxyapa 2018. rog. y npocropujama l-pa4cxe
ynpaBe sa yp6aHnsau rpa4a t{avra, cBaKor pagHor AaHa oA 8 - 14 caru y3 nptacycrBo nperqcraBH[Ka crpyqHe cnyx6e, y
UeHrpanHoM xony 3rpaAe l-pa4a n na cajry rpa4a tlauxa, rge al 6unn ta3floxeHu H reKcr u rpa$u,*r np]rno3yt.

Ornau:asaFbe jaeuor yBr4Aa y uaqpr llnaxa AerarbHe perylaqnje noKaqilje ,,I1perHhH" je usspu:euo y noKanHoM nucry
,,Lla9aHcKl4 l-rac" 14 y AHeBHoM JIHCT1I ,,fl.;1gr*, o6a o6jaerueHa flaHa 08. Aeqeu6pa 2Ot7. ro6.t vt ca ogpefraarueM AaryMa
jaaHe ce4xfiqe Komrcuje 3a nnaHoBe sa paa 22, jaxyap 2018. rog. ca noqerKoM y t2 earn, y canr CxynurrHe rpa,qa qar{Ka.

Jaexa cenHn4a Kouncraje oApxaHa je Aaua 22. janyapa 2018. roA. y canu CrynuruHe rpa4a Lla.{Ka, ca noqerKoM
y 12 caru.
. JasHoM ceAHHI{oM rouucrje npeAceflaBao je Ilpegceflx}rx xourcuje flyuax Bynoanh, Axnrr.r4Hx.apx.

flopeg unauoea Kourcuje jaeHoj ceAHHr{r4 cy npucycrBoeanfi npe4craeuuqu o6pafraeaqa,b}u}aHa lUy6apa Ailnn.
uHx. apx. u Tarjaxa Eorflaxoer.rh, Awnn. nnx. rpall.

HaxoH ogpxane jasHe ceAH[qe Aaua 22. jaHyapa 2018. ro6une, Kouucuja je nacraaura ca pagoM na raraopenoj
ceAHlrqx roja je oApxaHa ucror AaHa N Ha rojoj je pasuarpara nprue46e npxcneJre y ro*ry jaeHor yBhAa, na4a je no
npuue46u 6p. 2, no4Hocuoqa ,,ATflP gPAfOrbyE KHE}I(EBI4E AoHena cne4ehu sarrbyqaK .Hanatce ce Hocko4y kBpa4e
npe4aernor lTnaua, fpagcroj ynpaau sa ypfiauusau rpaga Aavxa, la ce HalnexHov JBt7,,Cp6ujaao4e" odparu ca saxreBoM sa
ils4aBabe KouaqHilx ycnoBa sa wpa4y lTnanA Aeranne peryna4nje noxa4nje ,,l7pennhLt", 1a HanoweHy Aa je og crpaHe
nogHoct4o4a npuue46e 4ooaanen enadopar,,Xu4ponowKo xw4paythqKa aHanuaa BenilKLtx eoga funa4ne Mopaee Ha noresy
ol Mocra Ha KplDt(HoM fiW na HilsBoAHo y gryr4Hh L=480a ypafien og Bogonpaapeauor gpytraa ,,Mopaea" 4oo u3 Vavxa, aa
roju je noueuyto jaeuo npe4ysehe hz4ilta unaftebe y KoMe ce HaBogt4 Aa ce oHo More cMarparrr aonyHov eeh as4arux
yarcBrl 3a wpa4y finaqa. Haaaarou garBope1e ce4Hh4e, na uexoj oA HapegHhx ce4qhqar a Ha ocHoBy KoHavuux ycnooa JB[l
,,Cp6ujaao4e", 6uhe n3uero Mhurbe$e Kouucnje sa nfiaHoae no nilTaby HaBqeHe npuuei6e."

Haron ugHeror 3aKJbyqKa Kor-rrcuje 3a nflaHoBe, Hocr4raq rcpa4e npeAMerHor [haHa, Fpa4cra ynpaBa sa yp6annsau
rpa4a tlaura, o6parula ce 3a 3axreBopr lBIl ,,Cp6ujaeo4e" aa u3,qaBarbe KoHaqHux yc.,roBa 3a rcpa.qy l-haua gerarune
perynaquje norcaquje,,[1perrhil", HaKoH qera je o4 crpane JBfl ,,Cp6[jacoAe" H34aro OSaeeureFbe o 1434arrM yo]oBHMa 3a
ilnaH 4erarune peryraqrje "l1peflhhh" y tiaqKy (6p. 843/1 sa 26.01.2018.) y roue ce HaBoAt4 cneqehe:,,O6aaeuraBawo Bc,c,4a
cy rc4arw yctToBu 3a l74P,,l7pefiHht4"3aeegeHu nog fipojen 02-07-439-7464 aA 0212.2012 rolufle, aaxehn n Aa 6es uKaKBax
u3MeHa octajy ua cnasn."

ilo us4aaary HaBe4eHor O6aaeurelba, oApxaH je Hacraeax 3arBopeHe ceAHuqe Aana 23. anpuna 2018. ro4r,tre, rge je
npeMa u3Herou o6aeeu:reruy t,r yotoBuua JBII ,,Cp6ujaaoAe", Komncilja 3a nflaHoBe je no npxr,re46ra 6poj 2, no4uocuoqa ,,ATllP
APAfOrbyE KHEl(EBkltr", AoHena cnegehu 3AKIbY9AK: IPhMEAEA CE HE IPHXBATA.

Ha ocnoay KoHaqHHX ycfloBa JBI-I ,,Cp6ujaeoAe/' Eeorpa,q, Bo4onpNepeflHil qeHTap ,,MopaBa" Huu, 6p. 8431t oA
26.01.2018. roAilHe/ npeAMerHu npocrop ce Hana3u y ne6paruexou nojary yar"refy o46pau6enux Hacuna pere 3ana4ne
MdpaBe, mKo Aa ce npuuep6a He uoxe nprxBarrru.

HaKoH o6aerbeHor jaenor yBVAa n jaBHe ceAHilqe/ Ha 3arBopeHuM ceflHuqaua Kourcrje 3a nflaHotse, roncraroaauo je
Aa je Haqpr [1nata 4erarune perynaqrje aoxaquje ,,[1peruhh" y cBeMy ycmafen ca 3aKoHoM o nnaHmpaby u u3rpa$tlvt
("Cryx6enr rflacHilK PC", 6p. 72109, 8U09, 641L0, 24/lt, t2ut2, 421t3, 5A/13, 98173, t32lL4 u t45lL4), Kao il Aa cy nprl
/'3pa4y' nnaHa npHMerbeHa cBa eaxeha npaBr4fla/ cTaHAapAil 14 HopMal4BH ils o6nacrn yp6aHucruure cTpyKe u jegHoraacno
.qoHer 3aKrbyqaK Aa ce nnaH Moxe yflyrHrH y AaJby npoqeAypy AoHouleFba, oAHocHo AocraBt4Th l-pa4cxor'l eehy u crynurunu
rpa4a t-lavxa ua yceajarre.

Ilorou je Kouucuja 3a nflaHoBe Ha ceAHHLll,r o4pxaxoj 06. anrycra 2018. ro4uHe pa3Marpana 3aKrbyqaK l*pa4cror aeha
rpaAa ulauxa 6p. 05-77212018-III og 10. jyna 2018. roAilHe, a y BeeH l-lpegnora nnaHa AerarbHe perynaqraje roxaquje
,,flpeluhu".

