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СКУПШТИНА ГРАДА ЧАЧКА 

На основу члана 46. Закона о локалној самоуправи (,,Сл.rласнкк РС" 
бр.129/2007, 83/2014 - др.закон, 101/2016 - др закон, 47/2018 и 111/2021- др. закон) и 
члана 84. Статута града Чачка (,,Сл. лист града Чачка" бр. 6/2019), 

Градско веће града Чаqка, на седници одржаној 27. јула 2022. године, утврдило 

ПРЕДЛОГ ИЗМЕНА И ДОПУНА 
ПЛАНА ГЕНЕР АЛПЕ РЕГУ ЛАЦИ.ЈЕ ,,ПАРМЕНАЦ - ЈЕЗДИНА -ЛОЗНИЦА" У 

ЧАЧКУ 

па предлаже Скупштини да донесе 

ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ 
ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ "ПАРМЕНАЦ -ЈЕЗДИНА -ЛОЗIШЦА" У 

ЧАЧКУ 

у тексту који је дост�вљен одборницима за седницу Скупштине. 

Известиоци на сещшци Скупштине су: Вера Јаковљевић, наqелник Градске 
управе за урбанизам и и Зорица Сретеновић, представник обрађивача "Урбанпројект" 
ад Чачак. 
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РЕПУБЛИКА СРБ ИЈА 
ГР АД СКА УПРАВА ЗА УРБАНИЗА1'1 
ГР АДА ЧАЧКА 

Б рој: 350-4/20-IV-2-01 
11.07.2022. године 
ЧА ЧАК 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ЧАЧКА 

ЧАЧАК 

ПРЕДМЕТ: Д остављање предлога Измена и допуна Плана генералне 
регулације "Парменац - Јездина -Лозница'' у Чачку. 

У прилогу акта достављамо В ам предлог Измена и допуна Плана 
генералне регулације "Парменац - Јездина -Лозница" у Чачку ради даљег 
поступања односно, ради утврђивања и достављања Скупштини града на 
разматрање и доношење. 

Прилог: 
- Нацрт плана.
- Решење о непристуnању стратешкој процени утицаја на животну

средину Плана, број 350-4/20-IV-2-0l од 14.01.2020. г. 
- Извештај о обављеном јавном увиду од 08. новембра 2021. године.

- Извештај о обављеном поновљеном јавном увиду од 27. јуна 2022.
године. 

- Карта планиране намене површина.
- Карта регулације и површина јавне намене.
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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, 9/20 и 52/21) и члана 54. став 
1. тачка 5) Статута града Чачка („Службени лист града Чачка“ број 6/19), Скупштина града
Чачка, на седници одржаној ___.________. 2022 године, донела је

ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ 
 „ПАРМЕНАЦ – ЈЕЗДИНА - ЛОЗНИЦА“ У ЧАЧКУ  

1. ОПШТИ ДЕО

1.1. Правни и плански основ за израду плана 

Правни основ за израду Измена и допуна Плана генералне регулације „Парменац – Јездина 
– Лозница“ у Чачку је:
- Закон о планирању и изградњи („Сл. гласник РС“, бр. 72/09, 81/09 - испр, 64/10 - УС, 24/11,
121/12, 42/13 - УС, 50/13 - УС, 98/13 - УС, 132/14, 145/14-УС, 83/18, 31/19, 37/19 – др. закон,
9/20 и 52/21).

- Правилник о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког
планирања („Сл. гласник РС“, бр. 32/19).

- Одлука о изради Измена и допуна Плана генералне регулације „Парменац – Јездина –
Лозница“ у Чачку, („Службени лист града Чачка“ бр. 3/2020).
Плански основ за израду Измена и допуна Плана генералне регулације „Парменац – Јездина 
– Лозница“ у Чачку (у дањем тексту Измене и допуне ПГР-а) је:
- Генерални урбанистички план града Чачка 2015. („Службени лист града Чачка“, бр.
25/2013).

1.2. Циљеви и задаци израде плана 

Циљ израде Измена и допуна ПГР-а је утврђивање мера, правила грађења и начина 
коришћења и уређења земљишта, као и заштите планског подручја. 

Основни циљеви израде и доношења плана су: 
 усклађивање са смерницама Генералног урбанистичког плана града Чачка 2015. кроз

перманентну реконструкцију и изградњу;

 дефинисање саобраћајне мреже у односу на саобраћајно решење планирано
Генералним урбанистичким планом града Чачка 2015. као дела укупне саобраћајне
матрице града;

 рационалније коришћење грађевинског земљишта;

 дефинисање карактеристичних урбанистичких зона, односно целина са планирањем
нове изградње;

 дефинисање јавног интереса кроз разграничење површина јавне и остале намене;

 квалитетна опремљеност потребном инфраструктуром;
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 озелењавање јавних простора;

 усклађивање организације, опремања и уређења простора и његова заштита уз
примену услова и критеријума за културна добра и

 усклађивање организације, опремања и уређења простора и његова заштита уз
примену услова и критеријума за заштиту животне средине.

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

 Генералним урбанистичким планом града Чачка („Службени лист града Чачка“, бр.
25/2013).

 Могућностима геоморфолошких карактеристика терена, потребама привредних
субјеката и других корисника простора, као и принципима заштите животне средине.

1.3. Предмет Измена и допуна ПГР-а 

Предмет Измена и допуна ПГР-а је План генералне регулације „Парменац – Јездина - 
Лозница“ у Чачку, у целини.  
Измене и допуне ПГР-а се односе пре свега на: 

 усклађивање уочених одступања катастарских подлога плана у односу на фактичко
стање и дигиталне катастарске подлоге;

 отклањање уочених техничких грешака плана;
 иницијативе корисника простора за измене појединих делова плана.

Корекција планиране саобраћајне мреже, у складу са предлозима и захтевима, условиће и 
корекцију регулације у смислу померања или сужавања, као и корекцију намене у контакту. 
С обзиром да се кроз Измене и допуне ПГР сагледава читав захват важећег плана, у току 
израде размотриће се и остали предлози и захтеви и уградити у план, уколико су исти 
оправдани. 

1.4. Граница обухвата плана 

Одлуком је утврђена и описана граница Измена и допуна ПГР-а, која се односи на цео 
простор плана чија се измена врши: 
Граница Измена и допуна ПГР-а у јужном и западном делу плана се поклапа са границом 
Генералног урбанистичког плана града Чачка 2015., такође се поклапа са овом границом и у 
делу левообалног одбрамбеног насипа реке Западне Мораве у Парменцу до катастарске 
парцеле к.п. бр. 2348/1 где скреће ка Државном путу IБ реда бр. 23 (главна градска 
магистрала) и даље иде овом саобраћајницом до укрштања са Лозничком реком, што 
представља границу са Планом генералне регулације „Центар“. Граница се даље поклапа са 
границом ПГР „Атеница – Кулиновци“ пратећи Лозничку реку до изласка на Лознички пут, 
којим даље наставља све до границе Генералног урбанистичког плана града Чачка 2015., до 
почетне тачке на југу. 
Изменом и допуном ПГР-а су обухваћени делови КО Чачак, КО Парменац, КО Бељина, КО 
Пријевор, КО Придворица, КО Јездина и КО Лозница.  
Приликом израде плана дошло је до корекције границе која је утврђена одлуком и то у 
односу на дигиталну катастарску подлогу са јужне и западне стране. Остале границе су 
кориговине у односу на границе  важећих контактних планова. Североисточна граница се 
поклапа са границом Плана генералне регулације „Центар“, а источна са границом Плана 
генералне регулације „Атеница – Кулиновци“  

Површина обухвата Плана је 641,78 ha. 
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Катастарске парцеле које улазе у обухват Плана 

К.О. Парменац, целе к.п. 
1/2, 1/3, 2/1, 2/2, 2/3, 3, 4, 5/1, 5/2, 5/3, 6, 7, 8/1, 8/2, 9/1, 9/2, 10, 11, 12/1, 12/2, 12/3, 12/4, 13, 
14, 15, 16, 17, 18, 19/1, 19/2, 19/3, 19/4, 19/5, 19/6, 19/7, 19/8, 19/9, 19/10, 20/1, 20/2, 20/3, 20/4, 
20/5, 20/6, 20/7, 20/8, 20/9, 21/1, 21/2, 22, 23/1, 23/2, 23/4, 24/1, 24/2, 24/3, 24/4, 25, 26, 27/1, 
27/2, 28/1, 28/2, 29, 30/1, 30/2, 30/3, 31/1, 31/2, 31/3, 32/1, 32/2, 32/3, 32/4, 32/5, 32/6, 32/7, 
32/8, 33, 34, 35/1, 35/2, 36/1, 36/2, 36/3, 37, 38/1, 38/2, 39/1, 39/2, 39/3, 39/4, 40, 41/1, 41/2, 
41/3, 42, 43, 44, 45, 46/1, 46/2, 46/3, 47, 48, 49, 50/1, 50/2, 50/3, 51, 52/1, 52/2, 52/3, 52/4, 53, 
54, 55, 56, 57, 58/1, 58/2, 59, 60, 61, 62, 63/1, 63/2, 63/3, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73/1, 
73/2, 74, 75/1, 75/2, 75/3, 75/4, 75/5, 75/6, 76/1, 76/2, 77, 78, 79/1, 79/2, 80/1, 80/2, 80/3, 81/1, 
81/2, 82, 83, 84, 85, 86, 87/1, 87/2, 88/1, 88/2, 89/1, 89/2, 89/3, 89/4, 89/5, 89/6, 89/7, 90/1, 90/3, 
91/1, 91/2, 91/3, 91/4, 91/5, 92, 93/1, 93/2, 94, 95, 96/1, 96/2, 96/3, 96/4, 96/5, 96/6, 97/1, 97/2, 
97/3, 98/1, 98/2, 98/3, 99/1, 99/2, 99/3, 99/4, 100, 101, 102/1, 102/2, 102/3, 103/1, 103/2, 104, 
105, 106, 107, 108/1, 108/1, 108/2, 108/3, 108/4, 108/5, 108/6, 108/7, 108/8, 108/9, 109, 110, 
112/1, 112/2, 112/3, 113/1, 113/2, 114/1, 114/2, 114/3, 114/4, 114/5, 114/6, 115/1, 115/2, 115/3, 
115/4, 116/1, 116/2, 116/3, 116/4, 116/5, 116/6, 116/7, 116/8, 116/9, 116/10, 116/11, 116/12, 
116/13, 116/14, 117, 118, 119, 120/1, 120/2, 120/3, 120/4, 120/5, 120/6, 120/7, 120/8, 120/9, 121, 
122/1, 122/2, 122/3, 122/4, 122/5, 122/6, 122/7, 122/8, 122/9, 123/2, 124, 125/1, 125/2, 125/3, 
126/1, 126/2, 126/3, 127/1, 127/2, 128, 129/1, 129/2, 130, 131/1, 131/2, 132/1, 132/2, 132/3, 
132/4, 132/5, 132/6, 133, 134/1, 134/2, 134/3, 134/4, 134/5, 134/6, 134/7, 134/8, 134/9, 134/10, 
134/11, 134/12, 134/13, 135/1, 135/2, 135/3, 135/4, 135/5, 135/6, 135/7, 135/8, 135/9, 135/10, 
135/11, 135/12, 135/13, 135/14, 135/15, 135/16, 135/17, 135/18, 135/19, 135/20, 135/21, 135/22, 
135/23, 135/24, 135/25, 135/26, 135/27, 135/28, 135/29, 135/30, 135/31, 135/32, 135/33, 135/34, 
135/35, 135/36, 136, 137/1, 137/2, 138/1, 138/2, 138/3, 138/4, 139/1, 139/2, 139/3, 139/4, 139/5, 
140/1, 140/2, 140/3, 141/1, 141/2, 141/3, 141/4, 141/5, 141/6, 141/7, 142/1, 142/2, 142/3, 142/4, 
143/1, 143/2, 144, 145, 146, 147, 148, 149/1, 149/2, 150/1, 150/2, 151/1, 151/2, 151/3, 152/1, 
152/2, 153, 154/1, 154/2, 154/3, 155, 156/1, 156/2, 156/3, 157, 158/1, 158/2, 158/3, 159/1, 159/2, 
159/3, 159/4, 159/5, 160, 161/1, 161/2, 162, 163/1, 163/2, 164, 165, 166/1, 166/2, 166/3, 166/4, 
166/5, 166/6, 167, 168, 169, 170/1, 170/2, 171, 172, 173/1, 173/2, 173/3, 173/4, 173/5, 173/6, 
174/1, 174/2, 175/1, 175/2, 176/1, 176/2, 176/3, 176/4, 176/5, 176/6, 176/7, 176/8, 176/9, 177/1, 
177/2, 178/1, 178/2, 179, 180, 181, 182/1, 182/2, 183, 184, 185/1, 185/2, 186/1, 186/2, 186/3, 
186/4, 188, 189, 190, 191, 192, 193/1, 193/2, 193/3, 193/4, 193/5, 194/1, 194/2, 195, 196, 197/1, 
197/2, 197/3, 197/4, 198, 199, 211, 420/1, 420/2, 420/3, 420/4, 421, 422, 423/1, 423/2, 423/3, 424, 
425/1, 425/2, 426/1, 426/2, 426/3, 427/1, 427/2, 428/1, 428/2, 428/4, 429, 430/1, 430/2, 431, 
432/1, 432/2, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439/1, 439/2, 439/3, 439/4, 440/1, 440/2, 440/3, 440/4, 
440/5, 441/1, 441/2, 441/3, 441/4, 441/5, 441/6, 442, 443, 444/1, 444/2, 444/3, 444/4, 444/5, 
444/6, 445, 446, 447, 448/1, 448/2, 449, 450, 451, 452, 453/1, 453/2, 454/1, 454/2, 455/1, 455/2, 
455/3, 455/4, 455/5, 455/6, 455/7, 455/8, 455/9, 456, 457, 458/1, 458/2, 458/3, 458/4, 459/1, 
459/2, 460, 461/1, 461/2, 462/1, 462/2, 463/1, 463/2, 463/3, 463/4, 464, 465, 466/1, 466/2, 467, 
468/1, 468/1, 468/2, 468/3, 468/4, 468/5, 468/6, 468/7, 468/8, 468/9, 469/1, 469/2, 469/3, 469/4, 
469/5, 469/6, 469/7, 469/8, 469/9, 469/10, 469/11, 469/12, 469/13, 470/1, 470/2, 471/1, 471/2, 
471/3, 471/4, 471/5, 471/6, 471/7, 472, 473/1, 473/2, 473/3, 473/4, 473/5, 474/1, 474/1, 474/2, 
474/3, 474/4, 474/5, 474/6, 474/7, 474/8, 474/9, 474/11, 474/12, 477, 478, 479, 480, 524, 527/3, 
533/2, 705/2, 1036, 1038 и 1039. 

К.О. Парменац, делови к.п. 
187, 402/2, 551/2, 384, 404, 419, 481, 482, 483, 495, 532, 1035, 1037, 1043 и 1044. 

К.О. Бељина, целе к.п. 
1, 2, 3, 4/1, 4/2, 4/3, 5/1, 5/2, 6, 7/1, 7/2, 7/3, 8, 9/1, 9/2, 10/1, 10/2, 10/3, 10/4, 10/5, 10/6, 10/7, 
12, 13/1, 13/2, 13/3, 14/1, 14/2, 14/3, 14/4, 15/1, 15/2, 16, 17, 18, 19, 20, 21/1, 21/2, 22, 23, 24/1, 
24/2, 25, 26, 27, 28/1, 28/2, 29, 30, 31, 32, 33, 34/1, 34/2, 35/1, 35/2, 36/1, 36/2, 37/1, 37/2, 38, 
39/1, 39/2, 40, 41/1, 41/2, 42/1, 42/2, 43/1, 43/2, 43/3, 43/4, 43/5, 44/1, 44/2, 44/3, 45/1, 45/2, 
45/3, 45/4, 46/1, 46/2, 47, 48, 49, 50, 51/1, 51/2, 51/3, 52, 53, 54, 55/1, 55/2, 55/3, 55/4, 55/5, 
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55/6, 55/7, 56/1, 56/2, 56/3, 56/4, 56/5, 56/6, 57, 58/1, 58/2, 58/3, 59/1, 59/2, 59/3, 59/4, 59/5, 
60/1, 60/2, 60/3, 60/4, 61, 62, 63, 64/1, 64/2, 64/3, 65/1, 65/2, 66, 67, 68/1, 68/2, 68/3, 68/4, 68/5, 
68/6, 68/7, 68/8, 68/9, 68/10, 68/11, 69/1, 69/2, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79/1, 79/2, 79/3, 
80, 81, 82/1, 82/2, 83/1, 83/2, 84, 85, 86, 87/1, 87/2, 87/3, 87/4, 87/5, 87/6, 87/8, 87/9, 87/10, 
87/11, 88/1, 88/2, 88/3, 89, 91, 92, 145/2, 155/25, 156/1, 156/2, 157/1, 157/2, 157/3, 157/4, 158/1, 
158/2, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165/1, 165/2, 166/1, 166/2, 166/3, 166/4, 166/5, 167/1, 167/3, 
167/5, 167/6, 169/1, 169/3, 169/4, 169/5, 170/1, 170/2, 171, 176/2, 177/2, 178/2, 178/3, 181/2, 
182/3, 183/2, 184/2, 184/3, 184/4, 186/1, 186/2, 186/3, 187/2, 187/3, 187/5, 188/1, 188/2, 189, 
190, 191, 192, 193, 194, 195, 196/1, 196/2, 197, 198, 199, 200/1, 200/2, 200/3, 200/4, 200/5, 
200/6, 200/7, 200/8, 200/9, 200/10, 201/1, 201/2, 201/3, 201/4, 201/5, 201/6, 202/1, 202/2, 202/3, 
202/4, 203/1, 203/2, 203/4, 204/1, 204/2, 205/1, 205/2, 205/3, 205/4, 205/5, 206/2, 207/1, 207/2, 
208/1, 208/3, 208/4, 208/5, 208/6, 208/7, 208/8, 208/9, 209, 210/1, 210/2, 210/3, 210/4, 210/5, 
210/6, 210/7, 210/8, 210/9, 210/10, 210/11, 211, 212, 213, 214/1, 214/2, 215, 216, 217, 218/1, 
218/2, 219, 220/1, 220/2, 220/3, 220/4, 220/5, 221, 222/1, 222/2, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 
229/1, 229/2, 230, 231/1, 231/2, 232, 233/1, 233/2, 234, 235, 236/1, 236/2, 236/3, 236/4, 236/5, 
236/6, 236/7, 236/8, 236/9, 236/10, 236/11, 236/12, 236/13, 237, 238/1, 238/2, 238/3, 239, 240/1, 
240/2, 241, 242, 243/1, 243/2, 243/3, 243/4, 244/1, 244/2, 244/3, 244/4, 245, 246/1, 246/2, 246/3, 
246/4, 247, 248/1, 248/2, 249/1, 249/2, 249/3, 249/4, 249/5, 249/6, 249/7, 250/1, 250/2, 250/3, 
251, 252/1, 252/2, 252/3, 253, 254/1, 254/2, 254/3, 254/4, 255, 256/1, 256/2, 257, 258/1, 258/2, 
259/3, 259/4, 259/5, 260/1, 260/2, 261/1, 261/2, 261/3, 262/1, 262/2, 263/1, 263/2, 265, 267, 268, 
269, 270, 271, 272/1, 272/2, 273/1, 273/2, 274, 275/1, 275/2, 275/3, 276, 277, 278, 279/1, 279/2, 
280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290/1, 290/2, 291, 292/1, 292/2, 292/3, 292/4, 
293/1, 293/2, 294, 295, 296, 297/1, 297/2, 297/3, 298, 299, 300/1, 300/2, 301, 302, 303, 304, 305, 
306/2, 306/3, 307/1, 307/2, 308/1, 308/2, 308/3, 309/1, 309/2, 309/3, 310, 311/1, 311/2, 311/3, 
311/4, 312, 313/1, 313/2, 313/3, 314/1, 314/2, 315, 316, 317, 318, 319/1, 319/2, 320/1, 320/2, 321, 
322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334/1, 334/2, 335, 336, 337/1, 337/2, 
338, 339/1, 339/2, 340, 341, 342, 343, 344/1, 344/2, 344/3, 345/1, 345/2, 346, 347, 348, 349, 350, 
351/1, 351/2, 352/1, 352/2, 352/3, 352/4, 352/5, 352/6, 352/7, 352/8, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 
359, 360/1, 360/2, 360/3, 361/1, 361/2, 361/3, 362/1, 362/2, 363, 364, 365, 366, 367/1, 367/2, 
367/3, 368, 369, 370, 371/1, 371/2, 371/3, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378/1, 378/2, 379/1, 
379/2, 379/3, 379/4, 379/5, 380/1, 380/2, 380/3, 381, 382, 383/1, 383/2, 383/3, 384/1, 384/2, 
384/3, 385/1, 385/2, 386, 387/1, 387/2, 387/3, 388, 389/1, 389/2, 389/3, 390, 391/1, 391/2, 391/3, 
391/4, 392/1, 392/2, 393, 394/1, 394/2, 394/3, 394/4, 395, 396/1, 396/2, 396/3, 396/4, 397/1, 
397/2, 398/1, 398/2, 398/3, 398/4, 398/5, 398/6, 398/7, 398/8, 399, 400, 401, 402/1, 402/2, 403, 
404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 
423, 424/1, 424/2, 424/3, 424/4, 425, 426, 427/1, 427/2, 427/3, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 
435/1, 435/2, 436/1, 436/2, 437, 438, 439, 440/1, 440/2, 441, 442/1, 442/2, 443/1, 443/2, 443/3, 
444/1, 444/2, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454/1, 454/2, 454/3, 455/1, 455/2, 
456/1, 456/2, 456/3, 456/4, 457/1, 457/2, 458/1, 458/2, 458/3, 459/1, 459/2, 460, 461/1, 461/2, 
462, 463, 464/1, 464/2, 465, 466, 467, 468, 469, 470, 471, 472, 473, 474/1, 474/2, 475, 476, 477, 
478, 479, 480/1, 480/2, 481/1, 481/2, 482, 483, 484, 485, 486, 487, 488, 489, 490, 491/1, 491/2, 
492, 493, 494, 495, 496/1, 496/2, 496/3, 497, 498, 499, 500, 501, 503, 504, 505, 507/2, 508 и 509. 