Karo je l-paAcKo'u"0" .Orou r-hura nonyuo flpe4nor nflaHa AeralbHe peryfiaqilje noxaquje ,,f1penuhvt" ca AHeBHor
peAa ce,4Hl,tue Crynu:rrue rpa4a gaura, c;ElBaHe aa 11. jyn 2018. roArne, pa,qh npeHcnHTHBalba y Aefiy xoju ce oAHocil Ha
ycfloBe JBfl ,,Cp5ujaao4e'i Komucrja 3a nraHoBe rpaga Havxa AoHoo,t cne4ehu 3aKrbyqaK:

llnan 4erarune perynaquje noraquje ,,l1penuhu" norpebxo je epaurr o6pafraauy Jfl ,,|-paAaq" ulaqar sa AopaAy fi
ycarnarraBabe ca HoBl4M ycrloBrMa JBI'I ,,Cp6ujaeoge" (6poj 84314 oA 27. jyna 2018.).



HaxoH ugHeror 3aKrbyqKa, o6pafueau nnaHa ln sa yp6auucruqKo il npocropHo nnaHrpahbe, rpa[eerHcxo 3eMlb],rure [4

nyreBe ,,FpaAaq" us 9aqxa je nptanpeMfio Haqpr flnaxa gerErrbHe perynaqnje noraqnje ollpenlhr", rojm y cma4y ca
qnaHoM 49. crae 6. 3axoxa o nflaHupatty u wsrpa4rbu ("Cnpx6enr ilracHilK PC", 6p. 72109, 8U09, 64170, 24/tt, l2tltz,
42/13, 50/t3,98113, l32ll4, 145114, B3l1B,3lll9,37ltg - Ap. 3aKoH u 9/2$ r qnaHoM 51. flpaaunnuKa o ca4pxl4Hr4/ HaquHy
il nocrynKy u3pa.4e AoKyMeHara npocropHor r yp6anucrnvKor nflaHhpanra ("Cnyx<6eur rflacHhK PC", 6p. 32119), noAnexe
crpyvnoj KoHrporu/ rojy o6aerua Kolaucrja 3a nnaHoBe u3 qnaHa 52. 3aroua o nrraHuparby il u3rpa4tun ("Cnpx6euu rrracHilK
PC", 6p. 72109, 8U09, 641L0,24/71, lztlt2, 421L3, 50113,98/13, t32ll4, t45lt4, 83118,3t119,37119 - Ap. 3aKoH u 9/20).

Harcon crpyvxe KoHrpofle KoHqenra H Haqpra flnaxa [erarbHe perynaqllje noraqrje oflperrhrr" o6aarueu je
4pyrn jaann yBrl1 y rpajaruy oA 30 Aana H ro oA 15, cenreu6pa go 15. orro6pa 2020. rog. y npocroprjaua l-pa4cxe
ynpaBe sa yp6anusam rpaAa t{aqKa, cBaKor pagHor AaHa oA 8 - 14 caru y3 npilcycrBo npeAcraBHfiKa crpyqHe cnyx6e, y
qeHrpanHoM xony 3rpa,qe l-papa x na cajry rpaga t{aqra, r4e cy SunN r3roxeHu h reKcr u rpaQuvxr,r npuno3il.

Omauraearue jaruor yerga Haqpr flnaxa f,etanHe perynaqnje noraqxje ,,IlpeflHhr" je msepueHo y ncixannoN
lrcry ,,t{asaucKe HoBHHe" u y AHeBHoM rucry .Aflo", o6a o6jaarueHa AaHa 15. cenreu6pa 2A20. roq.t vt ca o4pefNaarueu
AaryMa jaaHe ceAHur-le Kourcuje 3a nrraHoBe 3a AaH 26. orro6ap 2020. rog. ca noqerKoM y 12 catu.

' JaeHa cegHnua Kourcuje o4pxaHa je 4ana 25. orro6pa 2020. roA.
Jaexopr ceAHlqou rouncuje npeAceAaBao je l-lpegce4nurc xouncnje flyuax Bynoerh, Ailna.HHx.apx.
Haron o4pxarc jaane ce4Hl4qe, Koulrcuja je nacraauna ca paAoM Ha 3arEopeHoj cegrrqr roja je o4pxaHa r,rcror

AaHa I xa rojoj je nprnpeurna usaeu:raj o o6aerbeHoM jaenou yar4y.

ffI

KAPAKTEPI4CTYIKE ]ABHOT YBilEA

y Bpeue rpajarra jaeaor yBnga Haqpra Jlnana gerarbHe perynaqlrje noxaqrje ,,flpeflrhn" nncmeHnm
nyrem je gocraerexa jegxa npnue46a, no4Hera Ha nllcapHrqn Fpalcre ynpaBe 3a onure r Eaje4rnqxe
nocnoBe rpaga r{aqra

Ha CrpareurKy npoueHy yruqaja Ha xtnBorny cpe4xHy Enana EerarbHe peryraqnje noraquje ollpennftt,t"
nnje 6nno npnueg6r.

1. ,,HHCKOfPAfltbA - qAqAK EY!*'-nyxouohnnx Bngocas Knexee[h - nrje npucyraH

Y ocraerbeHoM poKy AocraBrbaMo eau npuue46e na l-lflP,,I1peauhu" t4 r4cnlqeMo eleAehe:
-y nornyHocru ocrajeruo npil HaBoAr4Ma us npuue4Sr xoje cy pa3MarpaHe Ha 25. ceAHyruu xor',rracuje il cacraBHr4 cy Aeo

3anucHrKa 6poj 06-t6/2018-IV-2-01 oA 30.01.2018. rogune. Texrr rux npumeg6n He AocraBrbaMo H3 pa3nora eKoHoMrqHocl4
(eeh ce Haaa3r4 y npeauery).

l-louryjeuo craB re xouncuje (crae o6pafnaaua) na oBxM noAHecKoM npeqil3upaMo Aa ce KaracrapcKe napqene 6070,
6070/t, 6799, 677t, 6780 u 6781, cae Hana3e y KO tlauax, Maga Mnclr4Mo 4a raj noAaraK xrje noce6no BaxaH, jep ce. y
cBaKoM c4 {ajy, paAu o napqenama y o6p<aary nflaHa na nx je laro u4errNSmoearu, a cBe qltHe $a6puuru xpyr
,,Niskogradnje".