К.О. Бељина, делови к.п. 
56/7, 90, 93, 145/3, 155/26, 156/4, 167/7, 169/7, 169/8, 176/3, 177/3, 178/5, 178/6, 181/3, 182/4, 
183/3, 184/5, 184/6, 185/1, 185/2, 186/4, 187/1, 187/4, 206/4, 206/5, 502, 507/3 и 510. 

К.О. Придворица, целе к.п. 
157/1, 158/1, 183/4, 183/5, 184, 185, 186/1, 186/2, 187/1, 187/2, 188, 189, 190/1, 190/2, 190/3, 
191, 192, 193, 194, 195, 196/1, 196/2, 196/3, 197/1, 197/2, 198/1, 198/2, 198/3, 198/4, 198/5, 
198/6, 199/1, 200/1, 200/2, 201/1, 201/2, 202/1, 202/2, 202/3, 203/1, 203/2, 204, 205/1, 205/2, 
205/3, 205/4, 205/5, 205/6, 206, 210, 211, 212/1, 212/2, 215, 216/1, 216/2, 216/3, 217, 218/1, 
218/2, 219, 220/1, 220/2, 222/1, 223/1, 224/1, 225/1, 227, 228, 229/1, 372/2, 373/2, 374, 375/1, 
376, 377/1, 377/3, 377/4, 378, 547/2, 547/3, 569, 570/2, 571, 572/1, 572/3, 604, 605, 606/1, 606/2, 
606/3, 607, 608/1, 608/2, 609/1, 609/2, 610, 611/1, 611/2, 612, 613/1, 613/2, 614/1, 614/2, 615, 
617, 618, 619/2, 620/1, 620/2, 621, 622/1, 622/2, 622/3, 622/4, 623, 624, 625, 626, 627, 628/1, 
628/2, 639, 640, 641, 642, 1552/1, 1555/2, 1555/5, 1566, 1572/1, 1573 и 1574. 



5 

К.О. Придворица, делови к.п. 
159, 160/10, 223/3, 223/4, 223/5, 224/3, 225/3, 229/2, 231/1, 231/2, 232/2, 239, 373/1, 379/2, 
547/1, 568, 572/2, 573/1, 573/2, 574/1, 574/2, 588, 629, 630/3, 630/4, 630/5, 638, 643, 645, 646, 
650, 651, 652, 1553, 1555/1, 1575 и 1577.  

К.О. Јездина, целе к.п. 
352/1, 352/2, 352/3, 352/4, 352/5, 352/6, 352/7, 352/8, 352/9, 352/10, 352/11, 352/12, 352/13, 
352/14, 352/15, 352/16, 352/17, 352/18, 352/19, 352/20, 352/21, 352/22, 353/1, 353/2, 353/3, 
354/1, 354/2, 354/3, 354/4, 354/5, 354/6, 354/7, 354/8, 354/9, 354/10, 354/11, 354/12, 354/13, 
354/14, 354/15, 354/16, 354/17, 354/18, 354/19, 354/20, 354/21, 354/22, 354/23, 354/25, 354/26, 
354/27, 354/28, 354/29, 354/30, 354/31, 354/32, 354/33, 354/34, 354/35, 354/36, 354/37, 354/38, 
354/39, 354/40, 354/41, 354/42, 354/43, 354/45, 354/46, 354/47, 354/48, 354/49, 354/50, 354/51, 
354/52, 354/53, 354/54, 354/55, 354/56, 354/57, 354/58, 354/59, 354/60, 354/61, 354/62, 354/63, 
354/64, 354/65, 354/66, 354/67, 354/68, 354/69, 354/70, 354/71, 354/72, 354/73, 354/74, 354/75, 
354/76, 354/77, 354/78, 354/79, 354/80, 354/81, 354/82, 354/83, 354/84, 354/85, 354/87, 354/88, 
354/89, 354/90, 354/91, 354/92, 355/1, 355/2, 355/3, 355/4, 355/5, 356, 357/1, 357/2, 357/3, 
357/4, 357/5, 357/6, 357/9, 358/1, 359, 360, 361/1, 361/2, 361/3, 361/4, 361/5, 361/6, 361/7, 
361/8, 361/9, 361/10, 361/11, 361/12, 361/13, 362, 363/1, 363/2, 363/3, 364/1, 364/3, 365/1, 
365/2, 366/1, 366/2, 367/1, 367/3, 367/4, 367/5, 367/6, 368/1, 368/3, 368/4, 368/5, 369, 370, 371, 
373, 374, 375/1, 375/3, 376/1, 376/3, 377/1, 377/2, 377/3, 377/4, 378/1, 378/2, 379/1, 379/2, 
380/1, 380/2, 380/3, 380/4, 380/5, 380/6, 380/7, 380/8, 380/9, 380/10, 380/11, 380/12, 381, 382, 
383/1, 383/2, 383/3, 383/4, 383/5, 383/6, 383/7, 383/8, 383/9, 383/10, 383/11, 383/12, 383/13, 
383/14, 383/15, 383/16, 383/17, 383/19, 383/20, 383/21, 383/22, 384/1, 384/2, 384/3, 384/4, 
384/5, 384/6, 385/1, 385/2, 386, 387/1, 387/2, 387/3, 387/4, 387/5, 387/6, 387/7, 387/8, 387/9, 
387/10, 387/11, 388/1, 388/2, 388/3, 388/4, 388/5, 388/6, 388/7, 388/8, 388/9, 388/10, 389/1, 
389/2, 390/1, 390/2, 391/1, 391/2, 392/1, 392/3, 392/4, 392/5, 392/6, 394, 397, 398, 400, 406/1, 
406/3, 408, 410, 411, 413, 414/2, 421, 423/1, 423/2, 424/1, 424/2, 426/1, 426/2, 427/1, 427/2, 
428/1, 428/2, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 
446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 
465, 466, 467, 468/1, 468/2, 468/3, 469, 470, 471/2, 564/1, 564/2, 565/1, 565/2, 565/3, 565/4, 566, 
567, 568/1, 568/2, 569, 570/1, 570/2, 570/3, 571, 572, 573, 574/1, 574/2, 575, 576, 577, 578, 579, 
580, 581, 582/1, 582/2, 582/3, 583, 584, 585/1, 585/2, 586, 587/1, 587/2, 588, 589, 590, 591/1, 
591/3, 591/4, 591/5, 592/1, 592/2, 592/3, 592/4, 593/1, 593/2, 594/1, 594/2, 595/1, 597/2, 599/1, 
599/2, 599/3, 600, 601, 602/1, 602/2, 602/3, 602/4, 602/5, 602/6, 603/1, 603/2, 603/5, 603/6, 
603/7, 603/8, 603/9, 603/10, 603/11, 604, 605, 606, 607, 608, 609, 610, 611, 612, 613, 615, 616, 
617, 618, 619/1, 619/2, 619/3, 619/4, 619/5, 620/1, 620/2, 620/3, 621/1, 621/2, 621/3, 621/4, 
621/5, 621/6, 622, 623, 624, 625, 626/1, 626/2, 627, 628, 629/1, 629/2, 629/3, 629/4, 630, 631, 
632/1, 632/2, 632/3, 632/4, 632/5, 633/1, 633/2, 634/1, 634/2, 635, 636, 637, 638, 639, 640/1, 
640/2, 641, 642, 643, 644, 645, 646, 647, 648, 649/1, 649/2, 650/1, 650/2, 650/3, 650/4, 651, 652, 
653/1, 653/2, 654, 655, 656, 657, 658, 659, 660, 661, 662, 663/1, 663/2, 664/1, 664/2, 664/3, 665, 
666, 667, 668, 670, 671, 672, 673, 674, 675, 676, 677, 678, 679, 680, 681, 682, 683, 684, 685, 
686, 687, 688/1, 688/2, 689/1, 689/2, 690/4, 698/1, 698/2, 2056/2, 2063/1, 2068, 2069 и 2075. 

К.О. Јездина, делови к.п. 
471/1, 474, 564/3, 597/1, 690/2, 709, 792/2, 2056/1, 2057, 2058/4, 2067 и 2070. 

К.О. Лозница, целе к.п. 
1/1, 1/2, 1/3, 1/4, 2/1, 2/2, 2/3, 2/4, 2/5, 2/6, 2/7, 3/1, 3/2, 3/3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10/1, 10/2, 11, 12, 13, 
14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25/1, 25/2, 26/1, 26/2, 27, 28/1, 28/2, 29/1, 29/2, 29/3, 
30/1, 30/2, 30/3, 30/4, 31/1, 31/2, 32/1, 32/2, 32/3, 32/4, 33, 34/1, 34/2, 34/3, 34/4, 35/1, 35/2, 36, 
37/1, 37/2, 39/1, 39/2, 40, 41/1, 41/2, 42/1, 42/2, 42/3, 43/1, 43/2, 43/3, 44, 45/1, 45/2, 45/3, 45/4, 
46/1, 46/2, 46/3, 46/4, 46/5, 46/6, 46/7, 47/1, 47/2, 47/3, 47/4, 48/1, 48/2, 48/3, 48/4, 48/5, 48/6, 
48/7, 49/1, 49/2, 49/3, 49/4, 49/5, 50/1, 50/2, 50/3, 50/4, 50/5, 50/6, 50/7, 52/1, 52/2, 52/3, 53/1, 
53/2, 53/3, 53/4, 53/5, 53/6, 53/7, 54/1, 54/2, 54/3, 54/4, 54/5, 55/1, 55/2, 55/3, 56/1, 56/2, 56/3, 
57/1, 57/2, 57/3, 57/4, 58/1, 58/2, 58/3, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67/1, 67/2, 67/3, 68, 69, 
70/1, 70/2, 81, 313/1, 313/2, 314/7, 314/8, 314/18, 315/1, 315/2, 315/3, 315/4, 315/5, 315/6, 315/7, 
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316/1, 316/2, 317/2, 317/3, 317/4, 317/5, 317/6, 317/7, 317/8, 318/1, 318/2, 318/3, 318/4, 318/5, 
318/6, 318/7, 318/8, 318/9, 318/10, 318/11, 318/12, 319/1, 319/2, 319/3, 320/1, 320/2, 320/3, 
320/4, 320/5, 320/6, 320/7, 320/8, 320/9, 320/10, 320/11, 320/12, 320/13, 320/14, 320/15, 320/16, 
320/17, 320/18, 320/19, 320/20, 320/21, 320/22, 320/23, 320/24, 320/25, 320/26, 320/27, 320/28, 
320/29, 320/30, 320/31, 320/32, 320/33, 321/1, 321/2, 321/3, 321/5, 321/6, 321/7, 321/8, 321/9, 
321/10, 321/11, 321/12, 322/1, 322/2, 323, 324/1, 324/2, 324/3, 324/4, 324/5, 324/6, 324/7, 324/8, 
324/9, 324/10, 324/11, 324/12, 325, 326/1, 326/2, 326/3, 327/1, 327/3, 327/4, 327/5, 328/1, 328/6, 
328/7, 328/8, 328/9, 328/10, 330/1, 330/2, 330/3, 330/4, 330/5, 330/6, 330/7, 330/8, 330/9, 330/10, 
330/11, 330/12, 331/1, 331/2, 331/3, 331/4, 331/5, 331/6, 332/1, 332/2, 332/3, 333/1, 333/2, 334/1, 
334/2, 335, 336/1, 336/2, 337, 338, 339/1, 339/2, 340, 341, 342/1, 342/2, 342/3, 343, 344, 370/1, 
370/2, 370/3, 371, 372/1, 372/2, 372/3, 372/4, 372/5, 372/6, 372/7, 372/8, 372/9, 372/10, 372/11, 
373/1, 373/2, 374/1, 374/2, 375, 376/1, 376/2, 377, 378/1, 378/2, 379/1, 379/2, 380, 381/1, 381/2, 
383, 385, 386/1, 386/2, 386/3, 386/4, 386/5, 386/6, 386/7, 386/8, 386/9, 387, 388, 389, 390, 391, 
392, 393, 396/1, 396/2, 396/3, 396/4, 397, 398/1, 398/2, 398/3, 399/1, 399/2, 400, 401/1, 401/2, 
401/5, 401/6, 402, 403/1, 403/2, 403/3, 404, 405/1, 405/2, 406, 407/1, 407/2, 408, 409/1, 409/2, 
410, 411/1, 411/2, 412/1, 412/2, 413/1, 413/2, 413/3, 414/1, 414/2, 414/3, 415, 416, 417, 418, 
419/1, 419/2, 420/1, 420/2, 421/1, 421/2, 422/1, 422/2, 422/3, 423/1, 423/2, 423/3, 423/4, 424/1, 
424/2, 424/3, 424/4, 425, 427, 428, 429, 430/1, 430/2, 431, 432, 433, 434/1, 434/2, 435, 436/1, 
436/2, 437/1, 437/2, 438, 439, 440, 441, 442, 443/1, 443/2, 443/3, 550/2, 550/11, 550/12 и 550/19.  

К.О. Лозница, делови к.п. 
314/1, 314/2, 314/5, 314/6, 314/9, 314/10, 314/11, 314/12, 314/19, 346/1, 346/2, 346/3, 369/2, 
369/3, 369/4, 369/7, 369/10, 369/11, 369/12, 395, 444, 445, 446, 447, 448/1, 451/1, 451/2, 455/3, 
455/4, 455/5, 458/1, 458/2, 458/3, 458/4, 538/1, 538/6, 539/2, 539/3, 540/4, 541/3, 549, 550/1, 
550/3, 550/4, 550/5, 550/6, 550/7, 550/8, 550/9, 550/10, 550/13, 550/14, 550/17, 550/18, 550/20, 
2054, 2055, 2057, 2073 и 2074.  