Tarofe, MncruMo 4a rouucnja (o6paflraau) He rpe6a Aa ce 6aeu npaBHuM nuraturMa rrna nocrojaba vitlvt

nenocrojarua nyHot"tohja, npaBa Kopr4luherua unu npaBa 3aKyna, jep sa ro HeMa Hta MaHAar, Hr KanauilTer, y npeAnory
o6pafraaua mefy nornucrMa HeMa nornhca A[nn. npaH[Ka. Konrxo je nar-ra no3Haro o6pafrasa.r pacflorraxe KBarurerHilM
KaApoM sa o6nacr npaBa u npaao je qyAo Aa ra He Kopr4crr4 y npunpeMfi nrraHcKr4x AoKyMeHarar TaKo ce peq[Mo, ue 6n Aecrno
Aa ce perynaqfioHe/ na u rpalearncre nuxuje, ByKy npeKo o6jerara Kojil cy nog noce6Hor.,l 3aururoM (nperxognu npeAnor
11,{P ,,|-{enra$') unu y KoHKperHoM clyuajy rarqK}4 4eQnuuue $a6puuxn rpyr rojr y AaroM o6rnry nocroju anue o4 50
roAuHa v vr,Aefla Ha Aeo nofi npaBoM xopnu:hena (sa xojvr ce nprue46a npuxeara) H Aeo no4 3aKynoM (sa roju ce nprar.leg6a
fle npuxBara jep neua nynouohja ?!). Aa cy KoHcynroBilHu npanHhqr4 o6paDnaaq 6u naro 3aKrbyr{t4o Aa cy yroBopu o 3aKyny
na xeogpefeHo BpeMe sa xoje je raxynnuna y3era yHanpe4 y nyHoM r43Hocy, tsB. cr,rMynoBaHu npaBH[ nocnoBu r ga ce (de
facto) pagtt o xynonpo4ajHrM yroBopr4Ma, a uro ce rr4qe raype 4orasyje npe4 HaAnexHfiM cyAoB[Ma y penaruBHo KparKuM
poKoBuMa. flpyrmu pequMa/ o6pafusau, na AaKne u rouucuja ne rpe6a Aa ce 6aem nilTal.bhMa y xojr,rua cy ,,TaHKH", a aKo
yp6auucru Kaxy i4a ce Ha Aaroj noxaquju npe4su[a KocMoApoM r ua raj HaquH cnpeqaBa o3aKo]berue o6jerara crapnx 30
roAfiHa, oHAa oHvt/ yp6anucru ta caMo oxu npeyaruajy o4roBopHocr 3a cBe nocneArqe raKoBor nraHnpaba, na H npaBHe.

OflfOBOP OSPAEI4BAI{A: l'1pume46a AenuMurrHo urje ocnoeana a AeauMfirlHo ce He npuxBara

[hauoeN Biluer peAa - l-eneparxm yp6auucruuxr nraH rpa4a Llaura (Cnpx6eur ltilcr rpa4a ulaura 25/2013) n
lzlgueue h AonyHe llfP ,,frugyc:'pujcra aoua" (Cryx6eun nrcr rpaAa ulaura 25/2017) of ae0nuucaril HaMeHy noBpruuHa r
npe4craeruajy AoKyMeHra xoja cy AoHeueHa oA crpaHe Cxynu:rrne rpa4a t{avra h npe4craBJbajy o6aaesy rojy ra o6palueav u
rouucuja Mopajy nouroBarh.

llo4Hocrnaq nprueg6e Hfiuqe ,, y nornyHocru ocrajeuo npl,t HaBoAr4Ma us npruq46e..." ca [peAXoAHor JaeHor
yBu+a. Haqpr nnaxa roju je rpeHyrHo y npoqeAypr4 yMHoroMe ce pasnuryje oA npeAxogHor. YceajarueM Aena npnueg6e us
nperxogHor jaanor yBu4a u yrpaflnnarueu y oaaj Haqpr nflaHa, omoryhexo je ga ce Ha npocropy HeKa4aurber npe4yseha
,,Hucxorpagrba" o6a.arba npoqec nocroBarua y 6yayhnocru Kao u reranusaqlija o6jexara, uro je r,r 6rana cyulrlHa npeAxogHe



npuMeA6e. (Iloepu:nna jaBHe HaMeHe cpalbeHa je y roprcr HaMeHe nocfloBalba y o6)a<eary nnana).
Izls nperxogxo uaeegeHor jacuo je Aa npuue46a genom uuje ocHogaHa.

flpyrr geo npunaeg6e ce He np!4xBara s6or 3Haqaja Ynuqa 6p. 3 r<oja npeceqa HeKe oA HaBeAeHxx napqefla, lr
npeAcraBrba BaxHy HoBonaaHilpaHy cao6pahajHuqy npexo xoje ce KoMyHanHa uH$pacrpyrrypy BoAr4 ra yn. Syneeap Huxone
Tecne u garue, qNHehr jegrncraen clrcreM ca c[HXoHr4M uraHoM lruQpacrpylrype y l4sr'aeHaMa H gonyHaua ill-P
.,kln4ycrpujcra sona".

HanoMeHar fio4xocnnaq npnue46e HaBoAr4 6 (uecr) KaracftrpcKr4x napqerla o4 rojnx rn.6p. 6070, 607011 u 6799
nucy y ooyxeary nflaHa, HITH runpeM oKp)DKerby/ Te ce Moxe npernocraBHTu fra cy HeraqHo HaBeAeHe.

CTAB KOMI4CIAIE: HA 3ATBOPEHOJ CEflHl4Ul4 KOMHCI4IA JE PA3MATPATIA HABEflEHy nPHMEgw u
JEflHOTTIACHO flOHETIA CJIEAEEh 3AKrbyqAK: IIPHMEIIEA IIEflOM HHJE OCHOBAHA. A trEnOM CE HE
NP}IXBATA.

flnaxoa[ B]luJer pe.qa - Fenepanun yp6axrcrruxr nraH rpa4a tlaura (Crryx6exn finclt rpaga gauxa

?5/2013) rt ylsMexe tt gonyHe nfP ,,l,lH4ycrprjcxa 3oHa" (Cny)K6exn nucr rpa4a 9arra 25l2OL7) cy
ge$nnucann HaMeHy noBpll]rHa u npe4craerbajy AoKyMeHTa Eoja cy 4oHeueHa of, crpaHe Crynurrrre rpaga
9aqxa H npegcraBrbajy o6aeeey Koiy lt o6pa$xaau n xomncnja Mopajy nourroBarn.

llo4xocunaq nprraeg6e ncrl,rqe,y nqrnyHocrr orqjeuo npn HaBoIuMa ng np[Meg6e...* ca npe,AxolHor
Jaaxor yBHAa. Haqpr nrraHa rojn je rpeHyrHo y npoqegyplr yuHoroi{e ce pasnnryje of, flpeaxogxor. Yceajareu
Aena nprue46e ns npegxogHor jaenor yB[Ea n yrpa$nea]bem y osaj Haqpr nnaHa, ouoryheno je ga ce xa
npocropy HeraAaullber npegyseha ,,HhcKorpaglba" o6aanra npoqec nocnoBarba y 6ygyhxocrn xao n
neranleaqrja o6jexara, utro je n 6utla cyrurilHa nperxogHe nplMe46e. (lloepunxa jaexe namexe cl'ral5era je y
Koplrcr HaMeHe nocnoBarba y o6yttBary nnana).

lla nperxogHo HaBe,EeHor jactrc je ga npuueg6a treroM Htrje ocHoBaHa.

Elpyrn Aeo nprueg6e ce xe npnxBara B60r aHaqaja Vnnqa 6p. 3 roja npeceqa HeKe of, HaBeEeHhx
napqena, r npegcraBJba BaxHy r{oBonflaHrpany cao6pahajrnqy nper(o xoje ce KoMyHanHa nxQpacrpyxrypy
BoAl4 I(a yn. EyneBap Hnxone Tecne n Aarbq wxehn je4nHc?BeH cHcreM ca crHxoHxM nraHoM uxopacrpyrrype
y hruenaua l.t tronyHaMa ilfP,,Hngycrpr,rjcxa 3oHar'.

Hanor'rexa: flogxocnnaq nprue46e HaBoa],I 5 (ruecr) KaracrapcKr,tx napqerra og xojrx rn.6p. 607Q
607011 n 6799 Hlrcy y o6yxeary nraHa, Hurr{ utnpeM oKpyxehy, Te ce Mor(e npern(rcraBntn Aa cy HetaqHo
HaBeAeHe.

IV

3AK'bYTIAK

Haron o6aertetor Apyror jaenor yBHAa r o4pxtaHe jaane cegxr,rqe EaHa 26, orro6pa 2O20. rop.,
Kouncnja 3a ruIaHoB€ je xoxcraroBara Aa je raqpr llnana Eeran'He perynaqrje noxaqnje ,,flpenrhn" y cBemy
ycrnalex ca 3akoHoii o nnaxrpary u r,l3rpaAlbx ("Cnyrr6ext r,lacHltK PC",6p. 7UO* 81/09, 64lLq24lLtl
LZL|L2, 42113, 5OlL3,98lr3, L32lL4, t45lL4,83/18, 3LlL9, 37lLg - Ep. 3akoH n 9120), Kao rr Aa cy npr
r3paAr nnaHa npl{Me}beHa cga eaxeha npaBnna, craHgapgn }r HopMa?HBl,r na o6nacrn yp6axncrxqxe crpyKe }r
jegnornacno AoHer 3ak r'yqaK aa oe nnaH Moxe ynyrtrTn y aafty npo4eaypy EoHoue]ba, oAH{rcHo AocraBrrn
fpagcrou aehy n Cxynurnnr rpaga tlaura xa yceajarue.

efl ./ 3aMeHilK npe,qceAHhKa

I{TIAHOBH KOMHCI,IJE:

1. flyurax npeAceflHrK,
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7, Onnaepa [Ixorueenh, Aunn.HHx.apx./ qflaHr npeACT. MrrHucr,

8. Mrpocnara llpoganoeraht Aunfi. rpaf . unx., qraH, npeAcr. MHHl4cr.
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Ha ocHoey qnasa 50.3axoHa o naaHhpaFby utotpa1tbtl (,,Cn. rnacnur PC",6poj 72109,8U09 - ilcnp. 641t0- ognyKa
yC,24l7l, t2U12,42lt3 - oAnyKa yC,50/13 - oAflyKa yC,54l13 peueFbe YCng9l13 - oAflyKa YC), a y Be3u qnaHa 130. crae
2 3axoxa o H3MeHaMa il AonyHaMa 3axosa o nnaHilpatuy il H3rpaAFbr (,,Cnyx6eHil TnacHHK PC,, 6poj t32ll4), Kourcuja sa
nflaHoBe rpa4a 9avra o6paaoaaua Peu:erueu Crynurune rpa4a 9avxa (,,Cn. nncr rpa4a gavxa",6poj 221t6), na ce4xrqaua
oApx(aHxu Aana 22. janyapa n 23. anpnna 2018. ro4nHe cauuxrna je

}I3BEIIITAJ
o oEABTbEHOM JABHOM yBl4Ay

Haqpra Jlnaxa AerarbHe perynaqlrje noKaul,lje,,flperrhr"

I

Kouucrja je sacegana Ha ce4Hhqt4 Aana 23. anpnna 2018. rogr,rHe y aarll Crynurrnre rpa4a tlarrra, ca
noqerKou 3ace4alba y l2rOO qacoBa.

Kouncrja je sace4ara y cacraBy:

- flyuax Bynoerh, AlnroulpaHn l,tHrr(elbep apxlreKrype, npegce4HltK,
- AreKcaHAap heanoanh, grnnourpaH[ ,rH)r(erbep ereKTporexH[Ke, 3aMeHtaK npe4cegHt,tKa,

Ax rrqa M rnrxxoerh, gunnourpaH ta ]t]txerbep apxlreKrype, ceKperap,
- Mrnojxa Fa6opoerh, Alrn.ltout.rpann rpafeenHcK]r [H)Ke]bep, qnax,
- Haraua hrpxoenh, At.rnroMt{paHlr ltHxe]bep cao6pahaja, qnaH,
- Aeja n M naopa4oenh, gn nnou t,t pa H ],t l,t Hx(eHrep erreKrporexH ta Ke, qr a H,
- Onrsepa llJroruesrhr ErnnoulrpaHn [H)Kerbep apxlrerrype, qraH, Ha npegrror Ha4rexoor MlHr,tcrpa,

9nax KoMrcrje Mrpoc43tea flpogaxoer,rh xrje nprcyrHa t,t3 onpaBgaHrx pa3rora, AoK Mr,rpxo llerpoerh
xrje o6aeecrno o pa3ro3t{Ma o4cycrBa.

Ilopeg qraHoBa Kor.lrcrje jaanoj ceAHrqr cy npl,tcycrBoBarr:
- Haqelnur [pa4cxe ynpaBe sa yp6arurau rpa4a 9aura, Becua flranrpnh, Ailnfl.npaBHilK.
- Pyxoeo4unaq rpyne aa yp6aurcrnl{Ko nnaHilparuer 3opuqa Hrrrrh, Ailnfl.n.n.

II
yBoAHE HAnOMEHE

Ognyxy o t43paAil llnaxa EerarbHe perynaqrje noxaqnje ,,flperlh[" AoHena je Crynu:ruua rpaAa gaqxa sa
ceAHur.ll4 o4pxaHoj 16. 4eqeu6pa 20t4. ro4uue, a o6jaarueua je y ,,Cnyx6eHoM nilcry rpa4a gavxa" 6poj l8l20H.

l-pa4cra ynpaBa ea yp6anuaau, je Ha ocHoBy ,{,nana 9. crae 3. 3axosa o crpareuxoj npolleHil yrraqaja Ha xilBorHy
cpeAhHy (,,Cn.rnacurr PC,6poj L35104), a y Besr4 qnaua 46.3axoua o nflaHfiparby il il3rpa4]bt4 (,,Cn. macxrr PC",6poj72lO9,
81/09 - ucnp. 641t0 - oAnyKa YC, 241tt,.72V12, 421L3 - oAayKa yC, 50/13 - oAnyKa YC, 541t3 peueFbe YC n 981t3 - oAnyKa
YC) r vnana 18. O4nyxe o rpaAcKr,rM ynpaBaMa (,A. nucr rpa4a Havra", 6poj 8/2008), je goaena Peuerue o nprcrynalby
crpareurxoj npoqeH[ yrnqaja Ha x(]rBorHy cpe4xHy nnana f,erarbHe perynaqr,rje noxaqrje ,,flpernh1,l" 6poj 501-
2961t4-IV-2-01 oA 19.11.2014. ro4rue roje je o6jaerueno y.Cniax6enoM nucry rpaAa LlaqKa', 6poj 18/14.

llpe4uerxo peuJehe AoHero je xa ocnoay Muuruerta Cnyx6e 3aturrre ,rfl,rBorHe cpe4xHe [pa4cxe ynpaBe
sa yp6anr:au rpa4a 9avxa (6p. 501-284lt4-lV-2-01 oa 13.11.2014. roA.) vt Apyrnx 3ailHrepecoBaHux opraHa n opraursaqrja,
y nocrynKy o4flyuuBarba o u3pa4u crpareuKe npoqeHe yrrqaja Ha xhBorHy cpe4rHy.