К.О. Чачак, целе к.п. 
358/2, 5059/1, 5060, 5062, 5171/1, 5171/2, 5171/3, 6206/2, 6207/1, 6207/4, 6212/1, 6212/3, 
6213/1, 6221/2, 6222, 6223/1, 6223/2, 6223/3, 6224/1, 6224/2, 6225/1, 6225/2, 6226, 6227, 
6228/1, 6228/2, 6307/3, 6307/4, 6307/5, 6308/1, 6308/2, 6308/3, 6309, 6310/1, 6310/2, 6311/1, 
6311/2, 6311/3, 6311/4, 6311/5, 6311/6, 6311/7, 6311/8, 6311/9, 6311/10, 6311/11, 6311/12, 
6311/13, 6311/14, 6311/15, 6311/16, 6311/17, 6311/18, 6311/19, 6311/20, 6311/21, 6311/22, 
6311/23, 6311/24, 6311/28, 6311/30, 6311/31, 6311/32, 6311/33, 6311/35, 6311/36, 6311/37, 
6311/38, 6311/39, 6311/40, 6311/41, 6311/42, 6311/43, 6311/44, 6311/45, 6312, 6313, 6314, 
6315, 6316, 6317, 6318, 6319/1, 6319/2, 6320/1, 6320/2, 6320/3, 6320/4, 6321/1, 6321/2, 6322, 
6323, 6324/1, 6324/2, 6324/3, 6325, 6326, 6327, 6328, 6330/1, 6330/2, 6331/1, 6331/2, 6331/3, 
6331/4, 6331/5, 6331/6, 6331/7, 6332, 6333/1, 6333/2, 6334, 6335/1, 6335/2, 6336, 6337, 6338, 
6339, 6340, 6341, 6342, 6343, 6344, 6345, 6346, 6347, 6348/1, 6348/2, 6349, 6350, 6351, 
6352/1, 6352/2, 6352/3, 6353, 6354, 6355, 6356/1, 6356/2, 6357, 6358, 6359, 6360, 6361, 6362, 
6363, 6364, 6365, 6366, 6367/1, 6367/2, 6367/3, 6368, 6369/1, 6369/2, 6370/1, 6370/2, 6371/1, 
6371/2, 6372, 6373, 6374, 6375/1, 6375/2, 6375/3, 6376, 6377, 6378/1, 6378/2, 6378/3, 6379, 
6380/1, 6380/2, 6381/1, 6381/2, 6382/1, 6382/2, 6383/1, 6383/2, 6383/3, 6384/1, 6384/2, 6384/3, 
6384/4, 6384/5, 6384/6, 6384/7, 6384/8, 6384/9, 6385, 6386/1, 6386/2, 6387, 6388, 6389, 6390/1, 
6390/2, 6390/3, 6391, 6392/1, 6392/2, 6392/3, 6392/4, 6392/5, 6392/6, 6392/7, 6392/8, 6392/9, 
6392/10, 6392/11, 6392/12, 6392/13, 6392/14, 6392/15, 6392/16, 6392/17, 6392/18, 6392/19, 
6392/20, 6392/21, 6392/22, 6393, 6394/1, 6394/2, 6394/3, 6395, 6396, 6397, 6398, 6399, 6400, 
6401, 6402/1, 6402/2, 6402/3, 6402/4, 6402/5, 6403, 6404/1, 6404/2, 6404/3, 6404/4, 6404/5, 
6404/6, 6404/7, 6404/8, 6405/1, 6405/2, 6406, 6407, 6408, 6409/1, 6409/2, 6409/3, 6409/4, 
6409/5, 6410/1, 6410/2, 6410/3, 6410/4, 6410/5, 6410/6, 6411/1, 6411/2, 6411/3, 6411/4, 6411/5, 
6411/6, 6411/7, 6411/8, 6412/1, 6412/2, 6412/3, 6412/4, 6412/5, 6412/6, 6412/7, 6412/8, 6412/9, 
6412/10, 6412/11, 6412/12, 6412/13, 6412/14, 6412/15, 6412/16, 6412/17, 6412/18, 6412/19, 
6412/20, 6412/21, 6412/22, 6413, 6414/1, 6414/2, 6415/1, 6415/2, 6415/3, 6415/4, 6415/5, 
6415/6, 6415/7, 6416/1, 6416/2, 6417, 6418, 6419/1, 6419/2, 6419/3, 6419/4, 6419/5, 6419/6, 
6419/7, 6419/8, 6420/1, 6420/2, 6420/3, 6420/4, 6421/1, 6421/2, 6421/3, 6421/4, 6421/5, 6421/6, 
6422, 6423/1, 6423/2, 6424, 6425, 6426/1, 6426/2, 6426/3, 6426/4, 6426/5, 6427/1, 6427/2, 
6427/3, 6428, 6429, 6430/1, 6430/2, 6430/3, 6430/4, 6430/5, 6430/6, 6430/7, 6430/8, 6430/9, 
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6430/10, 6430/11, 6431, 6432/1, 6432/2, 6432/3, 6432/4, 6432/6, 6432/7, 6432/8, 6432/9, 6433/1, 
6433/2, 6434, 6435, 6436, 6437, 6438, 6439/1, 6439/2, 6439/3, 6439/4, 6439/5, 6439/6, 6440/1, 
6440/2, 6440/3, 6440/4, 6440/5, 6440/6, 6440/7, 6440/8, 6440/9, 6440/10, 6440/11, 6441, 6442/1, 
6442/2, 6443/1, 6443/2, 6443/3, 6443/4, 6443/5, 6444/1, 6444/2, 6444/3, 6445/1, 6445/2, 6445/3, 
6445/4, 6445/5, 6445/6, 6445/7, 6445/8, 6445/9, 6445/10, 6445/11, 6445/12, 6445/13, 6445/14, 
6447/1, 6447/2, 6447/3, 6447/4, 6447/5, 6447/6, 6447/7, 6447/8, 6447/9, 6447/10, 6447/11, 
6447/12, 6447/13, 6448, 6450, 6452/1, 6452/2, 6452/3, 6452/6, 6453/1, 6454/1, 6454/2, 6454/3, 
6455, 6456, 6457/1, 6457/2, 6458, 6459, 6460, 6461, 6462, 6463, 6464, 6465, 6466, 6468, 6469, 
6470, 6471, 6472, 6473/1, 6477, 6479/2, 6481, 6482/2, 6483/1, 6483/2, 6484, 6485, 6486, 6487, 
6488/1, 6488/2, 6488/3, 6488/4, 6488/5, 6489, 6490, 6491, 6492, 6493, 6494/1, 6494/2, 6494/3, 
6494/4, 6494/5, 6494/6, 6494/7, 6494/8, 6495/1, 6495/2, 6496, 6497, 6498/1, 6498/2, 6498/3, 
6499, 6500, 6501, 6502, 6503, 6504/1, 6504/2, 6505, 6506, 6507, 6508, 6509, 6510, 6511, 
6512/1, 6512/2, 6513/1, 6513/2, 6514, 6515, 6516/1, 6516/2, 6516/3, 6516/4, 6516/5, 6517, 6518, 
6519, 6520/1, 6520/2, 6521, 6522, 6523/1, 6523/2, 6523/3, 6523/4, 6523/5, 6523/6, 6523/7, 
6523/8, 6523/9, 6523/10, 6523/11, 6523/12, 6523/13, 6523/14, 6523/15, 6523/16, 6523/17, 
6523/18, 6523/21, 6523/22, 6523/24, 6523/25, 6523/26, 6523/27, 6523/28, 6523/29, 6523/30, 
6523/31, 6523/32, 6523/33, 6523/34, 6523/35, 6523/36, 6523/37, 6523/38, 6524, 6525, 6526, 
6527, 6528, 6529, 6530/1, 6530/2, 6530/3, 6531, 6532/1, 6532/2, 6533/1, 6533/2, 6533/3, 6533/4, 
6533/5, 6533/6, 6533/7, 6533/8, 6533/9, 6533/10, 6533/11, 6533/12, 6533/13, 6533/14, 6533/15, 
6533/16, 6533/17, 6533/18, 6533/19, 6534, 6535/1, 6535/2, 6536/1, 6536/2, 6536/3, 6536/4, 
6537/1, 6537/2, 6537/3, 6537/4, 6537/5, 6537/6, 6538, 6539, 6540, 6541/1, 6541/2, 6541/3, 6542, 
6543, 6544/1, 6544/2, 6544/4, 6544/5, 6544/6, 6544/7, 6544/8, 6544/9, 6544/10, 6544/11, 
6544/12, 6544/13, 6544/14, 6544/15, 6544/16, 6544/17, 6544/18, 6544/19, 6544/20, 6544/21, 
6544/22, 6544/23, 6544/24, 6544/26, 6544/27, 6544/28, 6544/29, 6544/30, 6544/31, 6544/32, 
6544/33, 6544/34, 6544/35, 6544/36, 6544/37, 6544/38, 6544/39, 6544/40, 6544/41, 6544/42, 
6545/1, 6545/2, 6545/3, 6545/4, 6545/5, 6545/6, 6545/7, 6545/8, 6545/9, 6545/10, 6545/11, 
6545/12, 6545/13, 6545/14, 6545/15, 6545/16, 6545/19, 6545/21, 6545/22, 6545/23, 6545/24, 
6545/25, 6545/27, 6545/28, 6545/29, 6546/1, 6546/2, 6546/3, 6546/4, 6546/5, 6546/6, 6546/7, 
6546/8, 6546/9, 6546/10, 6546/11, 6546/12, 6546/13, 6546/14, 6546/15, 6546/16, 6546/17, 
6547/1, 6547/2, 6548, 6549/1, 6549/2, 6549/3, 6549/4, 6550/1, 6550/2, 6550/3, 6550/4, 6550/5, 
6550/6, 6550/7, 6550/8, 6551/1, 6551/2, 6552, 6553/1, 6553/2, 6553/3, 6553/4, 6553/5, 6553/6, 
6553/7, 6553/8, 6553/9, 6553/10, 6553/11, 6553/12, 6554, 6555, 6556, 6557, 6558, 6559/1, 
6559/2, 6559/3, 6559/4, 6559/5, 6559/6, 6559/7, 6559/8, 6560, 6561, 6562/1, 6562/2, 6562/3, 
6562/4, 6563/1, 6563/2, 6563/3, 6563/4, 6563/5, 6563/6, 6563/7, 6563/8, 6563/9, 6563/10, 
6563/11, 6563/12, 6563/13, 6563/14, 6563/15, 6563/16, 6563/17, 6563/18, 6564, 6565, 6566/1, 
6566/2, 6566/3, 6567/1, 6567/2, 6567/3, 6567/4, 6567/5, 6567/6, 6567/7, 6567/8, 6567/9, 6567/10, 
6567/11, 6567/12, 6568/1, 6568/2, 6568/3, 6568/4, 6568/5, 6569, 6570, 6571, 6572/1, 6572/2, 
6572/3, 6572/4, 6572/5, 6573/1, 6573/2, 6574, 6575/1, 6575/2, 6575/3, 6575/4, 6575/5, 6575/6, 
6576, 6577/1, 6577/2, 6577/3, 6577/4, 6577/5, 6578/1, 6578/2, 6578/3, 6579/1, 6579/2, 6579/3, 
6580, 6581/1, 6581/2, 6581/3, 6581/4, 6582, 6583, 6584, 6585, 6586/1, 6587/1, 6587/2, 6588, 
6589/1, 6589/2, 6589/3, 6589/4, 6589/5, 6589/6, 6589/7, 6590/1, 6590/2, 6590/3, 6590/4, 6590/5, 
6590/6, 6590/7, 6590/8, 6590/9, 6590/10, 6592/1, 6592/5, 6592/6, 6592/8, 6592/9, 6592/10, 
6592/11, 6592/12, 6592/13, 6592/14, 6592/15, 6592/16, 6592/17, 6594, 6595, 6596, 6598/3, 
6598/4, 6599, 6600/1, 6600/2, 6601/1, 6601/2, 6601/3, 6601/4, 6601/5, 6601/6, 6601/7, 6602/1, 
6602/2, 6603/1, 6603/2, 6604, 6605/1, 6605/2, 6605/3, 6605/4, 6606, 6607, 6608/1, 6608/2, 
6608/3, 6608/4, 6608/5, 6608/6, 6608/7, 6608/8, 6608/9, 6608/10, 6608/11, 6608/12, 6608/13, 
6608/14, 6608/15, 6608/16, 6608/17, 6608/18, 6608/19, 6608/20, 6608/21, 6609/1, 6609/2, 
6609/3, 6609/4, 6609/5, 6610/1, 6610/2, 6610/3, 6610/4, 6610/5, 6610/6, 6611, 6612/1, 6612/2, 
6614, 6615/1, 6615/2, 6622/2, 6623/2, 6624/2, 6625/1, 6625/2, 6625/3, 6625/4, 6625/5, 6625/6, 
6625/7, 6625/8, 6625/9, 6625/10, 6625/11, 6625/12, 6625/13, 6625/14, 6625/15, 6625/16, 
6625/17, 6626, 6627/1, 6627/2, 6627/3, 6628/1, 6628/2, 6628/3, 6629/1, 6629/2, 6629/3, 6629/5, 
6629/6, 6630/1, 6630/2, 6630/3, 6630/4, 6630/5, 6630/8, 6630/9, 6630/10, 6631/1, 6631/2, 6631/3, 
6631/4, 6631/5, 6631/6, 6632/1, 6632/2, 6632/3, 6632/4, 6632/5, 6633/1, 6633/2, 6633/3, 6633/4, 
6633/5, 6633/6, 6633/7, 6634/1, 6634/2, 6634/3, 6634/4, 6634/5 и 6942. 
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К.О. Чачак, делови к.п. 
5042/2, 5046/2, 5059/2, 5061/1, 5061/2, 5185/3, 5227, 5228, 6157/10, 6206/3, 6207/5, 6207/7, 
6212/5, 6212/6, 6213/3, 6221/3, 6221/4, 6221/6, 6306/13, 6307/1, 6307/2, 6307/6, 6307/9, 
6307/10, 6307/11, 6446/1, 6446/2, 6586/2, 6591, 6592/2, 6592/3, 6592/4, 6592/7, 6597, 6598/1, 
6598/2, 6613/1, 6613/2, 6617, 6618/2, 6620/2, 6620/3, 6621/4, 6622/3, 6622/4, 6623/3, 6624/1, 
6624/3, 6629/4, 6630/11, 6630/6, 6922, 6923/1, 6925 и 6932. 

К.О. Пријевор, целе к.п. 
2191/6, 2192/2, 2192/3, 2192/4, 2193/3, 2201/1, 2201/3, 2201/4, 2203/1, 2204, 2205, 2206/4, 
2206/5, 2206/6, 2206/7, 2206/8, 2206/9, 2207/2, 2207/3, 2208/4, 2208/5, 2208/6, 2217/5, 2217/6, 
2217/7, 2217/8, 2217/9, 2217/10, 2217/11, 2217/12, 2217/13, 2218/2, 2218/3, 2220/2, 2220/3, 
2222/2, 2222/3, 2223/2, 2223/3, 2224/2, 2224/3, 2225/2, 2225/3, 2298/6, 2298/7, 2298/8, 2298/9, 
2298/10, 2298/11, 2299/1, 2299/2, 2299/3, 2300/1, 2300/2, 2301, 2302/2, 2302/3, 2303/2, 2303/3, 
2304/2, 2304/3, 2305/2, 2305/3, 2306/2, 2306/3, 2307/2, 2307/3, 2308/2, 2308/3, 2309, 2310, 
2311/3, 2311/4, 2312/1, 2312/2, 2313/3, 2314/2, 2314/3, 2315/1, 2315/3, 2316/1, 2316/2, 2316/3, 
2316/5, 2317, 2318, 2319, 2320, 2321, 2322, 2323, 2324, 2325, 2326, 2327, 2328, 2329, 2330/1, 
2330/2, 2331/4, 2331/5, 2331/6, 2331/7, 2331/8, 2331/9, 2332/2, 2332/3, 2333/1, 2333/4, 2333/5, 
2333/6, 2333/7, 2333/8, 2333/9, 2334/1, 2334/2, 2334/3, 2334/4, 2335, 2336, 2337/1, 2337/2, 
2338/1, 2338/2, 2339, 2340/2, 2341/2, 2341/3, 2343/1, 2343/2, 2344/1, 2344/2, 2345/1, 2345/2, 
2346/1, 2346/2, 2347/1, 2347/2, 2348/1 и 2348/2. 

К.О. Пријевор, делови к.п. 
2191/2, 2193/1, 2208/3, 2340/1, 2763, 2812, 2813 и 2824. 

Катастарске парцеле у обухвату Плана су побројане према добијеној катастарској подлози. 
Уколико постоје неслагања између Плана и катастарског операта, меродавни су подаци из 
катастарског операта.  

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

1.5.1. Извод из Генералног урбанистичког плана града Чачка 2015. 
Предметни простор се према смерницама  ГУП-а разрађује кроз  ПГР „Парменац – Јездина 
– Лозница“ , површине 960,00 ха.

2. ПЛАНСКИ ДЕО
...
2.2. ОСНОВНА НАМЕНА ПРОСТОРА СА БИЛАНСОМ ПОВРШИНА
2.2.1. ГРАДСКО ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ
2.2.1.1. СТАНОВАЊЕ
...
Б - СРЕДЊЕ ГУСТИНЕ НАСЕЉЕНОСТИ 50-150 становника/ха
Ове густине планиране су на већем делу територије ГУП-а (у зонама МЗ: Кључ, Парк,
Кошутњак, Палилула, Лугови, Љубић, Св.Сава, МЗ „3 децембар“, Атеница, Бељина и др.). У
њима је планирано погушћавање на постојећим парцелама, кроз могућност организовања
два стана-домаћинстава у склопу једног објекта, али не више од три стана. Повећања
спратности до П+2 (три етаже у могућим комбинацијама). Могућа је изградња пословног
простора у оквиру стамбеног објекта, али не више од 30% укупне површине. Уколико се ради
о пословању које има карактер услужног занатства онда је та површина ограничена на 10%.
Могућа је изградња и другог стамбеног или пословног објекта на истој парцели.
Ц - МАЛЕ ГУСТИНЕ НАСЕЉЕНОСТИ 40 становника/ха
Заступљене су у периферним, углавном јужним и северним деловима ГУП-а. Оне тренутно
припадају претежно руралном начину становања и делимично су опремљене комуналном
инфраструктуром. У њима је око 5о-7о% већ изграђених површина, али их је неопходно било
заокружити због очувања околног пољопривредног и шумског земљишта. Тенденција је
њихово прерастање у индивидуално становање градског типа. Заузимају простор од око 200
ха, па је неопходно ограничити њихово ширење, а убрзати њихово опремање, и
контролисати даљу изградњу због већих нагиба терена и могуће појаве клизишта.
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2.2.1.2 ПРИВРЕДНА ЗОНА- пословање, индустрија 
... 
Производне зоне заузимају углавном просторе уз виталне градске саобраћајнице, поред 
железничких пруга и уз десну обалу З. Мораве. Дугорочни развој зона за производне 
делатности представља ЗАОКРУЖЕЊЕ И РЕКОНСТРУКЦИЈУ ПОСТОЈЕЋИХ ЗОНА, КАО И 
ФОРМИРАЊЕ НОВИХ. Просторни размештај производних активности конципиран је кроз 
ПЕТ ВЕЋИХ ПРИВРЕДНИХ ЗОНА, које обухватају низ појединачних (већих или мањих ) 
радних комплекса.  
... 
ПРИВРЕДНА ЗОНА III- чини низ постојећих мањих комплекса дуж главне граске магистрале 
(од пута за Атеницу до радног комплекса "Слободе"). У функцији индустрије је 57,00ха и 
30,00ха у функцији пословања. У оквиру "Привредне зоне III " мале су могућности за 
проширење, већ углавном за бољу искоришћеност земљишта. Уз главну градску магистралу 
, (између Погона Водовода и "Слободе") планирана је нова зона пословања од око 4,00 ха.  
Укупна површина ове зоне је 87,00ха, просторна искоришћеност око 80% , а могућ капацитет 
је 6800 радних места. 
... 
2.2.1.3. УСЛУГЕ 
... 
2.2.1.3.1. СИСТЕМ ЦЕНТАРА 
ЦЕНТРИ МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА - на подручју ГУП-а Чачак 2015 данас постоји 13 целих МЗ и 
11 делова МЗ. Због специфичности размештаја становништва ЦМЗ планирани су на следећи 
начин:  
- у целим МЗ за сваку МЗ по један центар МЗ (за МЗ «Љубићски кеј и МЗ Стари град у оквиру
градског центра)
- у деловима МЗ обухваћеним ГУП-ом још 8 ЦМЗ (у Парменцу, Луговима, , Коњевићима,
Атеници, Кулиновцима, Лозници, у Љубићу због величине територије на две локације, а МЗ
Јездина и МЗ Придворица користе заједнички центар који се налази територијално у МЗ
Кошутњак на самој граници са овим МЗ). Остали делови МЗ ( Трнава, Пријевор) са мањим
бројем становника (углавном у зонама становања ниских густина), користиће ЦМЗ са
гравитационог подручја одговарајућег реонског центра.
У центрима МЗ планирани су капацитети терцијарних, квартарних и комуналних делатности (
микро пијаце и сл.), без становања. У МЗ Јездина и Лозница задржаће се постојећи објекти
управе. За центре месних заједница потребно земљиште износи 16 ха, њихово гравитационо
подручје једнако је укупном становништву на подручју ГУП-а, а укупна грађевинска површина
износи 57.500 м2, са следећом структуром садржаја за сваки ЦМЗ:
- трговина - 55% - 31.625 м2
- угоститељство - 15% - 8.625 м2
- занатство - 1о% - 5.75о м2
- финанс.-техн.услуге - 3% - 1.725 м2
- култура и здравство - 12% - 6.9оо м2
- админ. и управа - 5% - 2.875 м2

2.2.1.4. ЈАВНЕ НАМЕНЕ 

2.2.1.4.1. ОБРАЗОВАЊЕ 
ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ 
У Чачку данас ради укупно 10 основних школа, од чега је 7 матичних и 3 подручних -
издвојена одељења, у две смене, са око 8000 ученика. У Чачку постоје и специјализована 
основна школа за децу са посебним потребама као и основна школа за образовање 
одраслих. Предвиђа се да ће до 2015.године, бити 10000 -11.500 ученика (деце узраста од 7-
14 година). За рад у једној смени, уз потпун обухват узраста, са просечним капацитетом 
школе од 750 ученика, Чачак би требало да има укупно 15 основних школа, односно да 
изгради још 6 нових школа, уз растерећење постојећих, за које су одређене локације 
наменом површина. Према важећим стандардима, свака месна заједница имаће, у складу са 
својом величином (територија и становништво) одговарајући број школа, а њихова 
реализација зависиће од достигнутог друштвено - економског стандарда. Основне школе 
планиране су према следећим критеријумима:  
- гравитационо подручје - 8-10.000 становника
- радијус опслуживања - 1000 - 1500 м
- просечна површина школе- 3000 м2
- просечан капацитет школе (обе смене) - 750 ученика
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- просечан број учионица у школи - 24
Нове основне школе планирати у складу са следећим нормативима:
- учионички простор - 2,0 м2/ученику
- школски простор - 8,0 м2/ученику
- школско двориште - 20-25 м2/ученику
Нове основне школе, планиране су у МЗ са највећим очекиваним прираштајем становништва
и тамо где недостају. Укупна површина земљишта ангажованог за објекте основног
образовања износи 20 ха.
...
2.2.1.4.5. СПОРТ И РЕКРЕАЦИЈА
...
в) ЛОКАЛНИ СПОРТСКИ ЦЕНТРИ - са укупном површином од 23,50 ха планирани су на
нивоу месних заједница, за дневну рекреацију грађана и тренинге постојећих спортских
клубова. Обухватају постојеће комплексе Слобода и Полет и још 11 нових локација. Локални
спортски центри садржаће отворене терене и зеленило и само неопходне пратеће објекте.
Размештени су на подручју ГУП-а у складу са расположивим простором:
- "СЛОБОДА" (МЗ ПАЛИЛУЛА) 2,50 ха 
- КОШУТЊАК (МЗ КОШУТЊАК) 0,50 ха 
- ЛУГОВИ (МЗ ЛУГОВИ) 1,50 ха 
- ПОЛЕТ (МЗ ЉУБИЋ) 1,40 ха 
- ЉУБИЋ 1 (МЗ ЉУБИЋ) 1,50 ха 
- ЉУБИЋ 2 (МЗ ЉУБИЋ) 2,00 ха 
- КОЊЕВИЋИ (МЗ КОЊЕВИЋИ) 1,00 ха 
- ПОЉЕ ( Свети сава) 5,00 ха 
- АТЕНИЦА (МЗ АТЕНИЦА) 2,50 ха 
- ЛОЗНИЦА (МЗ ЛОЗНИЦА) 1,20 ха 
- СМРДАН (МЗ КОШУТЊАК) 0,90 ха 
- БЕЉИНА (МЗ БЕЉИНА – 2 локације) 1,90 ха 
- ПАРМЕНАЦ (МЗ ПАРМЕНАЦ) 1,60 ха 
УКУПНО:  23,50 ха 
За свакодневну рекреацију планиран је низ блоковских игралишта у зонама становања 
високих густина, у школама, радним зонама, центрима свих нивоа и објектима од општег 
интереса (где је то могуће) као пратећи садржаји који ће се дефинисати регулационим 
плановима. 
2.2.1.4.6. ЗЕЛЕНИЛО 
а) ЗЕЛЕНИЛО У ГРАЂЕВИНСКОМ ПОДРУЧЈУ 
а1 - ПАРКОВСКО ЗЕЛЕНИЛО 
а1.2.ЗОНСКИ ПАРКОВИ - планирани су на обе обале Мораве. Обезбеђују 2,6 м2 зеленила 
по становнику са укупном површином од 26 ха. Зонски паркови су:  
- ЗОНСКИ ПАРК "БОРБЕ И СЛОБОДЕ" - је постојећи меморијални парк у јужном делу
подручја ГУП-а. Његов већ уређен простор са површином од 15 ха, има велики значај са
више аспеката и специфичности. Планирано је његово проширење за око 5,0 ха, тако да има
укупну површину од 20 ха.
Оба зонска парка вршиће поред своје основне и функцију реонских паркова, а налазе се у
МЗ Љубић - село, Парк и Лозница.
а2 - ЗАШТИТНО ЗЕЛЕНИЛО
Заштитно зеленило има посебну улогу у граду са великом индустријом. У овом ГУП-у
планирано је неколико видова заштитног зеленила, са становишта заштите функција:
- у зонама раздвајања функције гробља од других функција  28 ха 
- у зонама мајор корита З. Мораве (ван простора градског парка)
и поред осталих водотокова 154 ха 
- у зонама саобраћајних раскрсница, дуж пруга и саобраћајница 24 ха 
- у зонама заштите од извора загађења
(у оквиру зона рада и других намена)  (12 ха)
Укупан простор за уређење заштитног зеленила износи 206 ха (218 ха) и у систему са
осталим зеленим површинама, оно утиче на повећање стандарда.
б) ЗЕЛЕНИЛО ВАН ГРАЂЕВИНСКОГ ПОДРУЧЈА- зеленилом ван грађевинског подручја
(између границе грађевинског земљишта у грађевинском подручју и границе ГУП-а)
обухваћено је продуктивно земљиште (описано у поглаљу 2.1.2. овог ГУП-а), које
истовремено има и заштитну функцију, на следећи начин:
- постојеће шуме са приоритетном функцијом заштите, које се задржавају 145 ха 
- планирано за пошумљавање 155 ха 
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- пољопривредно земљиште 164 ха 
Укупно продуктивно земљиште:  464 ха  
Коришћење и уређивање зеленила ван грађевинског подручја треба усмеравати ка 
следећим критеријумима:  
-на теренима до 5% нагиба - без ограничења коришћења за пољопривредну производњу
(повртарство и ратарске културе);
-на теренима са нагибима од 0-10% - ратарска производња;
-на теренима са нагибима 10-15% - воћњаци и виногради;
-на теренима са нагибима већим од 15% - воћњаци и виногради са зеленим међупојасевима;
-на теренима са нагибима изнад 20% - планирано је пошумљавање трајним шумским
засадима.
2.2.1.4.7. КОМУНАЛНИ ОБЈЕКТИ
а) ГРОБЉА - као значајна јавна функција, планирана су у две категорије, укупне површином
од 50,0 ха, што износи 4,3 м2/становнику (норматив 4,0 м2/становнику).
а1 - ПОСТОЈЕЋА ГРОБЉА КОЈА СЕ ЗАДРЖАВАЈУ БЕЗ МОГУЋНОСТИ ПРОШИРЕЊА са
трајним коришћењем за ову намену су:
-ЈЕЗДИНСКО ---------------------------------------------------------------------- 1,00 ха
* Планирано мање проширење за формирање паркинг простора
а2 - ПОСТОЈЕЋА ГРОБЉА СА ПЛАНИРАНИМ ПРОШИРЕЊЕМ су:
- ЦЕНТРАЛНО ГРАДСКО ГРОБЉЕ- се проширује и спаја са постојећим - Лозничким гробљем
на укупну површину од 21 ха.
Постојеће централно градско гробље, површине 10,0 ха не задовољава потребе. Обзиром на
просторна ограничења и опремљеност локације најрационалније је предложено решење -
проширење и спајање са Лозничким гробљем.
Ово гробље ће опслуживати јужни део града (на десној обали З. Мораве).
...
- ПРИДВОРИЧКО (БЕЉИНСКО) ГРОБЉЕ – површине 0,50 ха проширује се на површину од
2,0 ха
- ГРОБЉЕ ПАРМЕНАЦ – површине 0,40 ха , проширује се на површину од 0,8 ха
б) ПИЈАЦЕ- су размештене тако да оптимално опслужују гравитациона подручја.
ЗЕЛЕНЕ ПИЈАЦЕ - планиране су у центрима свих нивоа као реонске и пијаце на нивоу МЗ, у
саставу трговинског простора, као специјализовани тржни центри. Локација пијаце у
градском центру се задржава уз опремање и бољу организацију (као пијаца на нивоу МЗ).

2.2.1.5. МРЕЖЕ И ОБЈЕКТИ САОБРАЋАЈНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ СА ПРИКЉУЧЦИМА НА 
ОКРУЖЕЊЕ  
2.2.1.5.1. ДРУМСКИ САОБРАЋАЈ  
Саобраћајне везе са окружењем  
Планирано је да Чачак, због изузетног саобраћајно-географског положаја, буде повезан са 
окружењем са две високо капацитетне саобраћајнице највишег ранга, односно два аутопута:  
- ауто-путем Београд - Јужни Јадран и
- ауто-путем Појате - Прељина.
Ауто-пут Београд - Јужни Јадран, односно Бар (европска ознака Е-763) и повезивање са
трајектом Бар - Бари са Италијом, је један од најважнијих аутопутских коридора у Србији на
правцу север-југ, сврстан у систем такозваних ТЕМ путева(трансевропских путева).
Аутопут Појате – Прељина (Појате - Крушевац – Краљево – Чачак), који се на западно-
моравском коридору поклапа са правцем европског пута Е-761, представља везу аутопута
Београд - Ниш и будућег аутопута Београд-јужни Јадран.
Аутопут Појате - Прељина везан је за аутопут Београд - Јужни Јадран у зони ушћа реке
Дичине у Чемерницу. Основна улична мрежа Чачка везује се на аутопутеве преко петљи на
позицијама Прељина (исток) и Паковраће (запад).

Чачак је са ближим и даљим окружењем повезан и са једним државним путем првог реда и 
више државних путева другог реда:  
-Државним путем IА реда бр. 4, ( бивши М-5) [државна граница са Босном и Херцеговином –
(гранични прелаз Котроман) – Ужице – Чачак – Краљево – Крушевац – Појате (веза са
Државним путем број 1)] деоница број 0106, од почетног чвора 0169 (за Марковицу) на
стационажи Км. 601+037 до завршнног чвора број 0170 (за Гучу) на стационажи Км. 608+078
и деоница број 0107 од почетног чвора 0170 до завршног чвора број 0042 (Прељина) на
стационажи Км 615+525, а у оквиру граница ГУП-а од Км 603+314 (Парменац) до Км 615+137
(Прељина), у складу са Референтним системом Републичке дирекције за путеве, чији правни
наследник ЈП »Путеви Србије«.
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- Државним путем II реда бр. 157 (бивши Р -226) Љубић (Чачак) – Чибуковац (Краљево),
деоницa број 0794 од почетног чвора број 0616 (Љубић) на стационажи 21+147 до завршног
чвора број 0617 (Драгчићи) на стационажи 52+183, а у оквиру ГУП-а од Км 21+147 до Км
27+737 и то улицама: Славка Крупежа, Миленка Никшића (са мостом на реци Западној
Морави), Бате Јанковића до Ул. Љубићске, Љубићска, Први октобар, Мутапова (од Ул. Први
октобар до Ул. Ломине), Ломина, Железничка (од Ул. Ломине до Ул. 9 Југовића), 9 Југовића и
Др. Драгише Мишовића са мостом на Атеничкој реци (Службени лист општине Чачак бр. 2 од
29. фебруара 1996. год.). По реализацији планиране Ул. »10«, потребно је покренути
иницијативу, по Законом предвиђеној процедури, да правац Државног пута II реда бр. 157
кроз Град Чачак буде улицама: Славка Крупежа, Ул. »10«, Бул. Ослобођења (од Ул. »10« до
Ул. Немањине) Ул. Немањина (од Бул. Ослобођења до Ул. Др. Драгише Мишовића), Др.
Драгише Мишовића (од Ул. Немањине до моста на Атеничкој реци, укључујући и мост) и
Ђакона Авакума.
- Државним путем II реда бр. 151 (бивши Р – 117) - Бељина (Чачак) – Гуча - Ивањица,
деоница број 0480 од почетног чвора број 0170 (Бељина " Црногорац") на стационажи 0+000
до завршног чвора број 1053 (Гуча) на стационажи 18+224, а у оквиру ГУП-а од Км 0+000 до
Км 2+300.
Деоницом Државног пута IА реда бр. 4, Чачак је повезан са значајним Државним путем IА
реда бр. 2, према Г. Милановцу и Београду (тзв. Ибарска магистрала).
Саобраћајну основу градског подручја чини функционално и просторно усклађени систем
мрежа, односно, низ деоница и чворова различитих видова превоза, који је истовремено
усклађен и са урбаним окружењем (намена површина, простор, утицаји на животну средину
итд.). У саобраћајној основи града једну од кључних улога има путна мрежа као
најразгранатији систем који заузима највише градских површина, омеђује простор за развој
градских садржаја и има битан утицај на укупно функционисање града и услове живота.
Полазни услов усклађења подразумева да градска путна мрежа не служи само кретању
индивидуалних возила (путничких аутомобила) већ има низ исто тако важних, ако не и
важнијих задатака, као што су нпр. кретање возила површинских видова јавног градског
саобраћаја, пешака и бициклиста, опслуживање и снабдевање ивичних садржаја,
обезбеђење комуналног снабдевања и опслуживања садржаја и становника, мировање
возила, боравак становника на улици, обликовање целовитог градског простора итд. Однос
према наведеним функцијама директно је повезан са принципима функционалне
класификације градске путне мреже. Формирање саобраћајне основе урбаног подручја као и
њено просторно и функционално усклађење са градским организмом суштински је садржај
урбанистичких планова.

ОСНОВНЕ ФУНКЦИЈЕ ГРАДСКЕ ПУТНЕ МРЕЖЕ 
Саобраћајну мрежу града Чачка чине следеће категорије саобраћајница: 
- главне градске магистрале - (ГГМ),
- градске магистрале - (ГМ),
- градске саобраћајнице I - (ГС- I),
- градске саобраћајнице II - (ГС- II),
- сабирне улице I - (СУ- I),
- сабирне улице II - (СУ- II),
- приступне улице - (ПУ).
Категоризација уличне мреже извршена је функционално, при чему је за сваки ранг
предвиђен одговарајући техно-експлоатациони стандард.
А.- ПРИМАРНА (ГРАДСКА) ПУТНА МРЕЖА
Основа улична мрежа је доминантно радијалног карактера, при чему основне радијалне
правце чине постојећи улазно-излазни правци према Прељини, Краљеву, Гучи, Пријевору и
Прањанима, а систем прстенова формирају градске магистрале, градске саобраћајнице и
сабирне улице I.
Окосницу концепта примарне градске мреже у функционалној организацији саобраћаја на
простору града Чачка, чине два подужно оријентисана магистрална правца и то:
- Булевар ослободилаца Чачка (садашњи обилазни пут) или »Јужна магистрала«, и
- »Северна магистрала«, коју чине Ул. Ђорђа Томшевића, Ул. Славка крупежа, Ул.Радована
Јовановића и Бул. Танаска Рајића, као и једна попречна (трансферзална) магистрална веза
и то:
- Ул. бр. »10« (»Источна магистрала«), која тангира подручје центра града са источне стране.

Категорију улица највишег функционалног ранга у граду, чине ГЛАВНЕ ГРАДСКЕ 
МАГИСТРАЛЕ (ГГМ), које су висококапацитетне саобраћајнице које пролазе кроз активно 
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градско ткиво и ослањају се на ванградске везне путне правце. Служе за повезивање 
садржајно различитих градских целина (рад, становање, централне зоне). На њима се 
обавља брзи путнички саобраћај, укључујући и јавни градски превоз, а користе се и за 
каналисање теретних токова. Попречни профил ГГМ обавезно садржи два раздвојена 
коловоза зеленим разделним тракама min. 4,5м', са најмање по две проточне возне траке. 
Због неповољних ефеката по околину, шири појас саобраћајнице треба да буде планиран 
без непосредне ивичне изградње урбанистичких садржаја, а ивичну изградњу је могуће 
задржати ако је већ изведена. Подужно вођење пешака и/или бициклиста је унутар 
регулационе ширине саобраћајнице уз одговарајућу заштиту и одвајање од проточних 
коловоза за моторни саобраћај. На основном типу главне градске магистрале (ГГМ) 
обезбеђује се режим делимично континуираног протока површинским раскрсницама које су 
регулисане уз помоћ координиране семафорске сигнализације. У границама ГУП-а главне 
градске магистрале су:  
1. Булевар ослободилаца Чачка (садашњи обилазни пут), односно, »Јужна магистрала«, који
се поклапа са Државним путем IА реда бр. 4, са улазно-излазним правцима ка Краљеву и
Горњем Милановцу, са једне стране и Пожеги, са друге стране.
2. Ђорђа Томашевића од денивелисане кружне раскрснице са Булеваром Ослободилаца
Чачка (раскрсница »Коњевићи«) до денивелисане раскрснице са ауто-путем Појате -
Прељина.
Категорија улица ГРАДСКЕ МАГИСТРАЛЕ (ГМ) служе за повезивање појединих делова града
са центрима и зонама активности, а у односу на спољну путну мрежу, могу се ослањати на
путеве регионалног домета. То су капацитетни потези намењени, у првом реду, јавном и
индивидуалном путничком саобраћају. Своје односе са другим потезима уличне Генерални
урбанистички план града Чачка 2015
мреже остварују у истом грађевинском нивоу, уз обавезну примену семафорске
сигнализације. На овом типу градске магистрале, примењује се нижи степен остварења
континуитета саобраћајног тока, а у крајњем случају и дисконтинуални (прекинути) ток са
давањем приоритета проласка возилима јавног градског превоза. Попречни профил ГМ
уобичајено садржи по две возне траке за сваки смер вожње, раздвојене зеленим разделним
тракама min. ширине 1,5 , а оптимално 4,0м'. Градске магистрале (ГМ) могу се организовати
са ивичном изградњом (тј. грађевинска линија на регулационој линији). Подужно кретање
бициклиста и/или пешака смешта се унутар регулационе ширине саобраћајнице уз
минималне захтеве заштите (ивичњак).
У ову категорију сврстане су следеће саобраћајнице:
1. »Северна магистрала«, коју чине Ул. Ђорђа Томшевића, Ул. Славка Крупежа, Ул.
Радована Јовановића са новопланираним наставком поред пруге Чачак - Пожега,
раскрсницом са кружним током кретања са Бул. Танаска Рајића (радни назив) и заједничким
изласком на Државни пут IА реда бр. 4 у реону Парменца.
Категорија улица ГРАДСКЕ САОБРАЋАЈНИЦЕ II (ГС- II) служе за повезивање појединих
делова града са центрима и зонама активности, а у односу на спољну путну мрежу, могу се
ослањати на путеве локалног домета. У попречном профилу садрже по две саобраћајне
траке за свеки смер вожње и не морају бити физички раздвојене разделним тракама. Могуће
је организовати паркирање ван коловоза, а бициклистички саобраћај се може, организовати
уз проточне коловозе. У овој категорији је:
1. Правац Ул. девет Југовића и Ул. Балканска, који је најкраћа и директна веза са
једносмерног прстена око централног градског језгра (код "Солида") до Булевара
ослободилаца Чачка (садашњи кружни пут), а у наставку као сабирна улица I поред Градског
гробља и преко Државног пута II реда бр. 151 Чачак - Гуча до планираног наставка Бул. Вука
Караџића, после денивелисаног преласка преко Булевара ослободилаца Чачка (кружног
пута);
Категорија улица САБИРНЕ УЛИЦЕ (СУ) су везни елемент између примарне и секундарне
путне мреже. Њихов задатак је да врше дистрибуцију циљног и изворног саобраћаја у оквиру
компактних урбанистичких целина. На њима се организују терминални пунктови за
површинске видове јавног градског превоза. Ивична изградња, вођење бициклиста и/или
пешака непосредно уз проточне коловозе, могућа организација капацитета за паркирање у
профилу сабирне улице итд. указују да се ради о саобраћајници која је више оријентисана на
функцију опслуживања локације него на функцију кретања. У зависности од релативног
односа значаја функција саобраћајног повезивања и опслуживања локације разликују се два
типа:
- Сабирне улице I (СУ-I) са већом улогом у повезивању садржаја и
- Сабирне улице II (СУ-II) код кога је опслуживање локације релативно битнији задатак.



14 

Обзиром на наведено, односно да су примарна (градска) и секундарна (локална) мрежа 
међусобно повезане сабирним улицама, које обједињују два подсистема различитих 
карактеристика у целовити хијерархијски уређен систем, а припадају истовремено и 
примарној и секундарној мрежи, определили смо се на поделу да Сабирне улице I (СУ-I) 
сврстамо у примарну (градску) мрежу, а Сабирне улице II (СУ-II) у секундарну (локалну) 
мрежу.  
Према функцији у саобраћајној мрежи града, примарну градску мрежу чине следеће 
САБИРНЕ УЛИЦЕ I (СУ- I):  
1. Ул. владике Николаја Велимировића од Ул. Стевана Првовенчаног, према компанији
»Слобода«;
4. Већ поменути наставак Ул. Балканске од Булевара ослободилаца Чачка (кружни пут),
поред градског гробља и Државног пута II реда бр. 151 Чачак - Гуча, до планираног наставка
Бул. Вука Караџића, после денивелисаног преласка преко Булевара ослободилаца Чачка
(кружног пута).

5. Тзв. Гучки пут, као улазно-излазни правац према Гучи и Ивањици, који се поклапа са
Државним путем II реда бр. 151, од Булевара ослободилаца Чачка (кружног пута), а као
природни наставак Ул. кнеза Милоша.
6. Наставак Бул. Вука Караџића, после денивелисаног преласка преко Булевара
ослободилаца Чачка (кружног пута) до укључења у Тзв. »Гучки пут«.
Б.- СЕКУНДАРНА (ЛОКАЛНА) ПУТНА МРЕЖА
Секундарна (локална) мрежа има доминантну улогу приступа локацијама непосредно уз
деоницу улице која, по правилу, првенствено опслужује путничке аутомобиле, бициклисте и
пешаке.
Секундарну (локалну) путну мрежу чини сплет интерних улица и коловоза који служе за
приступ до одређених циљева. За овај ниво мреже карактеристично је да класични
саобраћајни параметри, као што су проток и брзина, губе свој смисао, будући да су висока
брзина кретања возила и јаки токови возила, у суштини, неприхватљива и нежељена појава.
Елементе овог дела путне мреже чине:
1. Сабирне Улице II (СУ II):
Ове улице имају и додатну функцију сабирања токова у оквиру мање урбане целине

На овом подручју постоји више индустријских колосека, који се овим планом потврђују у 
целости, а то су за:  
1. Компанију »Слобода«,
2. Фабрику хартије и дрвењаче
3. Фабрику префабрикованих елемената »Бетоњерка«,
4. »Литопапир« и
5. »Нафтагас«
6. Предузеће »Цер« и
7. ТРЗ (Технички Ремонтни Завод)

2.3. УСЛОВИ И МЕРЕ ЗАШТИТЕ 
2.3.1 УСЛОВИ ЗАШТИТЕ И УНАПРЕЂИВАЊА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 
... 
2.3.1.2 Вода  
Мониторинг систем и планиране мере заштите 
... 
А. Водоснабдевање  
-заштиту изворишта водоснабдевања "Бељина" и „Пријевор-Парменац" од загађивања и
спречавања могућег деловања спољних фактора, вршити у складу са Правилником о
одређивању зона санитарне заштите (Сл. Гласник РС 92/2008).
-појас санитарне заштите око главних цевовода се спроводи сходно важећим законским
прописима и одлукама локалних заједница.
-вршити сталну контролу квалитета воде за пиће (према важећим прописима).
- Потребно је за извориште воде урадити Елаборат о резервама, који се оверава у
надлежном Министарству
- експлоатација подземних вода на јавним извориштима мора бити у оквиру оверених
резерви подземних вода.

Б. Западна Морава  
Заштита Западне Мораве спроводиће се: 
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-изградњом Постројења за пречишћавање отпадних вода и забраном испуштања отпадних
вода у реку и приобаље:
-забраном спровођења загађених вода у Западну Мораву;
-искључењем изградње индустријских складишта и других објеката у приобаљу,
-при реализацији нових зона спорта и рекреације и парковских површина у зони З. Мораве,
применити планиране мере заштите (уређивање корита у складу са законском регулативом).