Ha ocuoey Peu:erua o npilcrynaFby crpareLuxoj npoqeH[ ynrqaja Ha xilBorHy cpeArHy/ npilnpeMrbeH je t4seeuraj o
crpareuroj npoqeH[ yrlqaja Ha x(l.lBorHy cpeA],l]ry nnana AerarbHe perynaqrje noraqrje ,,[Iper[hn", vrajr,r je
o6paflreav,,ECOLogica URBO" DOO ils Kparyjeeqa.

Ha ocxoay Ogayre o t,t3paArr Jlaaxa flerarrHe perynarlrje noraqrje,,flperlh[" (,,Cn. nncr rpaaa Harrra",
6poj 18/2014) o6pafueaq nraHa J[1 sa yp6anracrilr{Ko il npocropHo nflaHilpa}be, rpafeeuncro 3eMrbrrrre il nfreBe "l-paAaq"
rc Lla.{ra je npnnpem[o KoHqenr t,t Haqpr 3a rt3pa4y nraHa Ha ocHoBy qnaHa 48. 3axoua o nnaHupahby A u3rpa4tt;vt
(,,Cn. rnacum PC", 6poj 72109, 8t109 - ucnp. 64110 - oAayKa yC, 241\7, l2Il12, 421t3 - ognyKa yC, 50/13 - oarryKa yC, 54113
peueFbeYCu98/13-oAflyKaYC),ayBe3ilqnaHal30.craa23axoxaoil3MeHaMailAonyHaMa3aroHaonnaHilpalbyt4
rrcrpaAlbr4 (,,Cnpx6enta rflacHilK PC. 6poj t32lL4).

Y cma4y ca qflaHoM 49. sras 6. 3arona o nnaHrparby 14 il3rpa4lbn (,,Cn. rflacHilK PC", 6poj 72109, BLl09 - ilcnp.
64lLO-oAnyKayC,24lll,I2Ll12,42lL3-oAnyKayC,50/13-oAnyKaYCn98ll3-o4nyKaYC),ayBe3rqrraHa130.crae2
3aroua o u3MeHaMa il AonyHaMa 3arora o nnaHilpalby 14 rcrpa4rbr (,,Cnyx6euu rfiacH,rK PC" 6poj t32lt4), nrraHcKn AoKyMeHr
noAnexe crpyvnoj KoHrpont4/ rojy o6aerua Kouucrja 3a nflaHoBe il3 qraHa 52. 3axona.



Koxqenr l.t Ha4pr llnaxa AerarbHe peryna4rje noraqrje ,,llpernh[" r43paAilno je Jl'1 sa yp6axrcrrvro r
npocropHo nflaHIpabe, rpafeerucro 3eMrbr4rJJTe il nyreBe "l-pa4aq" la3 9avxa, oAroBopH14 yp6anucra Haraua Crpyrapeenh,
AilnrloMilpaHil npocropHr4 nraHep/ 6poj nrqeHqe 201 1358 13, ue4are oA crpaHe lzlnxersepcre KoMope Cp6raje.

Harou c-rpyvne KoHrpone KoHllenra I Haqpra flnaxa AerarbHe perynaqr,rje noraqrje ,,flperrh[" o6aeruen je
jaauu yer4 y rpajaruy oA 30 Aana il ro oA 08. Eeqeu6pa 2O17. ao 08. jaxyapa 2018. roa. y npocropujaua l-pa4cre
ynpaBe sa yp6aHreaM rpaAa gaura, cBaKor pa4Hor AaHa oA 8 - 14 car],l y3 np[cycrBo npeAcraBHuKa crpyr{He cnyx6e, y
qeHrpanHoM xony 3rpaAe l-pa4a n xa cajry rpa4a gaura, r1e cy 6unn Lr3rroxeHr il reKcr r rpaQrvrr nprno3il.

OilauiasaFbe jaeuor yBVAa y uaqpr flnana AerarbHe perynaquje noxaquje ,,[1pe.n[hil" je reeprLleno y noKanHoM n],rc4/
,,9aqaucxr l-nac" n y AHeBHoM rrcnr ,,59", o6a o6jaerueHa AaHa 08. aeqeu6pa 2O17. toq.t tA ca o4pefueaFbeM AaryMa
jaeHe ce4uutle Konarcuje 3a nnaHoBe 3a AaH 22.iatyap 2018. roa. ca noqerKoM y 12catn,y cann CxynurrHe rpa4a gavra.

IaeHa ceAHrqa Kouucrje oApxaHa je 4aua 22.jatyapa 2018. roa. y caAV Crynu:rrne rpa4a ulaura, ca noqerKoM
y t2 caru.

JaeHor4 ceAHrlrloM rourcrje npeAce4aBao je llpe4ce4xrax xolurcnje llyuan Bynoarh, Ailnn.uHx.apx.
ilope4 vnauosa Konarcrje jaauoj ce4Hur.lr4 cy npilcycrBoBaril npe4craBHilqr o6patluea.ra Jbrrtaxa llJy6apa 4rann.

ilHx. apx. u Tarjana Eor4anoanh t Annn. unx. l-paf .

Harou o4pxaHe jaeHe ceAHilLle, Koruncrja je Hacraerna ca paAoM Ha 3arBopeHoj ce4nnqr xoja je o4pxana 22.
jauyapa 2018. roAune/ a noroM h Ha cetrHlrrlr,r o4pxanoj 23. anpuna 2018. ro4., HaKoH qera je npunpeuuna useeuraj o
o6aerueHopr ja eHou yBt44y.

III

KAPAKTEP]4CTI4 KE JABHOT YB}IAA

Ka paxrepucrrre jaenor yBr4a

Y epeue rpajarua jaeuor yBilAa Haqpra finana AeranHe perynaqrje noraqrje ,,l1penrhr", nilcMeHilM nWeM cy
AocraBrbeHe cneAehe nprue46e, noAHere Ha nficapHrfl-lr l-pa4cre ynpaBe 3a onure u saje4unvxe nocfloBe rpa4a gavra.

1. ,,Hl4CKOfPAAtbA-qAqAK-nyT'flOO, Bngocae KHeil(eerh, Parra Mrrpoerh 31, garrar, npe,gcraBHrx xuje
nplcyraH

llorLrroBaun,

Kaxo je y rory jaeur yBnAy l-I.{P ,,Ilpenrahr" ro y ocraBrbeHoM poKy AocraBrbauo nprueg6e Ha npeAnoxeHa peuJe}ba:

flpeua npegnory, KaracrapcKe napqefle xn. 6p. 6070 u 6070/l xoje uu Kopt4cn4Mo Kao Hoct4oqt4 npaBa Kopltrxhersa r
xn.6p. 6769; 6777; 6780 u 6781 rojg roprcnaMo Kao 3aKynllr ua xeo4pefeHo BpeMe, Hana3e ce y soHt4 KoMyHaflHilx
AerarHocrl4 rcoja urje 6nrxe o4pefeua y cMilcny 3aroua o KoMyHanHilM AenarHocruMa, na ce npeMa MilurbeFby ynpaBe 3a
yp6annsau, a xoje uuuruerue je nornucHr4K oBhx npilMeA6n xao nyuouohHr,rx ,,Hrcrorpa4ua-tlaqax l-lfr" Ao6rao y roj ynpaer,
o6jexrr rojn cy Ha FbeMy usrpafeun 6es o4roeapajyhnx 4oeeona He Mory o3aKoHt4l4. Oeo, 4arue, 3Haqil Aa ce HaBeAeHo
3eMrbl4uTe He Moxe Hr KoHBepTOBaTil.