В. Остали водотокови  
Заштиту Придворичке, Јездинске реке, Лупњаче, Атеничке, Трнавске и Лозничке реке и 
потока Моравац спровести кроз следеће мере:  
-забранити упуштање отпадних вода без постројења за предтретман у ове водотокове
- корита уређивати у складу са законском регулативом.
...
2.3.1.3 ПОПЛАВЕ
Заштита од поплава, на територији обухваћеној ГУП-ом Чачак, биће остварена путем
пасивне одбране, завршетком изградње линијских заштитних објеката. У том циљу
предвиђена је регулација водотокова и завршетак изградње одбрамбеног насипа дуж
Западне Мораве, Атеничке и Трнавске реке, као и дуж Чемернице.
Изграђене бране на Западној Морави знатно утичу на смањење ризика од поплава, јер врше
трансформацију поплавног таласа, тј. смањују његов врх.
...

2.5. ОПШТА ПРАВИЛА И МЕРЕ  
2.5.1. РАЗРАДА ГУП- а  
У складу са Законом о планирању и изградњи (Сл.гласник РС број 72/09, 81/09 - исправка и 
64/10 – УС , 24/11, 121/12, 42/13 –УС и 50/13 - УС) ГЕНЕРАЛНИ УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН 
(ГУП), КАО СТРАТЕШКИ ПЛАН РАЗВОЈА НАСЕЉА ће се разрађивати ПЛАНОВИМА 
ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ (ПГР).  
ОПШТИ, СТРАТЕШКИ УСЛОВИ за уређење простора, дефинисани овим ГУП-ом даље ће се 
прецизирати кроз услове дате у Плановима генералних регулација.  
На основу ових услова, ГУП Чачак 2015 разрађиваће се кроз 6 Планова генералне 
регулације и то :  
1.ПГР «ЦЕНТАР» 900,00 ха
2.ПГР »ТРБУШАНИ ЉУБИЋ» 420,00 ха
3.ПГР «ЉУБИЋ-КОЊЕВИЋИ» 960,00 ха
4.ПГР »ИНДУСТРИЈСКА ЗОНА,КОМПЛЕКСИ БОЛНИЦЕ И КАСАРНЕ» 460,00 ха
5.ПГР «АТЕНИЦА-КУЛУНОВЦИ» 640,00 ха
6.ПГР «ПАРМЕНАЦ-ЈЕЗДИНА-ЛОЗНИЦА» 640,00 ха
У реализацији ГУП-а неопходно је поштовати неколико основних правила и мера. То су:
- израда ПГР, њихов садржај и процедура доношења, морају бити у складу са Законом о
планирању и изградњи (Сл.гласник РС број 72/09, 81/09 - исправка и 64/10 – УС , 24/11,
121/12, 42/13 –УС и 50/13 - УС), и подзаконским актима, које доноси Министар;
- геодетско подлоге које се користе за израду свих врста урбанистичких планова, којима се
разрађује овај ГУП, а у зависности од степена разраде морају имати потребну хоризонталну
и вертикалну представу, све подземне и надземне инсталације, грађевински фонд, и вредно
високо зеленило и сл.;
- у току реализације ПГР-а препоручује се израда студије јавног градског и приградског
превоза и др.;
- код израде урбанистичке документације у зонама градитељског наслеђа или природних
добара, као и за интервенције на објектима градитељског наслеђа, који уживају претходну
заштиту обавезно је учешће надлежног Завода за заштиту споменика културе и Републичког
Завода за заштиту природе.
Плановима генералне регулације се може утврдити етапност његове реализације.

1.6. Опис постојећег стања 

1.6.1. Грађевинско подручје и намена површина 

Грађевинско подручје 
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Постојеће грађевинско подручје је разуђено. Објекти су грађени уз саобраћајнице које 
међусобно нису добро повезане, већ се зракасто шире од Државног пута Iб реда бр. 23. 
Оваквом развоју насеља и саобраћајне мреже допринела је и морфологија терена. Од 
равнице на којој се налази Државни пут и десна обала Западне Мораве, терен креће да се 
подиже ка југозападу и формира брдски предео. Између изграђених површина простиру се 
велике површине под шумским и пољопривредним земљиштем. Највећа густина 
изграђености је у подручју уз Државни пут. 

Намена површина  
Становање је заступљено у највећем броју изграђених објеката. Ради се о породичном 
становању, чији карактер зависи од локације на којој се налази. На подручју уз Државни пут, 
присутна је већа изграђеност, а поред становања, у објектима се појављују и комерцијалне 
делатности, што је карактеристично за приградска насеља. Југозападно од Државног пута, 
присутно је становање са одликама становања руралних подручја: веће парцеле са 
помоћним и економским објектима, окружени пољопривредним површинама, мања заузетост 
парцела и сл. 
Комерцијалне делатности се, као основна намена на парцели, јављају непосредно уз 
Државни пут, а врло ретко на другим локацијама у обухвату. Југозападно од државног пута, 
ако се негде нађу, комерцијалне делатности су углавном пратећа намена у оквиру 
стамбених објеката. Најчешће се ради о радионицама и мешовитим трговинама. Уз Државни 
пут, комерцијалне делатности се најчешће јављају као основна намена на парцели, а ређе 
уз становање. Најзаступљеније су радионице, стоваришта и угоститељски објекти. 
Од садржаја у фунцији привреде, на простору плана се налази комплекс предузећа 
„Слобода“, које заузима велику површину у средишњем делу обухвата. 
Пољопривредне и шумске површине заузимају значајну површину у југозападном делу 
обухвата.  Кроз обухват плана протиче река Западна Морава, као и Лупњача, Придворичка, 
Јездинска и Лозничка река и потоци Парменац и Суви поток. 
У мањем обиму су присутни и административни, образовни, спортско-рекретавни и садржаји 
комуналних функција (четири месна и централно градско гробље, бунари за 
водоснабдевање, мерно-регулациона станица гасовода, трафо-станице и др). 
У графичком прилогу Анализа постојећег стања /Намена површина – начин коришћења/, 
намене су приказане према начину на који се површине користе, односно, како су у простору 
препознате. 

1.6.2. Трасе, коридори и регулација саобраћајница 

1.6.2.1. Друмски саобраћај 

Планом генералне регулације  »ПАРМЕНАЦ – ЈЕЗДИНА  - ЛОЗНИЦА«   обухваћен је 
југозападни део подручја Генералног урбанистичког плана града Чачка.  

Основу саобраћајне матрице подручја чине: 
1- Булевар ослободилаца Чачка (садашњи обилазни пут), који се поклапа са
Државним путем IБ реда бр. 23, представља путни правац са знатним саобраћајним
оптерећењем и у наставку према Ужицу, западну везу Чачка са планираним Ауто-
путем Београд-Јужни Јадран, (Европска ознака Е-763), деоница Београд – Пожега, у
атару села Паковраће.
Булевар ослободилаца Чачка, односно Државни пут IБ реда бр. 23, деоница број
02135 од чвора бр 2313 Чачак (Дракчићи) до чвора 2314 Чачак (Гуча) и деоница број
02316, од почетног чвора 2314 Чачак (Гуча) до чвора Паковраће (Марковица). У
оквиру граница Плана државни пут се пружа од Км 89+706 до Км 95+289, у складу са
усвојеном Уредбом о категоризацији државних путева („Сл. гл. РС“, број 105/2013,
119/2013 и 93/2015)
2- Гучки пут, као улазно-излазни правац према Гучи и Ивањици, који се поклапа
са Државним путем IIА реда бр. 180, од   Булевара ослободилаца Чачка (кружног
пута), а као природни наставак Ул. Кнеза Милоша
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Генерално, карактеристике саобраћајне мреже подручја ПГР су недовољна ширина 
попречних профила улица, саобраћајнице са великим подужним нагибима, делимично или 
потпуно одсуство пратећих елемената попречних профила (пешачке стазе, бициклистичке 
траке и стазе, ивичне траке за паркирање, разделне средње и ивичне траке са зеленилом, 
саобраћајно неадекватно решени укрштаји секундарне мреже са примарном и сл. 
Раскрснице су углавном неадекватне пропусне моћи, радијуса мањих од потребних за 
проходност меродавних возила и недовољног броја трака за престројавање саобраћајних 
струја, што врло често доводи до потпног загушења  саобраћаја, нарочито у вршним 
часовима. 

Остале, веома оскудне саобраћајне површине су са асфалним застором у веома лошем 
стању или су од макадама. 
На овом подручју постоји индустријски колосек, за Компанију „Слобода“. 

Простор је веома   атрактиван због близине важних градских саобраћајница првенствено 
Булевара ослободилаца Чачка - Државног пута IБ реда бр. 23 и одличне саобраћајне 
повезаности у планском периоду са изградњом планиране саобраћајне мреже. 

1.6.2.2. Оцена постојећег стања 

- Саобраћајна мрежа ван појаса Булевара ослободилаца Чачка - Државног пута IБ реда бр.
23, прилично је оскудна.
Може се закључити да је потребно реконструисати  и допунити постојећу и изградити  нову
мрежу саобраћајница како би се саобраћајно повезале све будуће  функционалне целине на
простору у складу са планираном наменом, а превасходно остварила адекватна и безбедна
веза овог простора са главним градским саобраћајницама, као и  Државним путевима I и II
реда.

1.6.3. Мреже и капацитети јавне комуналне инфраструктуре

1.6.3.1. Хидротехничка инфраструктура 

Водоводна мрежа 
На подручју које је обухваћено Изменама и допунама ПГР-а су већим делом покривена 
изграђеном водоводном мрежом. Нижи делови припадају првој зони - градска зона 
водоснабдевања, а више зоне су део подсистема Лозница-Јездина. Овај подсистем се 
састоји од шест резервоара, Р2-Р7,са припадајућим црпним станицама и разводне мреже 
припадајућих зона. 
ЦС-Лозница је бустер станица на мрежи, а остале су смештене уз резероаре. 
Парменац већим делом припада првој зони, а виши делови су део подсистема 
водоснабдевања Бељина, Паковраће, Риђаге, Парменац, Придворица и Међувршје и 
обухвата пет резервоара и пет висинских зона са припадајућим црпним станицама. 
Овај подсистем је у изградњи и још није у функцији. Део мреже друге висинске зоне који је 
изведен као гравитациони вод из Р2 ће се ускоро активирати. Овај подсистем се гради 
према Главном пројекту водоснабдевања месних заједница Бељина, Паковраће, Риђаге, 
Парменац, Придворица и Међувршје (Енергопројект).  
Основни извор водоснабдевања града Чачка је са РВС Рзав, а допунски извор 
водоснабдевања је из сопствених изворишта Пријевор-Парменац и Бељина. 
У циљу заштите предметних изворишта установљене су зоне санитарне заштите и то: 
-непосредна зона заштите
-ужа зона заштите
-шира зона заштите

Зоне санитарне заштите су до 2016. године биле дефинисане кроз Решење републичког 
Секретаријата за здравље и социјалну политику СР Србије, а од 25.02.2016 важи ново 
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решење Министарства здравља Републике Србије донето на основу Елабората о зонама 
санитарне заштите изворишта Пријевор-Парменац и Бељина. 

Фекална канализација 
На подручју овог плана је изграђен колектор фекалне канализације Ø500 mm у ул. Ратко 
Митровић, као и црпнa станицa "Југ" и "Јужни колектор" Ø400-Ø500 mm са јужне стране 
државног пута Iб реда бр.23 (Бул. ослободилаца Чачка). У Парменцу је у стамбеним зонама 
уз поменуту саобраћајницу изграђена фекална канализација мањих пречника; у Бељини је 
изграђена канализација у ул. Бељина и црпна станица у близини раскрснице улица Сретена 
Глишовића и Парменац 11 (радни назив); у Придворици је изграђена кроз стамбену зону, а у 
Јездини у само неколико саобраћајница које гравитирају ка Јужном колектору. Приметне су и 
изграђене септичке јаме у деловима ПГР-а где није изграђена фекална канализација.  

Атмосферска канализација 
У оквиру подручја овог Плана атмосферска канализација није изграђена; многе асфалтиране 
саобраћајнице су без ивичњака, а отворени канали се неадекватно (или никако) не 
одржавају, па се атмосферске воде разливају у суседна дворишта. Постоје 2 пропуста испод 
државног пута Iб реда бр.23 (Булевара ослободилаца Чачка), који одводе атмосферске воде 
из бочних улица до излива у Западну Мораву. 

Објекти на Водотоковима 
Предметни План осим Западне Мораве – као водотока I реда, пресецају и водотоци II реда: 
поток Парменац и Суви поток - на западној страни, река Лупњача са  својим саставницама 
Придворичком и Јездинском реком - у централном делу, као и Лозничка река – на источној 
граници. Река Лупњача има регулисано корито; Поток Парменац, Суви поток и Лозничка река 
(у обухвату овог Плана) нису регулисани; а Придворичка и Јездинска река су кроз двориште 
компаније "Слобода" делом зацевљене, а делом регулисане.    

1.6.3.2. Електроенергетска мрежа 

На подручју овог плана постоје електроенергетски објекти за трансформацију и објекти за 
пренос електричне енергије напонских нивоа: 110 kV, 35 kV, 10 kV и 1 kV. 
За напајање корисника електричном енергијом ниског напона на овом подручју надлежни су 
нисконапонски изводи постојећих трафо-станица 10/0,4 kV. Напајање ових трафо-станица 
врши се са постојеће 10 kV-не мреже, која потиче са 10 kV-них извода постојећих ТС 110/10 
kV и ТС 35/10 kV. 

У непосредној близини границе овог плана налази се један од најзначајнијих 
електроенергетских објеката читавог конзума, ТС 110/35/10 kV "Чачак 2", која поседује два 
трансформатора 110/35 kV и два трансформатора 110/10 kV, чији су подаци дати следећом 
табелом: 

назив ТС 
укупна 

инсталисана 
снага (MVA) 

трафо 
преносни 

однос 
(кV) 

инсталисана 
снага (MVA) 

ТС 110/35/10 kV 
"Чачак 2" 

Т1 110/35 31,5 

Т2 110/35 31,5 

Т3 110/10 20 

Т4 110/10 20 
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1.6.3.3. Телекомуникациона инфраструктура 

Телекомуникациона мрежа на подручју овог плана представљена је инсталацијама фиксне и 
мобилне телефоније, телевизијским и радио мрежама и информатичким системима 
(Интернет мрежа). 

Постојеће телефонске централе које на овом подручју задовољавају потребе корисника су: 
MSAN "Парменац" и GTD "Слобода". MSAN "Парменац" је капацитета 1250 парица и ради 
као крајња централа са 16 ADSL портова, а GTD-5C/RSU "Слобода" је удаљени степен од 
главне централе "Чачак" и ради као реонска централа са 4420 парица, на локацији на којој је 
постављен и DSLAM уређај капацитета 320 ADSL и 32 SHDSL порта. 

У околини делује неколико ТТ централа сличног капацитета, као што су: MSAN "Бељина", 
као крајња централа са 1900 парица и 64 ADSL порта и EWSD/RDLU "Јездинско поље", као 
удаљени степен од главне централе "Чачак", која ради као реонска централа са 8300 
парица, на локацији на којој је постављен и DSLAM уређај капацитета 576 ADSL и 32 SHDSL 
порта. 
На подручју овог плана, а и у непосредној близини постоје базне станице мобилне 
телефоније са антенским системима сва три оператера, која у овој области дејствују на 
територији републике. Њихов приказ дат је следећом табелом: 
Преко територије оивичене границама овог плана простиру се радио-релејни правци у 
надлежности поменутих оператера, било да једна од крајњих тачака припада овом подручју, 
или транзитно. Следи њихов приказ: 

1.6.3.4. Термотехничка инфраструктура 

Према подацима добијеним од надлежног предузећа, „Србијагас“, у обухвату  предметног 
Плана изграђени су и у функцији следећи гасни објекти: 

 Дистрибутивна гасоводна мрежа од челичних цеви максималног радног притиска
(МОП) 16 bar, пречника Ø 273 mm и Ø168,3 mm,

 МРС ШП „Јездина“
 МРС „Слобода“
 Дистрибутивна гасоводна мрежа од полиетиленских цеви МОР 4 бара

1.6.4. Зеленило 

Имајући у виду да највећи проценат земљишта у оквиру предметнoг плана заузимају 
пољопривредне површине (ливаде, њиве) највећи проценат учешћа у зеленилу заузима 
култивисана вегетација.  
Шумска вегетација заступљена је на више локација у оквиру обухвата са већим или мањим 
површинама. Шумске површне су најчешће окружене пољопривредним.  
Високо лишћарско дрвеће, линеарног распореда, заступљено је још и на међама, између 
пољопривредних површина где је често у комбинацији са жбунастом вегетацијом, као и уз 
саобраћајне површине. 

У оквиру предметног обухвата зеленило јавне намене заступљено је као зеленило Спомен 
парка, гробаља, као и зеленило спортско-рекреативне намене (терен за фудбал). Зелене 
површине ових категорија су различитог квалитета и степена уређености. Кроз предметну 
разраду планира се обнављање ових зелених површина.  
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У оквиру објеката становања заступљено је зеленило окућница најчешће у комбинацији или 
без мањих повртарских башти у залеђини објеката. Степен уређености ових површина је 
различит, најчешће у зависности од површине окућнице, распореда објеката за становање, 
као и од распореда помоћних објеката. Може се наићи и на  изузетно декоративно уређене 
површине. 

Комерцијални објекти, различито су и уређени. Слободне површине објеката комерцијалних 
делатности, углавном, поред манипулативних површина и паркинга, садрже и 
репрезентативне партерно уређене зелене површине. Ове површине најчешће су 
формиране комбиновањем травњака са биљним врстама декоративног карактера.  

Значајну зелену површину у оквиру Плана заузима зеленило у оквиру комплекса компаније 
„Слобода“. Ове површине формиране су заштитним појасом зеленила ка ободу парцеле 
сачињеним од високог растиња, у комбинацији са слободним озелењеним површинама 
распоређеним између производних објеката.  

1.6.5. Оцена расположивих података за израду плана 

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

Добијене катастарске подлоге су при изради плана коришћене комбиновано са орто-фото 
приказом подручја и ажурираном висинском представом. 

Остали подаци и услови уграђени су у План, а услови Јавних предузећа везани за 
инфраструктурно напајање предметног простора коментарисани су у оквиру поглавља која 
се баве инфраструктуром. 

У поступку прибављања података за израду плана обрађивач је извршио евидентирање 
постојећег стања и при томе препознао објекте по намени, квалитету, начину коришћења и 
др.  