Hanpe4 HaBeAeHe napqene ce npeAfloxeHilM nraHcKr4M aKroM npaKrilr{Ho o4yararurajy o4 npe4yseha Hrcxorpagiua jep
ce craeruajy eax Qyurqrje, O6jerrr xojr ce Ha FbilMa Hafla3e a xoju 6u ce ilHar{e Morrru o3aKoxrrn, uehe 6rru ogaxorueuu
uro 3Haq[ Aa y tbilMa xehe uohr 4a ce o4euja HrKaKBa npilBpeAHa AenarHocr jep nrxo pa3yMaH nehe npeyseru p]t3xK Aa
paU Y o6jerrnnaa roju neuajy ynorpe6ny Ao3Bony I rAe ra cBaKa noBpeAa paAHilKa BoAtA y BerilKt4 npo6neu yxnyvyjyhra ra

Kpt4BHqHo npaBHy oAroBopHocr. Yarpe4, Hncxorpa4rua je 2010 roAhHe no4Hena 3axreB 3a KoHBep3utjy, nope4 ocrarrrx t4

napqena 143 oBl4x nprue46r xojn xrje peueH Ao AaHauJber AaHa s6or peue]ba rs nocrojehnx nraHcKt4x AoKyMeHara.

Peulerue ta3 npeAnora l1,QP, roje, noHaBrbaM He ouoryhaea o3aKolbebe ta KoHBep3rjy, nparruvHo KoH3epBilpa oBo
no4pyuje xa ueo4pefeHo BpeMe il HaHocr4 BearKy urery npeAysehy HucxorpaAba a ra r.lrapoj 4pyureeHoj saje4urqr: neua
npl4Bpe4He AeflarHocrl4,'3anourbaBaFba/ npuxoAa oA o3aKobeFba np[BpeAHilx o6jerara, a Hil npilxoAa oA KoHBep3uje. V1 cae
ro nocne Bilue o,q 70 ro4uua pa4a oBor npe4yaeha ua 4aroj noraqrju. Ko ro xenu Aa npeFMe prcl4K Aa npaKrilqHo yracil

,oBo npeAy3ehe norpeunnM peueHruMa il3 nraHcKt4x AoKyMeHara, jep uy He Ao3BorbaBa ga pa4r?

LJJuperue npocropa 3a rpaAcKy 4enonrjy y rpeHyrKy KaAa ce y Esponra Ha cBaKoM naecry raj npocrop clDKaBa
saxearuyjyhu HoBl4M rexHonorrjaua HeMa ,oruqHo onpaBAalbe. lzl 6es HoBilx rexHonorrja rpa4cra 4enoHuja o4aeuo urje
4enoxnja y MacuL{HoM cMrcny na je ruu npe uy4uuje peuer-be ua npe4nora l-1,QP.

,,Hrcrorpa4Fua - gavar-t-lyr" Aoo npe4naxe roj rouracn ju 4a npunnrora ycaajarua KoHaqHilx peueFba y fiflP,,1-lpenrahra"
BoA,4 paqyHa o ,IerrrilMHt4M t4HrepecilMa oBor npe4yeeha il npocrop xojr sayauuajy r+ar.ue napllene AeQrnuue raKo Aa HaM
ouoryhn o3aKoFbeFbe o6jerara r rouaepsrajy npaBa Kopr4uJherua y npaeo ceojrue. Aa nu he ro 6rrur y oKBt4py KoMyHanH[x



AeflarHocrl4 y cMl4crly qfiaHa 2. TaqKa 10 Baxeher 3arosa o KoMyHanHilM AeflarHocrvqat vnv HeKil Apyru 3aKoHoM Ao3BorbeHu
HaqilH ocraBrbaMo Ha Borby r{fiaHoBuua romucuje.

Jou: je4uona noHaBrbaMo Aa npouilperue 4enourje MaKap il ApyrhM aKrilBHocn4Ma anv y ruenoj QyHxrluju anje y
ilHrepecy rpafana oaor no4pyvja (onra Milcre, Aa aKo ce seh uupu rpe6a, Aa ce uJ14pt4 oA rpa4a, a He Ka rpaAy) u ue rpe6a 4a
6y4e Ha urery nphBpeAHil aKTr4BHocnA HtA 6y4yhux, a KaMo lr nocrojehrx.

OAIOBOP OEPARI4BAHA: l-lpraue46a ce AenilMilLtHo npilxBara

l-'lpmue46otl cy HaBoAeHe KaracrepcKe napqene 6es no4arra y xojoj Karacrapcroj onuruHt4 ce Hara3e, HaBeAeHe Kn.
6p. 6070 n 60701L ce He Hafla3e y o6p<eary l-1flP, raxofe,y npnte46n ce HaBoAu Mr4ulaetbe l-pa4cxe ynpaBe sa yp6auusau
rAe ce crilqe yrucaK 4a je 4oLuno 4o nejacuoha.

flnaxcro peuehbe garo nAP je npousaLrno ta3 nouJroBa]ba nraHoBa Biluer pe4a (ryn, n[P) rojra oaaj npocrop rperilpa
Kao cepB[c u rounarr6unny noxaqujy peKynrhB[canoj 4enouuju (perlrxnaxno ABopr4ure/ nnaHilpaHe cao6pahajxuqe...) a ne
3a uupeFbe 4enouuje Kao uJro rBpAilre.

Aro ce AocraBrbeHa npunae46a oAHocr4 ce Ha napqene xoje xopucrfire Kao Hocr4oqt4 npaBa Kopt4ulhersa N ro rn.6p. 6770
tr 677011 il Ha K.napqene roje cy y 3aKyny (6769,677t,6780,6781) cse y KO 9avax, npraue46y AenilMilL{Ho npilxBaraMo.

1. Kaxo uMa onpaBAaHocr[ Aa HacraBilre pa4 Ha napqeflaMa vujn cre Kopr4cHr4qr4 u sa xoje Moxere il3Bprut4rr xoueepsrjy,
npilxBaraMo nprueg6y y cKna4y ca rpa$uvxuM npilnoroM - Cnnra 2.

2.lpauuuwe ce ca HaMeHoM nocfloBaba, y3 yn. Kynruoeavxo nolbe norec 4 r Eyneaap Hrxone Tecne, raKo Aa oBa
HaMeHa Moxe npoul4purr ceoj o6yxear Ha Baue napqene/ qilMe ce He yrpoxaBa er:lilcrilpabe HaMaHa y oKplDKeFby.
3.fle,noau Bauilx napqena cy Heonxo4Hr4 sa Qopr.rrparue ranQpacrpyKrypHrx Kopt4Aopa (cao6pahajHa Mpexa/ 6eaeru...)
4. napqene rrju cre 3aKynqil (a Hrcre npr4noxurr4 nynoruohje) npeMa HaueM npe4nory cy AenoM nope6ue sa

$opurparue cao6pahajHe Mpexe, MalbrM AenoM qilHe je4rucreex 6nor nocnoearua a je4au Aeo napqefla je sau o6p<eara
NJIAHA.