Списак јавних педузећа од којих су добијени услови за израду Плана 

1. ЗАВОД ЗА ЗАШТИТУ СПОМЕНИКА КУЛТУРЕ
Ул. цара Лазара бр. 24, 36 000 Краљево

2. ЗАВОД ЗА ЗАШТИТУ ПРИРОДЕ СРБИЈЕ
Ул. др Ивана Рибара бр. 91, 11070 Нови Београд

3. JАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ВОДОВОД“ - Техничка служба
Ул. краља Петра I бр 8, 32000 Чачак

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

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

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

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

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

9. „СРБИЈАГАС“, ОДЦ Чачак
Косовски венац бр.12, 32000 Чачак
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10. ЈКП "ЧАЧАК"- Техничка служба
Ул. скадарска бр. 17, 32000 Чачак

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

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

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

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

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

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

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

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

19. ЈП „ЕЛЕКТРОМРЕЖА СРБИЈА“
Ул. кнеза Милоша бр. 11, 11000 Београд

20. РАТЕЛ – Регулаторна агенција за електронске комуникације и поштанске услуге
Ул. Палмотићева  бр. 2, 11103 Београд

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

22. МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ, ШУМАРСТВА И ВОДОПРИВРЕДЕ
Ул. Немањина, бр. 22-26, 11 000 Београд

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

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

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

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

1.6.6. Биланс површина - постојећи начин коришћења земљишта у оквиру 
анализираног просторa

НАМЕНА 
УКУПНА ПОВРШИНА 

КОРИШЋЕЊА 
m2 

Становање мале густине 486.994,57 
Становање средње густине 776.350,97 
Комерцијалне делатности 96.457,68 
Компанија „Слобода“ 578.320,83 
Пољопривредне површине 2.588.428,24 
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Површине у функцији шуме 1.005.433,39 
Водно земљиште (реке, потоци, приобална подручја, водни 
објекти) 207.433,49 

Гробље 176.731,23 
Заштитни бедем 27.965,55 
Комуналне функције 32.580,67 
Основна школа 4.518,34 
Канцеларија месне заједнице 7.078,24 
Спорт и рекреација 10.448,63 
Спомен парк 69.654,40 
Неизграђено грађевинско земљиште 60.189,06 
Пружни појас 24.575,07 
Саобраћајне површине 264.600,99 
УКУПНО 6.417.761,35 

1.6.7. Фотодокументација 

Слика 1. Зграда месне канцеларије и амбуланта у Парменцу Слика 2. Прилази објектима у Парменцу 

Слика 3. Денивелација терена у Парменцу Слика 4. Брда са леве и десне стране потока Парменац 
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Слика 5. Стубови далековода у Парменцу Слика 6. Силазак до Придворичке реке и  

Слика 7. Стубна ТС код придворичког гробља Слика 8. Придворичко гробље са обе стране пута 

Слика 9. Приобаље Придворичке реке Слика 10. Придворичка река регулисана на улазу на приватан 
посед (ресторан) 
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Слика 11. Угоститељски објекат у плавној зони Слика 12. Угоститељски објекат у плавној зони 

Слика 13. Спортски објекат у плавној зони Слика 14. Стамбени објекти у плавној зони 

Слика 15. Стамбени објекти у плавној зони Слика 16. Стамбени објекти у плавној зони 
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Слика 17. Стамбено-пословни објекти у плавној зони  Слика 18. Стамбени објекти у плавној зони 

Слика 19. Пољопривредне површине у плавној зони  Слика 20. Стамбени и пословни објекти у плавној зони 

Слика 21. Пословни објекти у плавној зони Слика 22. Расадник у Бељини 
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2. ПЛАНСКИ ДЕО

2.1. Правила  уређења 

2.1.1. Подела на целине и зоне унутар захвата  Плана 

Простор унутар границе обухвата Плана је према просторној диспозицији подељен на шест 
(6) урбанистичких зона.
У оквиру урбанистичких зона, простор је, према преовлађујућој намени подељен на 
карактеристичне урбанистичке целине, идентификоване нумерацијом.  
Урбанистичка зона 1 обухвата простор између западне и југозападне границе плана, 
Државног пута Iб реда бр. 23, комплекса предузећа „Слобода“ и Улице Ратка Митровића, уз 
изузимање површине која је у ужој зони санитарне заштите водоизворишта „Бељина“. 
У оквиру ове зоне издваја се двадесет осам (28) урбанистичких целина. Урбанинистичке 
целине нису дефинисане за земљиште изван грађевинског подручја, које у овој зони 
преовлађује. У оквиру грађевинског подручја, претежна намена у зони је породично 
становање малих густина. У овој зони се налази и центар месне заједнице Парменац, са 
различитим садржајима који прате локални центар. 
Урбанистичка зона 2 обухвата простор који се налази у ужој зони санитарне заштите 
водоизворишта. 
У оквиру ове зоне се не издвајају урбанистичке целине. 
Урбанистичка зона 3 обухвата комплекс предузећа „Слобода“, које је доминантна намена у 
зони, мању површину породичног становања средњих густина североисточно од „Слободе“, 
као и пољопривредно и шумско земљиште и становање малих густина, између компаније 
„Слобода“ и југозападне границе плана. 
У оквиру ове зоне издваја се шест (6) урбанистичких целина. Урбанинистичке целине нису 
дефинисане за земљиште изван грађевинског подручја.  
Урбанистичка зона 4 обухвата простор између улице Ратка Митровића и Јездински пут, 
јужне границе плана, Државног пута IIа реда, бр. 180 и северне границе плана. 
У оквиру ове зоне издвајају се двадесет три (23) урбанистичке целине. Урбанинистичке 
целине нису дефинисане за земљиште изван грађевинског подручја и заштитно зеленило. 
Најзаступљенија намена у овој зони је становање. 
Урбанистичка зона 5 се налази између Државног пута Iб реда бр. 23, Државног пута IIа 
реда, бр. 180, планираног продужетка Балканске улице, дела Лозничке улице и дела источне 
границе плана. 
У оквиру ове зоне издваја се пет (5) урбанистичких целина. Урбанинистичке целине нису 
дефинисане за заштитно зеленило. Читав простор се налази у грађевинском подручју, у ком 
су три намене (становање средње густине, зонски парк и гробље) готово равномерно 
заступљене. 
Урбанистичка зона 6 се налази између Државног пута IIа реда, бр. 180, планираног 
продужетка Балканске улице, дела Лозничке улице и дела југоисточне и јужне границе 
плана. 
У оквиру ове зоне издваја се осам (8) урбанистичких целина. Урбанинистичке целине нису 
дефинисане за земљиште изван грађевинског подручја. Доминантна намена у грађевинском 
подручју у овој зони је породично становање мале густине. 

* * *
Урбанинистичке зоне и целине нису дефинисане за површине разрађене плановима 
детаљне регулације (Планом детаљне регулације дела насеља Пријевор уз реку Западну 
Мораву и Планом детаљне регулације „Северни општински пут“, деоница од границе 



27 

Генералног урбанистичког плана града Чачка 2015. у к.о. Трбушани до државног пута IБ 
реда – број 23), као ни за површину за коју је предвиђена разрада Планом детаљне 
регулације „Парменац - Бељина - зоне санитарне заштите“ 

Границе урбанистичких зона и целина су приказана на графичком прилогу План намене 
површина. 

2.1.2. Грађевинско подручје и земљиште изван грађевинског подручја 

Грађевинско подручје 
Грађевинско подручје обухвата већи део простора у обухвату. Из њега су изузете енклаве 
пољопривредног и шумског земљишта. 
Површина грађевинског подручја износи  378,71 ha. 
Земљиште у оквиру грађевинског подручја је подељено на површине јавне и остале намене. 
- површине јавне намене обухватају 111,74 ha
- површине остале намене обухватају 266,97 ha

У оквиру површина јавне намене планирани су: 
 Саобраћајне површине
 Водно земљиште
 Површине за објекте локалне самоуправе
 Површине за образовање - Основна школа
 Површине за спорт и рекреацију
 Површине и објекти у функцији водопривредне делатности
 Површине и објекти у функцији енергетске делатности
 Површине за гробља
 Површине за културу
 Зелене површине – заштитно зеленило
 Зелене површине – Спомен парк
 Површине за социјалну заштиту

У оквиру површина остале намене планирани су: 
 Зона са посебним режимом коришћења
 Површине за становање – Породично становање, тип 1
 Површине за становање – Породично становање, тип 2
 Површине за комерцијалне делатности
 Површине за индустрију и производњу
 Терминал за теретна возила

Земљиште изван грађевинског подручја 

Из грађевинског подручја су изузете површине у функцији шумског и пољопривредног 
земљишта. Присутне су у свим урбанистичким зонама, осим у зонама 2 и 5. Земљиште 
изван грађевинског подручја заузима површину од 216,16 ha. 

Пољопривредно земљиште 
Пољопривредно земљиште је планирано за пољопривредну производњу. Њега могу чинити 
њиве, вртови, воћњаци, виногради, ливаде и пашњаци. 
У оквиру пољопривредног земљишта могућа је изградња објеката који се користе за 
примарну пољопривредну производњу. Објекти који су у функцији примарне пољопривредне 
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производње су објекти за смештај механизације, репроматеријала, смештај и чување 
готових пољопривредних производа, стаје за гајење стоке, објекти за потребе гајења и 
приказивање старих аутохтоних сорти биљних култура и раса домаћих животиња, објекти за 
гајење печурки, пужева и риба. 

Шумско земљиште 
Изван грађевинског подручја, постојеће шуме штитити од неконтролисане сече, а на 
површинама планираним за пошумљавање применити претежно аутохтоне врстe.  
У оквиру шумског земљишта могу се организовати трим стазе, бициклистичке стазе, 
одморишта, као и други видови рекреације у природи. Систем шумских стаза повезати са 
тротоарима, како би се повећала доступност рекреативних површина. 
Уређивање овог земљишта вршити у складу са одредбама Закона о шумама. 

2.1.3. Намена простора и биланс површина 

2.1.3.1. Намена простора по зонама и целина 

Правила уређења за површине изван грађевинског подручја су дата у претходном поглављу, 
2.1.2. Грађевинско подручје и земљиште изван грађевинског подручја, а овде ће само бити 
побројана у оквиру урабанистичких зона у којима се налазе. 

Правила уређења за површине јавне намене које се јављају у свакој или у више 
урбанистичких зона и подржавају остале намене у плану (саобраћајне површине, водно 
земљиште и зелене површине – заштитно зеленило), дата су у наредном поглављу 2.1.3.2 
Друге површине јавне намене, а овде ће само бити побројана у оквиру урабанистичких зона 
у којима се налазе. 

У оквиру планиране намене породично становање, постоје два типа. Тип 1 карактеришу 
веће грађевинске парцеле и мањи урбанистички параметри, док се тип 2 планира на мањим 
грађевинским парцелама и са већим параметрима, а што је прецизно дефинисано у 
правилима грађења. 

УРБАНИСТИЧКА ЗОНА 1 

У оквиру површина јавне намене у убанистичкој зони 1 планирани су: 
 Саобраћајне површине
 Водно земљиште
 Површине за објекте локалне самоуправе
 Површине за образовање - Основна школа
 Површине за спорт и рекреацију
 Површине и објекти у функцији водопривредне делатности
 Површине и објекти у функцији енергетске делатности
 Површине за гробља
 Површине за културу

У оквиру површина остале намене у убанистичкој зони 1  планирани су: 
 Површине за становање - Породично становање, тип 1
 Површине за становање - Породично становање, тип 2
 Површине за комерцијалне делатности

Изван грађевинског подручја у убанистичкој зони 1 заступљено је 



29 

 Шумско земљиште
 Пољопривредно земљиште

Површине за објекте локалне самоуправе – урбанистичка целина 1.3 
У оквиру ове целине се налази објекат у коме је смештена канцеларија МЗ и амбуланта. Ова 
намена се задржава уз могућност проширења исте. Приликом могуће реконструкције треба 
водити рачуна да је овај објекат, изграђен тридесетих година XX века,  и у ранијем периоду 
препознат од стране Завода за заштиту споменика културе као објекат који поседује битне 
одлике Модерне (заобљени угао, надвишен развијеном атиком, елегантну профилацију на 
фасадама и венцима). У том смислу, треба сачувати ове елементе и уклопити у будуће 
архитектонско решење. 
Могућа је градња објеката верског карактера (православни храм, парохијски дом и др).  
У склопу партерног уређења комплетне локације, посебну пажњу посветити простору уз 
поток Парменац , који треба уредити – претворити у уређену зелену површину уз могућност 
опремања мобилијаром – клупе, канте за отпад, реквизити за игру деце и сл. 
За ову целину је предвиђена обавезна  разрада урбанистичким пројектом. 

Површине за образовање - Основна школа - урбанистичка целина 1.4  
У оквиру ове целине налази се постојећа четворогодишња основна школа - издвојено 
одељење ОШ „Ратко Митровић“. Поред школског објектa се налази отворени спортски терен. 
У овој целини могуће је вршити одређене интрвенције у смислу реконструкције и доградње, 
али и нове градње и замене постојећег објекта, у складу са правилима грађења која су дата 
у поглављу Правила грађења. 
Део припадајуће школске парцеле налази се у већем нагибу и под шумом. Могуће је исти 
уредити и уз мање интервенције и улагања формирати  простор за одржавање наставе у 
природи.  

Површине за спорт и рекреацију - урбанистичка целина 1.5  
Целина 1.5 опредељена је за јавне намене – спорт и рекреацију. Евидентно је да на овом 
подручју недостају садржаји спорта и рекреације па је планирана   ова спортско-рекреативна 
целина у површини од око 58 ари.  
Комплекс је пре свега намењен за формирање отворених терена, уз могућност изградње 
пратећих објеката (свлачионица, простор за реквизите и сл), као и мањег услужно-
угоститељског садржаја.  
За ову целину је предвиђена обавезна  разрада урбанистичким пројектом. 

Површине и објекти у функцији водопривредне делатности - урбанистичке целине 
1.23, 1.25 и 1.26   
Намена која је заступљена у овим целинама припада комуналним делатностима из области 
водоснабдевања: 
Урбанистичка целина 1.23  – објекат у функцији водоснабдевања – регионалног система 
„Рзав“ – шахт за ваздушни вентил. 
Урбанистичка целина 1.25  – постојећи  главни резервоари – Бељина 1 и 2 и планирана 
црпна станица ЦС Бељина (Придворица) уз резервоар Бељина-2. 
Урбанистичка целина 1.26  – планирани резервоар Р2 –Бељина  за вишу висинску зону. 
Постојећи инфраструктурни објекти се задржавају уз редовно одржавање и  могућност 
реконструкције и евентуалног проширења у случају потребе, а планиране градити у складу 
са правилима за ову врсту објеката.  
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Површине и објекти у функцији енергетске делатности - урбанистичка целина 1.24  
У овој целини се налази постојећи објекат трафостанице 35/10 kV "Јездина" која поседује 
два трансформатора 35/10 kV снаге по 8 MVA. Објекат се задржавају уз редовно одржавање 
и  могућност реконструкције. 

Површине за гробља - Урбанистичке целине 1.27 и 1.28   
Предметне урбанистичке целине обухватају комплексе постојећих гробља: у целини 1.27 је 
гробље у Парменцу, а у целини 1.28 гробље у Бељини. 
За оба гробља је планирано проширење и увођење појаса заштитног зеленила у оквиру 
комплекса.  

Површине за културу – Урбанистичка целина 1.29 
У овој целини се налази објекат Задружног дома Парменац који се задржава уз могућност 
реконструкције и доградње чиме би се створили бољи услови за коришћење овог објекта у 
домену културе, науке, едукације, али и услуга и сл. Дозвољена је нова градња, али и 
могугућност да се постојећи објекат замени новим.  
За ову урбанистичку целину обавезна је разрада урбанистичким пројектом. 

Површине за становање - Породично становање, тип 1 – урбанистичке целине 1.1, 
1.2, 1.7, 1.8, 1.9, 1.10, 1.11, 1.12,1,13, 1.14, 1.15, 1.16, 1.17, 1.18, 1.31 и 1.32. 
Ове целине су планиране за становање које у постојећем стању карактерише претежно 
рурални начин становања и лоша комунална опремљеност. Тенденција је њихово  
прерастање у индивидуално становање градског типа и опремање ових зона целокупном 
насељском инфраструктуром. Где је  за то постојала могућност извршено је повезивање на 
јавну саобраћајну инфраструктуру и тиме омогућено опремање ових зона комуналном 
инфраструктуром. 
Међутим пошто се неке целине налазе на крајњем рубном подручју грађевинског подручја и 
непосредно се наслањају на веће пољопривредне површине и имају традицију повртарске и 
нарочито воћарске  производње, оставља се могућност бављења пољопривредном 
производњом у оквиру парцеле или на околном пољопривредном земљишту. 
У урбанистичкој целини 1.1 на к.п.бр. 174/1 КО Парменац налази се објекат  полубрвнаре са 
пространим подрумом која је грађена давне 1846. године, о чему сведочи натпис на 
улазном, каменом подрумском порталу. Овај објекат треба обавезно сачувати као део 
градитељског културног наслеђа. 

Површине за становање - Породично становање, тип 2 – урбанистичке целине 1.6, 
1.19, 1.20 и 1.33 
У оквиру предметних урбанистичких целина планирана је намена становања. 
Ради се о подручјима уз Државни пут ДП IБ 23 у којима је, у  изграђеним деловима, већ 
заступљена ова врста становања.  
Увођењем нових саобраћајница унутар целина створен је услов да се укине досадашња 
пракса директног приступа са државног пута и омогући  адекватан приступ грађевинским 
парцелама. 
У целини 1.19 због немогућности формирања технички исправног решења за увођење јавних 
саобраћајница унутар целине између реке Лупњаче и Улице Ратка Митровића, задржавају 
се постојећи приватни прилази до парцела. 
У овим целинама предвиђен је даљи развој становања средње густине, које  карактерише 
изградња породичних објеката. Планирано је погушћавање реконструкцијом постојећих 
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објеката, повећањем спратности, изградњом другог објекта на парцели, евентуално 
спајањем објеката у двојне објекте, као и изградњом нових објеката и изградњом пословног 
простора који не угрожава функцију становања и животну средину, а који се могу јавити као 
самостални или у склопу стамбеног објекта. 

Површине за комерцијалне делатности - урбанистичке  целине 1.21, 1.22 и 1.30 
У целинама 1.21 и 1.22 постоји значајан слободан простор и већ изграђени пословно-
производни објекти. Планирано је ширење намене пословања имајући у виду атрактивност 
локације за ову врсту намене због положаја уз фреквентну саобраћајницу и могућност 
релативно доброг приступа.  
У целини 1.30 планирају се различити услужни садржаји, који би требало да употпуне 
садржаје у оквиру локалног центра – центра месне заједнице Парменац. 

УРБАНИСТИЧКА ЗОНА 2 

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

У оквиру површина остале намене у убанистичкој зони 2  планирани су:
 Зона са посебним режимом коришћења

Читав простор у обухвату урбанистичке зоне 2 се налази у ужој зони санитарне заштите 
водоизворишта „Пријевор-Парменац“ и „Бељина“. У оквиру ове урбанистичке зоне нису 
дозвољење никакве активности које би угрозиле безбедност водоизворишта, а у складу са 
Правилником о начину одређивања и одржавања зона санитарне заштите изворишта 
водоснабдевања („Сл. гласник РС“, бр. 92/08). 

Озакоњење постојећих, бесправно изграђених објеката, у овој зони није могуће до изградње 
планиране фекалне и атмосферске канализације. 

Неопходно је у што краћем року овај простор опремити фекалном и атмосферском 
канализацијом, како би се на њих прикључили постојећи објекти и како би се уклониле 
септичке јаме, уколико постоје. 

Сви постојећи објекти се задржавају, уз могућност текућег одржавања, санације, 
реконструкције и адаптације у постојећим габаритима. Доградња и нова изградња нису 
дозвољене у овој зони.  

У циљу формирања припадајуће парцеле уз постојећи објекат, а у поступку озакоњења 
објекта, могуће је извршити парцелацију/препарцелацију, с тим да минимална 
новоформирана парцела не може бити мања од 300 m². 

За паркирање возила, у оквиру парцеле, обезбедити поплочане, бетониране или 
асфалтиране површине што ближе јавној саобраћајници, а одводњавање са свих 
манипулативних површина решити нагибима ка атмосферској канализацији. 

Када је о пољопривреди реч, на овом простору је дозвољено бављење искључиво 
екстензивним ратарством и екстензивним воћарством (бављење сточарством није 
дозвољено), односно, дозвољено је бављење обрадом земље без употребе хемикалија, 
било у циљу прихране, било у циљу заштите биља.  
Употреба хемикалија се забрањује и када је реч о декоративном зеленилу.  

УРБАНИСТИЧКА ЗОНА 3 
У оквиру површина јавне намене у убанистичкој зони 3 планирани су: 
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 Саобраћајне површине
 Водно земљиште
 Површине за гробља

У оквиру површина остале намене у убанистичкој зони 3  планирани су: 
 Површине за индустрију и производњу
 Површине за становање - Породично становање, тип 1
 Површине за становање - Породично становање, тип 2

Изван грађевинског подручја у убанистичкој зони 3 заступљено је 
 Шумско земљиште
 Пољопривредно земљиште

Површине за гробља - Урбанистичка целина  3.6 
Урбанистичка целина 3.6 обухвата комплекс постојећег православног Јездинског гробља. 
Гробље се налази уз саобраћајницу радног назива Придворица 2, а са друге стране потпуно 
је опасано фабричким комплексом Слобода. Капацитети за сахрањивање су готово 
попуњени, али не постоји могућност ширења. Изменом трасе постојећег пута створена је 
могућност да се формира мањи паркинг простор уз улаз у гробље.  

Површине за индустрију и производњу - урбанистичка целина 3.1 
Ова целина обухвата постојећи комлекс фабрике Слобода. Приликом Нато бомбардовања 
већи део производних објеката је порушен. Након тога је започета реконструкција постојећих 
и изградња нових објеката и успостављен одређени ниво производње. Планом је омогућен 
наставак овог процеса обнове и изградње производних, складишних и административних 
капацитета. 
Простор између зоне индустрије и Јездинског пута придодат је функцији индустрије ради 
формирања додатног појаса заштитног зеленила. Постојећи зелени појас око објеката 
потребно је сачувати и даље одржавати. 
Кроз комплекс фабрике протичу Јездинска и Придворичка река од којих настаје река 
Лупњача. У овом делу рекама је промењен ток у односу на катастарско стање зато што су 
регулисане и делимично зацевљене. Ради јасног дефинисања и одвајања водног земљишта 
предвиђена је израда плана детаљне регулације за ове водотоке. 

За све радове у оквиру полигона обавезно је прибавити мере техничке заштите Завода за 
заштиту споменика културе у Краљеву, као територијално надлежне службе заштите. Мере 
ће подразумевати извођење заштитних археолошких истраживања на подручјима која су 
угрожена радовима и изградњом. Мере могу подразумевати и конзервацију истражених 
делова in situ. Одлука о конзервацији и презентацији биће донета у складу са мишљењем 
Министарства културе и информисања. 

Површине за становање - Породично становање, тип 1 - урбанистичке целине 3.3, 
3.4 и 3.5  
Ове целине су  планиране за становање које у постојећем стању карактерише претежно 
рурални начин становања и лоша комунална опремљеност. Како се ради о издвојеним 
површинама у окружењу продуктивног земљишта, планом се овом земљишту даје карактер 
грађевинског и ствара основ за даљу изградњу. Где је за то постојала могућност извршено је 
повезивање на јавну саобраћајну инфраструктуру и тиме омогућено опремање ових зона 
комуналном инфраструктуром. 

Површине за становање - Породично становање, тип 2 - урбанистичка целина 3.2 
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Урбанистичка целина 3.2 представља простор у коме је већ заступљено породично 
становање које карактерише изградња породичних објеката. Постојећи објекати могу се 
дограђивати уз повећање спратности, а могућа је и  изградња пословног простора који не 
угрожава функцију становања и животну средину, а који се могу јавити као самостални или у 
склопу стамбеног објекта. 

УРБАНИСТИЧКА ЗОНА 4 

У оквиру површина јавне намене у убанистичкој зони 4 планирани су: 
 Саобраћајне површине
 Површине за објекте локалне самоуправе
 Површине за спорт и рекреацију
 Површине и објекти у функцији енергетске делатности
 Површине и објекти у функцији водопривредне делатности
 Зелене површине – заштитно зеленило

У оквиру површина остале намене у убанистичкој зони 4  планирани су: 
 Терминал за теретна возила
 Површине за становање - Породично становање, тип 1
 Површине за становање - Породично становање, тип 2
 Површине за комерцијалне делатности

Изван грађевинског подручја у убанистичкој зони 4 заступљени су 
 Шумско земљиште
 Пољопривредно земљиште

Површине за објекте локалне самоуправе – урбанистичка целина 4.2  
Целина је намењена организовању центра Месне заједнице Придворица и Јездина.  
У функционалном смислу центар Месне заједнице карактерише концетрисање јавних 
терцијарних делатности без становања, које су везане за задовољење свакодневних и 
повремених потреба гравитирајућег становништва.   
Постојећи објекат старе школе потребно је искористити и уз одређене грађевинске 
интервенције прилагодити за потребе пружања услуга, првенствено становницима околног 
простора из ове две месне заједнице. 
Центар треба да има садржаје из области : 

- администрације и управе
- здравства
- услуга – трговина и сл.

Здравствену станицу са амбулантом и апотеком предвидети у центру месне заједнице, у 
складу са бројем становника у МЗ, према нормативима: 

- гравитационо подручје месне заједнице
- површина објекта - 0,04-0,05 м2/становнику.

Поред тога могуће је планирати  вишенаменски спортски терен, мањих димензија, уз 
додатно опремање мобилијаром и хортикултурно уређење локације. 
За простор центра месне заједнице потребно је урадити Урбанистички пројекат. 

Површине за спорт и рекреацију - урбанистичка  целина 4.3  
У оквиру ове целине заступљенa је јавна намена - локални спортски центар. 
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Локални спортски центар предвиђен је за дневну рекреацију грађана, са отвореним 
теренима, пратећим објектима и зеленилом. Могућа је и реализација затвореног објекта, као 
што је затворени базен мањег капацитета и сл. 
За овај простор је планирана обавезна разрада урбанистичким пројектом. 

Површине и објекти у функцији енергетске делатности – урбанистичке целине 4.21 
и 4.22 
Предметне урбанистичке целине имају комуналну намену, и то за енергетске објекте. 
У урбанистичкој целини 4.21 планирана је изградња нове трафостанице ТС 110/10кV „Чачак 
6“ (П= 80 ари) у складу са смерницама Генералног урбанистичког плана Чачка 2015, а у 
циљу постизања трајног решења електроенергетске ситуације на овом подручју, а и у ширем 
смислу.  
У целини 4.22, налази се постојећа мернорегулациона станица за гас.  

Површине и објекти у функцији водопривредне делатности – урбанистичка целина 
4.23 
У овој целини се налази изграђена црпна станица водоснабдевања.   

Терминал за теретна возила - Урбанистичка  целина 4.1  
Недостатак погодних или одговарајућих простора за потребе паркирања теретних возила у 
градском подручју представља озбиљан проблем. На првом месту паркирање теретних 
возила у стамбеним зонама представља сметњу и безбедносни проблем за постојећи 
саобраћај у граду, који је и онако презагушен. За решење овог проблема ГУП Чачка 
предвиђене су две локације за терминал теретних возила на улазно-излазним правцима из 
града, од којих је једна у обухвату овог плана. 
У урбанистичкој целини 4.1 планиран је терминал теретних возила - паркинг за транзитна и 
локална теретна возила са пратећим услужним и комерцијалним садржајима, као објекат, 
искључиво јавне намене, који може бити у свим облицима својине.  
Обавезан садржај терминала је: 

- Безбедан улаз - излаз
- Ограђен паркинг простор
- Станицу за снабдевање горивом интерног типа

Иако је ова локација својим обликом и близином индустријског колосека значајно 
ограничена, преиспитати могућност планирања одређених смештајно угоститељских и 
других услужних капацитета, као и простор за прање возила. Потребно је предвидети 
службене просторије за особље, и то: контролне и благајничке просторије, просторије за 
обезбеђење, санитарне просторије и техничке просторије за инсталациону опрему. 
Паркинг простор по правилу треба организовати тако да у оквиру њега постоји само 
једносмерно кретање, без пресечних тачака. Паркинг простор мора бити ограђен 
постављањем специјалне ограде, а такође је битно да цео простор током ноћи буде добро 
осветљен.  
Станица за снабдевање горивом мора својом опремљеношћу да задовољи све захтеве ове 
категорије возила. 
Сви садржаји који се планирају у оквиру аутотеретне станице морају бити повезани 
међусобно безбедним путањама, како би у сваком тренутку биле доступне корисницима. 

Површине за становање - Породично становање, тип 2 - урбанистичке   целине 
4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8 и 4.9  
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Ове урбанистичке целине представљају простор у коме је већ заступљено породично 
становање. Простор је  у великој мери неизграђен, а саобраћајна и друга инфраструктура су 
слабо развијене.       
Планом је предвиђено успостављање мреже нових саобраћајница и комунално опремање 
подручја. 
На овом подручју предвиђен је даљи развој становања, које карактерише изградња 
породичних објеката са могућношћу пословног простора у оквиру истих, као и чисто 
пословних објеката. 
Планирано је погушћавање на постојећим парцелама, кроз могућност организовања до две 
стамбене јединице - домаћинстава у склопу једног објекта и повећање спратности до 
По+Пр+2. 
Специфично подручје у оквиру ове зоне представља урбанистичка целина  4.5 којом је 
обухваћен простор између Улице славујски пут и индустријског колосека. На основу Закона о 
железници ("Сл. гласник РС", бр. 45/2013) „земљишни појас са обе стране пруге , у ширини 
од 25 м, рачунајући од осе колосека“ представља инфраструктурни појас који функционално 
служи за употребу, одржавање и технолошки развој капацитета инфраструктуре.  
С обзиром да је у оквиру ове целине изграђен значајан број објеката без одобрења за 
изградњу (извор - јавни подаци РГЗ), за накнадно прибављање  одобрења (у поступку 
озакоњења) и за евентуалну изградњу, неопходно је, у складу са Законом о железници 
прибавити сагласност управљача инфраструктуре, као и услове њихове заштите.  При 
изградњи објеката, меродавни услови за удаљење грађевинске линије од индустријског 
колосека би били они кoје изда Железница.  
Исти услов се односи и на део урбанистичких целина 4.6 и 4.7, које улазе у инфраструктурни 
коридор индустријског колосека. 

Површине за становање - Породично становање, тип 1 - урбанистичке   целине 
4.10, 4.11, 4.12, 4.13, 4.14, 4.15, 4.16, 4.17, 4.18 и 4.19  
Ове целине су планиране за становање. Тренутно је у многим од њих заступљено 
становање претежно руралног типа и делимично су опремљене комуналном 
инфраструктуром. Тенденција је  прерастање у индивидуално становање градског типа и 
опремање простора целокупном насељском инфраструктуром. Међутим пошто се неке 
целине налазе на крајњем рубном подручју грађевинског подручја и непосредно се 
наслањају на веће пољопривредне површине и имају традицију повртарске и нарочито 
воћарске  производње, оставља се могућност бављења пољопривредном производњом у 
оквиру парцеле или на околном пољопривредном земљишту. 

Површине за комерцијалне делатности - урбанистичка   целина   4.20  
У овој целини планирана је намена пословања имајући у виду атрактивност локације за ову 
врсту намене због положаја уз фреквентну саобраћајницу и могућност релативно доброг 
приступа.  

УРБАНИСТИЧКА ЗОНА 5 

У оквиру површина јавне намене у убанистичкој зони 5 планирани су: 
 Саобраћајне површине
 Зелене површине – Спомен парк
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 Површине за гробља
 Површине за социјалну заштиту
 Зелене површине – заштитно зеленило

У оквиру површина остале намене у убанистичкој зони 5  планирани су: 
 Површине за становање - Породично становање, тип 2

Зелене површине – Спомен парк - урбанистичка целина 5.1  
Урбанистичка целина 5.1 је у функцији  зонског парка - Спомен-парк борбе и победе који је 
лоциран на обронцима планине Јелице и представља меморијални комплекс посвећен 4.560 
палих бораца НОВЈ и жртвама фашизма из Чачка и околине, страдалима током Другог 
светског рата. Отворен је 1980. године. Аутор спомен-комплекса је архитекта Богдан 
Богдановић.  
У складу са смерницама ГУП-а, планирано је проширење парка тако да његова површина 
износи око 17,6 ha. Простор парка неопходно је унапредити пре свега у смислу 
ревитализације споменичког комплекса уз употпуњавање адекватним мобилијаром. Могућа 
је формирање амфитеатарског простора на отвореном који би се користио за организовање 
различитих културних и едукативних манифестација.   
У оквиру парка могућа је изградња мањих полумонтажних објеката, затворено-отвореног 
типа, услужног карактера – угоститељство, изложбена галерија и сл. 
Реконструкција и ревитализација постојећих садржаја (спомен обележје, стазе, замена 
мобилијара и сл.) могу се вршити на основу овог плана, уз обавезно прибављање мере 
техничке заштите Завода у Краљеву.  
За уређење проширеног дела парка, конкретно урбанистичко-архитектонско решење треба 
дати кроз разраду урбанистичким пројектом, чија је израда прописана планом.  

Површине за гробља - урбанистичка целина 5.2  
У урбанистичкој  целини 5.2 налази се централно градско гробље. Планира се његово 
проширење, тако што се повезује постојеће градско гробље и старо лозничко гробље. 
Планиран је и продужетак Балканске улице тако да она потпуно опасује гробље са јужне 
стране. Локација у непосредној близини гробља (такорећи унутар истог) у потпуности је 
неповољна за намену становања, како се тренутно користи, тако  да се и она планира за 
комуналну намену -  гробље. У оквиру гробља је и постојећи паркинг простор са 160 ПМ, а у 
уличном профилу Балканске улице планирана су додатна паркинг места. 
Са северне стране гробља планира се проширење , али тако што се у том делу формира 
заштитни појас зеленила, чиме би се  и физички и визуелно одвојила постојећа намена 
становања од гробља. Ширина појаса је променљива од 15 -20м у складу са могућностима 
које оставља затечено стање, као и врста суседне намене. Овај појас се протеже све до 
Балканске улице, а даље се унутар гробља паралелно са Балканском улицом формира 
појас у ширини од 6м.  
Планирањем продужетка Балканске улице ствара се могућност формирања још једног улаза 
у гробље са јужне стране. У близини улазне зоне предвидети формирање паркинг простора. 
Комплекс гробља даље уредити кроз реконструкцију постојећег и уређење планираног дела 
са употпуњавањем неопходним садржајима потребним за ову намену као што су: колско-
пешачке саобраћајнице, пешачке стазе, слободне површине и паркинзи. Предвиђа се 
реконструкција постојећег и изградња новог опроштајног платоа за опело и комеморацију са  
пратећим објектом и надстрешницом, постављање чесми и тоалета, изградња помоћних и 
других објеката у функцији гробља  (розаријум, колумбаријум и сл). 
У оквиру комплекса гробља налази се Спомен костурница погинулим ратницима 1912-1918. 
године која је 27. 12. 2013. год. проглашена за споменик културе као посебно обележје 

http://sr.wikipedia.org/wiki/Јелица_(планина)
http://sr.wikipedia.org/wiki/Други_светски_рат_у_Југославији
http://sr.wikipedia.org/wiki/Други_светски_рат_у_Југославији
http://sr.wikipedia.org/wiki/1980
http://sr.wikipedia.org/wiki/Богдан_Богдановић_(архитекта)
http://sr.wikipedia.org/wiki/Богдан_Богдановић_(архитекта)
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српске историје и уписана у Централни регистар споменика културе под редним бројем СК 
2097. Овај споменик треба сачувати, бринути се о њему и одржавати га са посебном 
пажњом.   

Површине за социјалну заштиту - урбанистичка целина 5.5 
Ова урбанистичка целина је намењена за социјалну заштиту. Ради се о површини на којој се 
већ налази објекат у функцији социјалне заштите. Постојећи објекат је могуће доградити или 
заменити новим објектом. 

Површине за становање - Породично становање, тип 2 - урбанистичка целина 5.3 и 
5.4  
На овом подручју предвиђен је даљи развој становања које  карактерише изградња 
породичних објеката. Планирано је погушћавање реконструкцијом постојећих објеката, 
повећањем спратности, изградњом другог објекта на парцели, евентуално спајањем 
објеката у двојне објекте, као и изградњом нових објеката и изградњом пословног простора 
који не угрожава функцију становања и животну средину, а који се могу јавити као 
самостални или у склопу стамбеног објекта. 
Дуж ове зоне на северној страни протеже се индустријски колосек у чијем 
инфраструктурном појасу, који износи 25м од осе задњег колосека није дозвољена даља 
градња. За постојеће објекте који се налазе у истом потребно је у складу са Законом о 
железници прибавити сагласност управљача инфраструктуре, као и услове њихове 
заштите. 

УРБАНИСТИЧКА ЗОНА 6 

У оквиру површина јавне намене у убанистичкој зони 6 планирани су: 
 Саобраћајне површине
 Водно земљиште
 Површине и објекти у функцији водопривредне делатности

У оквиру површина остале намене у убанистичкој зони 6  планирани су: 
 Површине за становање - Породично становање, тип 1

Изван грађевинског подручја у убанистичкој зони 6 заступљени су
 Шумско земљиште
 Пољопривредно земљиште

Површине и објекти у функцији водопривредне делатности - урбанистичка целина  
6.7 и 6.8  
У овим урбанистичким целинама налази се постојећи  резервоари за водоснабдевање  друге 
висинске зоне 

Површине за становање - Породично становање, тип 1 - урбанистичка целина  6.1, 
6.2, 6.3, 6.4, 6.5 и 6.6  
Предметне урбанистичке целине планиране су за становање са мањим индексима. 
На овом подручју већ је заступљена ова врста становања тако да се планира његово 
уобличавање и ширење у зони неизграђеног грађевинског подручја у рубним зонама плана. 
Део постојећег становања има карактеристике становања руралног типа. Тенденција је 
прерастање у индивидуално становање градског типа и опремање  целокупном насељском 
инфраструктуром. 
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Површина за верски објекат – урбанистичка целина 6.9 
На овом простору је планарана изградња православног храма. Простор око објекта храма је 
потребно партерно уредити и локацију опремити другим потребним садржајима за ову 
намену. 

2.1.3.2. Друге површине јавне намене 

Саобраћајне површине 

Саобраћајне површине у обухвату овог плана чине примарна путна мрежа (Булевар 
ослободилаца Чачка, Северни општински пут, сабирне улице I), секундарна путна мрежа 
(сабирне улице II и приступне саобраћајнице), бициклистичка стаза, индустријски колесек, 
аутобуска стајалишта и јавни паркинзи. 
Више речи о површинама у функцији саобраћаја биће у поглављу 2.1.5.1 Саобраћајна 
инфраструктура  

Водно земљиште 

Предметни План осим Западне Мораве – као водотока I реда, пресецају и водотоци II реда: 
поток Парменац и Суви поток - на западној страни, река Лупњача са  својим саставницама 
Придворичком и Јездинском реком - у централном делу, као и Лозничка река – на источној 
граници. Река Лупњача има регулисано корито; Поток Парменац, Суви поток и Лозничка река 
(у обухвату овог Плана) нису регулисани; а Придворичка и Јездинска река су кроз двориште 
компаније "Слобода" делом зацевљене, а делом регулисане.    

Овим планом је предвиђено проширење регулације за потоке Парменац и Суви поток, 
односно, водно земљиште уз ове водотоке је проширено за најмање 3 m са обе стране у 
односу на постојећа корита (дефинисано у Карти урбанистичке регулације). У оквиру дате 
регулације потребно је извршити натуралну регулацију потока, уз евентуално продубљење 
корита и редовно одржавање.   

За Лозничку реку је урађено Идејно решење за заштиту деоницa од поплава водотока 
другог реда - Лозничка река - на територији наручиоца до фарме „Грбовић“ до куће 
Којовића (до раскрснице скретања ка локалитету „Сушице“), узводно од државног пут IБ 
реда, бр.23 , чији један део залази у обухват и уграђен је у планско решење у овом ПГР-у. 
Нова регулација Лозничке реке је проширена тако да су границе будуће парцеле овог 
водотока на минималном растојању од 3 m од планираног регулисаног корита. 
Како је већ наведено Придворичка и Јездинска река су  кроз двориште компаније "Слобода" 
делом зацевљене и делом регулисане, али углавном одступају од катастарског стања. За 
њихово уређење је прописана израда плана детаљне регулације, како би се јасно 
дефинисало водно земљиште. 
Спајањем Придворичке и Јездинске реке формира се Лупњача, чије је корито регулисано. За 
ову реку се планира задржавање постојеће регулације. 
За реку Западну Мораву, планом је предвиђена регулација корита кроз читав обухват. У 
зони приобаља, нису дозвољене активности које угрожавају безбедност водозахват. 