5.Ilpojercron napqenaqnje Moxere o6je4nnwn noxaqujy ca norpe6nru o4eajarueu AenoBa :a jasHy cao6pahajnraqy...AoK
o6jexre Moxere rpaAilrr y cua4y ca Ao3BorbeHoM HaMeHoM.

Cnura 1 Crura 2

CTAB KOMI4C14JE: HA 3ATBOPEHOJ CEAHllql4 KOMHCI4JA JE PA3MATPATIA HABEAEHy flPlaMEAEv u
IEAHOilACHO IOHEflA 3AKrbyr{AK AA np]4MErIEA IIE,I]4M]4I{HO nPIXBATA.

Aro ce AocraBrbeHa nprue46a oAHoct4 ce Ha napqene xoje xopucrrre Kao Hoct4otlt4 npaBa Kopt4tuherua n ro xn.6p. 6770
u 6770/t il Ha K.napqene xoje cy y 3aKyny (6769, 6771, 6780, 67Bt) cae y KO gauax, npnue46y AeflrMtlr.tHo nphxBaraMo.

1 . Kaxo uMa onpae4iuocril Aa HacraBilTe pa4 Ha napqenaMa vujr cre Kopr4cHr4r.ll4 r sa xoje Moxere v3Bpwvtrt4 xoHeepsrjy,
npilxBaraMo nprue46y y cKflaAy ca rpaQrvxrM npilnoroM - Cnnxa2.

2. l-pauruure ce ca HaMeHoM nocroBaFbat y3 yn. KynuHoeavxo norbe norec 4 u }yaeeap Hrxone Tecne, TaKo Aa oBa

HaMeHa Moxe npour4prrr ceoj o6yxear Ha Baue napqene/ qilMe ce He yrpoxaBa ercucrfiparue HaMaHa y oKppKeFby.
3. flenoer Baurx napqefla cy HeonxoflHr4:a Qoplruparue uu$pacrpyKrypHux Kopr44opa (cao6pahajna Mpexa, 6eAem...)



Cnrxa 1

4.

5.

llapqene urjr cre 3aKynqil (a urcre npilnoxilnh nynonaohje) npeMa HaueM npeAnory cy AenoM nope6xe aa Qopuuparre
cao6pahajHe Mpexe, MaFbilM AenoM qrHe je4uHcreeu 6nor nocnoearsa a je4au Aeo napqela je aaH o6p<eara nflaHa.

llpojerrou napqenaqNje Moxere olje1uawn noxaqrajy ca norpe6nru o4aajarsela AenoBa sa jaexy cao6pahajnraqy...AoK
o6jerre Moxere rpa1nrv y cKnaAy ca Ao3BorbeHoM HaMeHoM.

Cnnra 2

2. ATflP APAfOrbyE KHEXEBIIh' npe4y3erHrx, flparoruy6 Kxexeenh, Kypcynrna 1, 9auar, npeAcraBHrtr xrje
nprcyraH

l-lou:roeaur,

Bau:rpt 3aKIbyqKoM 6poj 06-t47/17-lV-2-OloA 4.cenrena6 pa 2017. roAilHe o6aeeuJreHil cMo Aa Haua npuMeA6a Ha fll-p
xojr rperupa no4pyvje Ha KoMe ce Hana3e naur o6jexrr ,,xrje ocuoeaHa", a xao pa3nor je xaee4exa oKolHocr Aa ce nrrrarba
sa roja cMo 3ailHrepecoBaHil rperrapajy l-lAP orq. l4uajyhra y Bvlqy Bau c'rae h3 HaBeAeHor 3aKrbyr{Ka Kao il 114[beHraqy Aa je y
rory jasuu ygvtAY nAP,,nPEfl]4hl4" ro Bau 4ocraeruanao nprue46e oBora nyra Ha l-lflP ra eeh il3HerilM r{t4beHrrqaMa 4o4ajeuo
cneAehe:

- Ml4tlJ/bEl-bE JABHOI- BOAOilPilBPEAHOI- nPEAy3EhA ,,CPEI/JABOAE Seorpas , Bo4onpuepeAHu qeHrap ,,MOPABA"
Huu 6poj:07-8078 oA 28.12.20t7.roAVHe v1

- ena6opar,,Xr4polouro xilApayailqKa aHaril3a BefluKr4x eo4a 3ana4He Mopaee Ha nor$y oA Mocra Ha KppxHoM lyry na
HH3BOAHO y Ay>KtAHu L=480 u ypafeH o4 Bo40npuepeAHor ApylxrBa ,,Mopaea" Aoo 143 9aqxa.
O6a 4oxyueHra xoja Bau y npilnory AocraBrbaMo, yrasyjy Ha onpaBAaHocr Haurrx nprue46u Hapoqilro raqxa B.
3aKrbyLlaKa JBI'1 ,,Cp6njaBoAe",'ras4sojeua xao noce6uo BaxHa, MaAa MlacnuMo aa je qenoKynHo Ml4ulrbe]be Aaro Kao
no3ilTl4BaH npilMep npaBilnHor carne4aBaFba crBapil Ha jacau il HeABocMt4cneH HaqilH.

Ha4auo ce Aa he Kourcrja 3a nflaHoBe yBaxilTr4 Mr4uJbeFba eMNHeHTHt4x crpyqr-baKa 3a Eary o6nacr vt u3Bpwvrtl
[3MeHe y l-lflP,,llpeailhil" y cua4y ca Aar[M rexHilr{Kt4M peuerafiMa re ena6opara.

OAFOBOP OEPABI4BAHA: llpr,rr.re46a ce He nprxBara

[1pe4ueru npocrop Ee Hana3il Ha BoAHoM 3eM/br4ury, y ue6paruexou nojacy raar,refy oA6pana6eHilx Hacilna peKe
3.Mopase. lzlsyanuarre oee noraqrje Moxe ce il3Bpul4l4 caMo y3 carflacHocr Ha4rrexHoF npe4yaeha JBI-I ,,Cp6rjaeo4e" il y3
npojexrno-nnaHcKy .qoKyMeuraqrjy ypafeHy 3a ta3Meurarse 4ecuoo6anHor o46pau6eHor Hacuna y 3oHt4 ,,flpenuha". Ha
ocnoey rpeHyrHt4x ca3HaFba/ ycfloBa il AoKyMeHraquje - oey nprarue46y He MoxeMo npnxBarill4.

Xpouonoruja:

1. Torona rcpa4e l4guesa N AonyHa l1l-P ,,tzln4ycrpujcra soxa, KoMnrreKcil 6onurqe n KacapHe" noAHoc[naq npr,rrue46e je
.qocraBilo 3axreB y roKy 143paAe ( flocrasrueHa je:- CarnacHocr JB[1 ,,Cp6njaeoae" 6p.07-197713 oA S.uaja.2014.roA Ha h3paAy
Yp6anucruvxor npojexra 3a AeJIoBe rn. 1377 y noBprul4Hr4 oa 1486rq2 uB35ll y noBprxl,lHn o4262vt2, -Muuruerue Peny6nnure
Auper(uje 3a I4MoBrlHy 6p. 464-L413120t4-06 oA 30.10.2015 rae je HaBeAeHo Aa ,,HaKoH ynuca rpaxeHe npenapqenaqraje n
il3MeHe ynilcaHe Kynrype Arpexquju AocraBmrl4 HIBV nvcf HenoKperHocrn y xoju he 6rrr ynilcaHa HoBa KaracrapcKa



napllefla...", t - Autnranll npojeKar napqenaqilje Ha Koju je l-Y 4ana carnacHocr t4 -reKcr 3ax.ruyvara l-pa4cxor eeha rojr uuje
norn[caH uu oaepeu.) a 3arilM je roxou Jaanor yBh4a yfloxeua npuua46a na l-ll-P. O4rosopeuo je Aa ce noxaqrja Haaa3h y
o6yxeary npocropa aa roju ce npe4arla pa3paAa t1AP ra 4a he ce pa3Morpt4l,1 npo6neuarnra reK Ha HilBoy t43pa4e
perynaqiloHoF nraHa/ rojr je 4eraruaxujr y cMr4cny ArruralHe KaracrapcKe noAnore v Apyr.Ax napaMerapa.

Y rory rcpaAe l-lflP noryuanil cMo Aa pa3peuilMo HaBeAeHy npo6neuarrry noc-rojarua npe4yseha Henocpe4Ho y3
4ecxy o6any pere 3. Mopaae raruajyhu y BnAy aa ce ATI-IP ,,flparony6 KHexeauh" Hafia3il Ha npocropy aa xoje je ua4nexna
rucruryqnja JBI1 ,,Cp6rjano4e", overrBarlil cMo KoHKperHe ycnoBe, jep npocrop rasruefy 4ea 6e4eua npe4craerua jaeHy
noBprur4Hy rojy He cMeMo HaMeHr4ril 3a Apyre norpe6e.

2. O4roeopor,t Ha 3axreB 3a ycnoBe (JBl-l ,,Cp6rajaeo4e" 6p. 07-3669 oa 19.06.2015.roa.) 4o6rajauo craB y KoMe ce Kaxe
Aa sa ,,nAP ne ra4ajy BoAHl,l ycnoBu n uuje norpe6ro npr6aaruarue Mfiurbehba BoAonpuBpeAHor npe4y3eha y nocrynry
ilg4aBa l-ba BoAHt4x ycfl oBa".

3. flonyuy 3axreBa sa ycnoBe sa l-lAP urarbeMo l-pa4cxoj ynpaBil 2.tl.20L7.ro1. naLu 6p.23101t7-L-07 r4e yxaeyjeuo 4a
ce noce6sa naxFba o6parr ua npe4naelrojy noxaqrjry, y3 HaBoa -.qa Kopr4cHr4K ilMa 3axreB aa Sopr.luparue rpaleeuucxe
napllene n 4a je pera 3. Mopaaa MeaHApilpaaa Ka ceBepy/ a 4a je BpeMeHoM oeaj npocrop uzry6uo Synrlliljy Kopilra peKe.

4. O4pxano je uexornro cacraHaKa y Vnpaara l-pa4a ca npeAcraBHilqraua JBll ,,Cp6rajaeo4e", r4e je nopeA ocranor
r43lroxeHa npo6neuarr ra,,[1 pefl ilha".

Y roxy jaexor yan4a 4o6rjexu ry:
1. l-foAaqu ca ycnoBuMa 3a il3paAy l-1flP,,[1perrhu" o4 JBI ,,Cp6rjaao4e" 6p.02-07-439-746412 aana7.l2.20I7. rog., a

3arilM 14 rpaorvKa npilnor "Curyaqroun nflaH BoAHor 3eMjbr4ura ua noxaqnju ll[P,,]-lpenrahil" .qocraBrben 19.12.2017.roa.
. 2. llprue46ou 6p. 2 oa crpaHe ATIIP,,flparoruy6 Kuexeeuh" 4ocraerueuo je:

-,,Xu4ponouLKo xt4ApaynilqKa aHaflil3a BerilKr4x eo4a 3anaAHe Mopaee Ha nore3y oA Mocra Ha KpIDKHoM nyry
na Hil3BoAHo y A;rx'VHvt 04 fl=486r.,r" (Bfll-l ,,Mopaaa" 9avar, Aerleru6ap 20L7.roA.)
- Mutl.ruerre Ha ena6opar xr.qponouKo-xr44paynilqKe aHallh3e BerilKr4x BoAa peKe 3ana4He Mopaee, Ha nore3y oA Mocra Ha
o6hnasHor'4 nyry oKo 9aqra na Hil3Bo.qHo y Ayxr4Hr4 o4 fl=546na (rrv: 141+739 - xr,4: 142+285), 6poj 07-8078 oa
28. 12.20t7.r oA., u3Aaril M oA crpa H e J B l-l,,Cp6raja eo4e".

CTAB KOMIIC]4JE: HA 3ATBOPEHOJ CEAHl,lqlr KOMl,lCl4lA JE PA3MATPATIA HABEflEHy nPhMEAEy n
JEEHOTflACHO AOHEflA 3AKrbyrtAKIlA nPUMEIEA HE nplXBATA.

Ha ocnoey KoHaqHlx ycnoBa JBII ,,Cp6rjaBo4e" Eeorpa4, Bo4onpnepeaH[ r{eHTap ,,MopaBa"
Hrul, 6p. 843/1 oA 26.01.2O18. rognHe, npegMerHr npocrop ce Hana3r y He6paHreHoM nojacy
y3MeDy o46pam6eHrx Hacrna peKe 3ana4ne Mopaee, TaKo Aa ce np]rMefl6a xe MorKe nptrxBarrrr.

ry

3AK,,bYTIAK

Harox o6aBrbeHor jaenor yanAa, oflpxaHe jaene ce4Hrqe Aaxa 22. jauyapa 2018. ro,q., Ha
sareopenoj ce4Hlt4l,t Kourcrje 3a nnaHoBe o4p)KaHoi 22. janyapa 2018. roflrHe, a noroM r Ha
ce[H],lql.l olpxaHoj 23, anprna-2ol8. ro,q, KoHcraroBaHo je Aa je Haqpr nnasa AerarbHe perynaquje
noKaqxje,,flperlhr" y cBeMy ycKna[eH ca 3aronoM o nnaHnpatuy lr rt3rpa4]br ("Cnyx<6eHh rnacH]tK
PC", 6p. 72lO9,8tl09,6411.0" 24lLL Lzlll2,42113,s0l1,r 98lt3, L32lL4 u L45lt4), Kao la Aa cy
nplr r3paAx nnaHa nplMebeHa cBa eax(eha npaBlna, craHlapalr u HopMarnBlt rs o6nacrl
yp6aH[cruqKe crpyKe r je4xornacHo AoHer 3aKrbyqaK Aa ce nnaH Mox(e ynyrtaTm y Aarby npoqeflypy
4oHoureba, oAHocHo AocTaB]4rll Fpa4crou Behy n Crynurrrn[ rpaAa gaqxa na yceajarce.
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l.leanoeuh,

7. Oareepa lIJxon eaph, fvnn.vHx.apx., 
qflaH, npeAcr. MvlHvicrl

// .',: ,. ' ./ , /: J-f ,/iir !,lit,,'A
', ." 
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8. Mrpocraea flpo4axoBrh, Ahna. rpab. hHx., r{raH/ npeAcr. MilHr4cr.

q,IAH O 814 KOM 14C1,IJ E I

1. flyuax ., npeAceAHilK,

efl ., 3aMeHilK npeAceAHilKa

ilHx. apx./ ceKpeTap,

AHnn. ilHX. efl., qflaH,
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