Зелене површине – заштитно зеленило 

Заштитно зеленило уз индустријски железнички колосек је планирано на две површине у 
зони 4 и на још две површине у зони 5.  
Биљне врсте за садњу бирати тако да се постиже вишеспратни вегетацијски склоп, притом 
водећи рачуна о прегледности са околних саобраћних површина.  
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2.1.3.3. Биланс површина у обухвату Плана 

НАМЕНА ПОВРШИНА КОРИШЋЕЊА (m2) 
З О Н А   1 

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

Шумско земљиште 901.953,80 
1.220.917,06 

Пољопривредно земљиште 318.963,26 

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

ПОВРШИНЕ ОСТАЛЕ НАМЕНЕ 
Површине за комерцијалне делатности 21.290,06 

836.944,30 
Површине за становање 

Породично становање, тип 1 605.700,20 
Породично становање, тип 2 209.954,04 

ПОВРШИНЕ ЈАВНЕ НАМЕНЕ 
Саобраћајне површине 232.041,74 

344.591,65 

Водно земљиште 21.261,76 
Површине за објекте локалне самоуправе 
 

2.608,18 
Површине за образовање - Основна школа 
 

7.455,22 
Површине за спорт и рекреацију 5.870,02 
Комунални садржаји 

Површине и објекти у функц. водопривредне делатности 
 

37.756,46 
Површине и објекти у функц. енергетске делатности 
 

2.838,17 
Површине за гробља 

 
30.657,23 

Површине за културу 4.102,87 

УКУПНО ЗОНА 1 2.402.453,00 

З О Н А   2 

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

ПОВРШИНЕ ОСТАЛЕ НАМЕНЕ 
Зона са посебним режимом коришћења 110.487,26 110.487,26 

ПОВРШИНЕ ЈАВНЕ НАМЕНЕ 
Саобраћајне површине 21.831,16 21.831,16 

УКУПНО ЗОНА 2 132.318,42 

З О Н А   3 
З Е М Љ И Ш Т Е   И З В А Н   Г Р А Ђ Е В И Н С К О Г   П О Д Р У Ч Ј А 

Шумско земљиште 222.167,70 
261.469,23 

Пољопривредно земљиште 39.301,53 

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

ПОВРШИНЕ ОСТАЛЕ НАМЕНЕ 
Површине за индустрију и производњу 599.265,61 

618.333,17 
Површине за становање 

Породично становање, тип 1 10.200,68 
Породично становање, тип 2 8.866,88 

ПОВРШИНЕ ЈАВНЕ НАМЕНЕ 
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НАМЕНА ПОВРШИНА КОРИШЋЕЊА (m2) 
Саобраћајне површине 47.175,46 

58.952,88 
Водно земљиште 705,32 
Комунални садржаји 

Површине за гробља 10.973,89 
Површине и објекти у функц. енергетске делатности 98,21 

УКУПНО ЗОНА 3  938.755,28 

З О Н А   4 
З Е М Љ И Ш Т Е   И З В А Н   Г Р А Ђ Е В И Н С К О Г   П О Д Р У Ч Ј А 

Шумско земљиште 292.152,70 
332.215,02 

Пољопривредно земљиште 40.062,32 

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

ПОВРШИНЕ ОСТАЛЕ НАМЕНЕ 
Површине за комерцијалне делатности 4.690,21 

470.725,03 
Површине за становање 

Породично становање, тип 1 172.102,30 
Породично становање, тип 2 275.686,66 

Терминал за теретна возила 18.245,87 

ПОВРШИНЕ ЈАВНЕ НАМЕНЕ 
Саобраћајне површине 134.280,80 

157.475,57 

Површине за објекте локалне самоуправе 
 

5.124,85 
Површине за спорт и рекреацију 8.437,13 
Комунални садржаји 

Површине и објекти у функц. водопривредне делатности 
 

199,85 
Површине и објекти у функц. енергетске делатности 
 

8.458,88 
Зелене површине 

Заштитно зеленило 974,06 

УКУПНО ЗОНА 4  960.415,63 

З О Н А   5 
Г Р А Ђ Е В И Н С К О    П О Д Р У Ч Ј Е 

ПОВРШИНЕ ОСТАЛЕ НАМЕНЕ 
Површине за становање 

226.974,32 Породично становањe, тип 2 226.974,32 

ПОВРШИНЕ ЈАВНЕ НАМЕНЕ 
Саобраћајне површине 65.933,70 

455.974,03 

Површине за социјалну заштиту 471,58 
Комунални садржаји 

Површине за гробља 
 

211.157,05 
Зелене површине 

Заштитно зеленило 1.917,74 
Спомен парк 176.051,18 

УКУПНО ЗОНА 5  682.505,59 

З О Н А   6 
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НАМЕНА ПОВРШИНА КОРИШЋЕЊА (m2) 
З Е М Љ И Ш Т Е   И З В А Н   Г Р А Ђ Е В И Н С К О Г   П О Д Р У Ч Ј А 

Шумско земљиште 298.381,25 
346.981,25 

Пољопривредно земљиште 48.600,00 

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

ПОВРШИНЕ ОСТАЛЕ НАМЕНЕ 
Површине за становање 

406.209,56 Породично становање, тип 1 406.661,61 
Верски објекат 547,95 

ПОВРШИНЕ ЈАВНЕ НАМЕНЕ 
Саобраћајне површине 71.618,51 

78.592,76 
Водно земљиште 5.210,83 
Комунални садржаји 

Површине и објекти у функц. водопривредне делатности 2.206,19 

УКУПНО ЗОНА 6 832.226,35 

ПДР дела насеља Пријевор уз реку Западну Мораву 170.296,57 
ПДР „Парменац - Бељина - зоне санитарне заштите“ 298.790,51 

УКУПНО 6.417.761,35 

2.1.4. Површине јавне намене – опис локација и попис парцела 

Површине јавне намене обухватају: парцеле и делове парцела постојећих јавних намена, 
као и парцеле и делове парцела осталих намена, а на којима је планом предвиђено 
проширење постојећих или увођење нових површина јавне намене.  

Површине јавне намене, као и парцеле за површине јавне намене,  приказане су у 
графичком прилогу План урбанистичке регулације са планом парцелације за површине 
јавне намене. 

Саобраћајне површине 

Друмски, бициклистички и пешачки саобраћај 

К.О. Парменац, целе к.п. 
9/2, 32/4, 40, 108/5, 108/6, 133, 135/36, 139/4, 139/5, 140/3, 141/6, 436, 465, 1036 и 1039. 

К.О. Парменац, делови к.п. 
1/2, 1/3, 2/1, 2/2, 3, 4, 5/1, 5/2, 5/3, 6, 7, 8/1, 9/1, 13, 14, 15, 16, 20/1, 20/2, 20/4, 20/5, 20/6, 20/7, 
20/8, 23/4, 24/1, 24/2, 26, 27/1, 27/2, 28/1, 28/2, 29, 30/1, 30/2, 30/3, 31/1, 31/2, 31/3, 32/1, 32/2, 
32/3, 32/5, 32/6, 32/8, 33, 34, 35/1, 35/2, 36/1, 36/2, 37, 38/1, 38/2, 39/1, 39/2, 39/3, 39/4, 41/1, 
41/2, 42, 44, 45, 46/3, 48, 50/1, 50/2, 50/3, 55, 56, 60, 70, 71, 72, 73/1, 75/1, 75/3, 75/5, 75/6, 
76/1, 76/2, 84, 85, 86, 87/1, 87/2, 88/1, 88/2, 89/1, 89/2, 89/3, 89/4, 89/5, 89/6, 89/7, 90/1, 90/3, 
91/3, 91/5, 96/1, 96/2, 96/3, 97/1, 97/2, 97/3, 98/1, 98/2, 99/1, 99/2, 99/3, 102/1, 102/2, 102/3, 
103/2, 105, 106, 107, 108/1, 108/4, 109, 110, 112/3, 113/1, 114/1, 114/3, 114/4, 114/6, 115/1, 
115/2, 115/3, 115/4, 116/1, 116/2, 116/3, 116/4, 116/5, 116/6, 116/7, 116/8, 116/9, 116/10, 116/11, 
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116/12, 116/13, 116/14, 117, 118, 119, 120/1, 120/2, 120/7, 120/9, 121, 122/1, 122/2, 122/8, 
123/2, 127/1, 127/2, 129/1, 129/2, 130, 131/1, 131/2, 132/1, 132/2, 132/3, 132/4, 134/1, 134/2, 
134/4, 134/5, 134/6, 134/13, 135/1, 135/2, 135/3, 135/4, 135/6, 135/7, 135/8, 135/9, 135/11, 
135/12, 135/13, 135/14, 135/15, 135/16, 135/19, 135/20, 135/21, 135/22, 135/23, 135/24, 135/26, 
135/27, 135/28, 135/29, 135/30, 135/31, 135/32, 135/33, 135/34, 136, 137/1, 137/2, 138/1, 138/2, 
138/3, 139/2, 140/2, 141/1, 141/2, 141/3, 141/4, 141/5, 141/7, 142/1, 142/2, 142/3, 142/4, 143/1, 
143/2, 144, 145, 146, 147, 148, 149/1, 149/2, 161/1, 161/2, 162, 163/1, 163/2, 164, 165, 166/1, 
166/2, 166/4, 166/5, 166/6, 167, 169, 170/1, 170/2, 171, 172, 173/1, 173/2, 173/6, 174/1, 174/2, 
175/1, 175/2, 176/1, 176/2, 176/3, 176/4, 176/5, 176/7, 187, 384, 402/2, 404, 419, 420/1, 420/2, 
420/3, 420/4, 422, 423/1, 423/2, 424, 425/1, 425/2, 426/1, 426/2, 426/3, 427/1, 427/2, 428/1, 
428/2, 428/4, 429, 430/1, 430/2, 434, 435, 437, 438, 439/1, 440/3, 440/4, 440/5, 441/1, 441/4, 
441/5, 441/6, 442, 444/1, 446, 447, 448/2, 449, 451, 452, 453/1, 455/2, 455/3, 455/6, 455/7, 455/9, 
456, 457, 458/2, 459/1, 459/2, 460, 461/1, 461/2, 462/1, 462/2, 463/1, 463/2, 463/4, 464, 466/1, 
466/2, 467, 468/1, 468/2, 468/3, 468/4, 468/5, 468/6, 468/8, 468/9, 469/1, 469/2, 469/3, 469/4, 
469/5, 469/6, 469/7, 469/8, 469/9, 469/10, 469/11, 469/12, 469/13, 471/1, 471/2, 471/3, 471/4, 
471/6, 472, 474/3, 479, 480, 481, 482, 483, 495, 551/2, 1035, 1038, 1040, 1043 и 1044. 

К.О. Бељина, целе к.п. 
91, 92, 197 и 207/1. 

К.О. Бељина, делови к.п. 
7/1, 7/2, 8, 12, 14/1, 14/2, 14/3, 15/1, 15/2, 17, 18, 28/1, 29, 30, 37/1, 37/2, 38, 39/1, 39/2, 40, 
46/1, 46/2, 47, 50, 52, 53, 54, 56/1, 56/2, 56/3, 56/4, 56/5, 56/6, 57, 58/1, 58/2, 58/3, 59/1, 59/2, 
59/3, 59/4, 59/5, 60/1, 60/2, 60/3, 60/4, 61, 62, 63, 65/1, 65/2, 67, 68/11, 68/3, 68/4, 68/6, 68/7, 
68/8, 68/9, 70, 75, 76, 77, 78, 79/1, 79/3, 81, 82/1, 82/2, 84, 86, 87/1, 87/2, 87/4, 87/5, 87/6, 87/11, 
88/3, 89, 90, 93, 145/2, 145/3, 156/1, 156/4, 158/1, 159, 160, 161, 163, 164, 165/1, 165/2, 167/1, 
167/3, 167/5, 167/7, 169/1, 169/3, 169/4, 169/7, 169/8, 171, 177/2, 177/3, 178/2, 181/2, 182/3, 
183/2, 184/3, 184/4, 185/1, 186/1, 186/4, 187/1, 187/2, 187/3, 188/1, 188/2, 190, 191, 192, 193, 
194, 195, 196/1, 196/2, 198, 199, 200/3, 200/5, 200/9, 200/10, 201/5, 202/1, 202/2, 202/4, 203/1, 
204/1, 204/2, 205/1, 205/2, 205/3, 205/4, 205/5, 206/2, 206/5, 207/2, 208/5, 208/6, 213, 214/1, 
218/1, 218/2, 220/1, 220/3, 223, 224, 225, 226, 229/1, 229/2, 231/1, 231/2, 233/1, 233/2, 234, 235, 
236/1, 236/2, 236/3, 236/5, 236/6, 236/8, 236/9, 236/10, 236/11, 236/13, 238/1, 238/2, 238/3, 239, 
240/1, 240/2, 241, 242, 243/1, 243/4, 244/1, 244/2, 244/3, 244/4, 245, 246/1, 246/4, 247, 249/1, 
249/5, 249/6, 250/1, 252/1, 254/2, 254/4, 256/1, 256/2, 258/1, 258/2, 263/1, 265, 267, 269, 270, 
271, 272/1, 272/2, 273/1, 273/2, 275/1, 276, 278, 280, 282, 284, 286, 289, 290/1, 290/2, 291, 
292/1, 292/2, 292/3, 292/4, 296, 297/1, 297/2, 297/3, 305, 307/1, 307/2, 308/3, 309/3, 311/1, 
311/2, 311/4, 313/1, 313/2, 313/3, 314/1, 314/2, 323, 324, 328, 329, 330, 331, 332, 334/1, 338, 
339/1, 339/2, 343, 348, 349, 351/1, 351/2, 352/2, 352/3, 352/4, 352/5, 352/6, 352/8, 368, 378/2, 
379/2, 379/3, 379/4, 379/5, 385/1, 385/2, 386, 388, 394/1, 394/4, 396/1, 396/2, 396/4, 399, 403, 
405, 407, 409, 439, 440/1, 440/2, 443/2, 443/3, 444/1, 444/2, 446, 448, 450, 451, 452, 453, 456/1, 
457/1, 465, 466, 467, 468, 469, 479, 481/1, 482, 487, 488, 489, 490, 491/1, 491/2, 492, 493, 494, 
495, 496/1, 496/2, 496/3, 497, 498, 499, 501, 502, 503, 504, 505, 507/2, 507/3, 509 и 510. 

К.О. Придворица, цела к.п. 
157/1 

К.О. Придворица, делови к.п. 
158/1, 159, 162/3, 162/4, 162/41, 162/42, 162/43, 162/45, 162/46, 162/47, 162/5, 162/6, 162/7, 
162/8, 162/9, 162/10, 162/11, 162/13, 162/16, 162/17, 162/18, 162/19, 162/20, 162/21, 162/22, 
162/23, 162/24, 162/25, 162/28, 162/29, 162/30, 162/31, 162/32, 162/33, 162/34, 162/35, 162/37, 
162/38, 162/39, 162/40, 163/1, 163/2, 163/3, 163/4, 164/2, 164/3, 168, 175/1, 178/1, 179, 180, 
183/1, 183/2, 183/3, 183/4, 183/5, 184, 186/2, 187/2, 188, 190/2, 190/3, 194, 195, 196/2, 196/3, 
197/1, 197/2, 198/6, 201/1, 201/2, 202/2, 204, 205/1, 205/2, 205/3, 205/4, 205/5, 205/6, 223/1, 
223/3, 223/4, 223/5, 224/1, 224/3, 225/1, 225/3, 229/1, 229/2, 231/1, 231/2, 232/2, 239, 372/2, 
373/1, 373/2, 374, 375/1, 378, 379/2, 547/1, 568, 572/1, 572/2, 573/1, 573/2, 574/1, 574/2, 588, 
604, 606/3, 607, 610, 614/1, 618, 619/2, 622/2, 625, 627, 628/1, 629, 630/3, 630/4, 630/5, 639, 
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640, 641, 642, 643, 645, 646, 650, 651, 652, 1552/1, 1553, 1555/1, 1555/5, 1566, 1572/1, 1574, 
1575 и 1577. 

К.О. Јездина, целе к.п. 
354/35, 354/64, 354/90, 383/10, 383/13 и 471/2. 

К.О. Јездина, делови к.п. 
352/1, 352/2, 352/3, 352/6, 352/7, 352/8, 352/9, 354/1, 354/2, 354/3, 354/4, 354/5, 354/6, 354/11, 
354/13, 354/14, 354/15, 354/16, 354/17, 354/18, 354/19, 352/20, 354/20, 354/21, 354/22, 354/23, 
354/25, 354/26, 354/27, 354/28, 354/29, 354/30, 354/31, 354/33, 354/34, 354/37, 354/38, 354/39, 
354/40, 354/41, 354/43, 354/49, 354/51, 354/52, 354/53, 354/54, 354/56, 354/58, 354/60, 354/62, 
354/63, 354/65, 354/66, 354/71, 354/75, 354/77, 354/79, 354/80, 354/83, 354/85, 354/87, 354/89, 
354/91, 355/1, 355/4, 355/5, 357/2, 357/3, 357/5, 357/6, 357/9, 358/1, 358/2, 359, 360, 363/1, 
363/3, 364/1, 365/1, 376/3, 377/1, 377/2, 378/1, 380/1, 380/2, 380/5, 380/10, 380/11, 381, 382, 
383/1, 383/2, 383/7, 383/9, 383/11, 383/12, 383/14, 383/16, 383/19, 383/20, 383/21, 386, 387/3, 
387/4, 388/1, 388/2, 388/4, 388/5, 388/6, 388/8, 389/1, 391/1, 408, 421, 423/1, 424/1, 424/2, 
426/1, 427/1, 427/2, 428/1, 428/2, 431, 432, 445, 446, 452, 454, 455, 456, 460, 462, 465, 466, 
467, 468/1, 468/3, 469, 470, 471/1, 474, 564/1, 564/2, 564/3, 565/1, 565/2, 565/3, 565/4, 568/2, 
570/1, 570/2, 570/3, 571, 572, 573, 582/1, 582/2, 582/3, 583, 584, 585/1, 586, 590, 591/1, 591/4, 
591/5, 592/1, 592/4, 593/1, 597/1, 599/1, 599/3, 600, 601, 602/2, 602/4, 602/5, 602/6, 603/2, 
603/5, 603/6, 603/7, 603/9, 603/11, 619/1, 620/1, 620/2, 620/3, 621/4, 621/5, 625, 626/1, 627, 
629/1, 629/3, 629/4, 630, 631, 632/1, 632/3, 632/4, 633/2, 634/1, 634/2, 635, 636, 646, 647, 648, 
652, 653/2, 668, 670, 671, 672, 673, 674, 679, 680, 681, 683, 684, 685, 686, 687, 688/1, 689/1, 
689/2, 690/2, 690/4, 709, 792/2, 2056/1, 2057, 2058/4, 2063/1, 2067, 2069, 2070 и 2075. 

К.О. Лозница, целе к.п. 
37/2, 39/2, 70/2, 324/10, 324/11, 324/12, 331/6, 333/2, 378/2, 379/2, 386/7, 398/3 и 401/5. 

К.О. Лозница, делови к.п. 
1/1, 1/2, 1/3, 1/4, 2/2, 2/6, 2/7, 4, 5, 7, 8, 9, 10/1, 10/2, 18, 19, 20, 25/1, 25/2, 26/1, 27, 30/1, 30/2, 
30/3, 30/4, 31/1, 32/1, 32/2, 32/4, 34/2, 35/2, 37/1, 39/1, 41/1, 42/3, 43/3, 44, 45/1, 45/2, 45/4, 
46/1, 46/2, 46/3, 46/5, 49/1, 49/3, 50/3, 50/4, 50/6, 50/7, 53/7, 54/1, 54/2, 54/3, 54/4, 54/5, 55/1, 
55/2, 55/3, 60, 61, 63, 81, 318/4, 318/5, 318/6, 318/8, 318/9, 318/10, 320/1, 320/2, 320/3, 320/4, 
320/7, 320/8, 320/9, 320/11, 320/12, 320/13, 320/14, 320/15, 320/16, 320/18, 320/19, 320/21, 
320/23, 320/24, 320/25, 320/27, 320/28, 320/32, 321/1, 321/2, 321/3, 321/7, 321/8, 321/9, 321/10, 
321/12, 324/2, 324/3, 324/4, 324/5, 324/6, 324/7, 324/8, 326/1, 326/2, 326/3, 327/1, 327/3, 327/4, 
328/6, 328/7, 328/8, 328/9, 328/10, 330/10, 330/11, 330/3, 330/4, 330/6, 330/7, 330/9, 331/1, 
331/3, 331/4, 331/5, 332/2, 332/3, 333/1, 344, 346/1, 346/2, 346/3, 369/2, 369/3, 369/4, 369/7, 
369/10, 369/11, 369/12, 370/1, 370/2, 370/3, 371, 372/1, 372/2, 372/3, 372/4, 372/5, 372/6, 372/7, 
376/1, 376/2, 378/1, 379/1, 381/1, 383, 385, 386/2, 386/3, 386/4, 386/5, 386/6, 386/8, 389, 391, 
393, 395, 396/3, 397, 398/1, 398/2, 399/2, 400, 401/2, 401/6, 403/1, 403/2, 403/3, 405/1, 405/2, 
406, 407/1, 407/2, 408, 410, 411/1, 411/2, 414/1, 414/2, 414/3, 415, 416, 417, 418, 419/1, 419/2, 
420/1, 420/2, 421/2, 422/1, 422/2, 423/1, 423/2, 423/3, 423/4, 424/1, 424/2, 424/3, 424/4, 425, 
427, 428, 429, 430/2, 431, 433, 434/1, 434/2, 435, 436/1, 436/2, 437/1, 437/2, 438, 439, 440, 441, 
442, 443/1, 443/2, 444, 445, 446, 447, 448/1, 451/1, 451/2, 455/3, 455/4, 455/5, 458/1, 458/2, 
458/3, 458/4, 538/1, 538/6, 539/2, 539/3, 540/4, 541/3, 2054, 2055 и 2074. 

К.О. Чачак, целе к.п. 
6228/2, 6313, 6335/2, 6347, 6348/2, 6392/11, 6392/22, 6426/4, 6427/3, 6440/7, 6440/8, 6440/9, 
6440/10, 6443/2, 6443/5, 6444/3, 6445/7, 6445/14, 6447/3, 6447/7, 6447/9, 6494/8, 6523/26, 
6523/30, 6523/35, 6523/38, 6533/14, 6533/15, 6533/16, 6533/17, 6533/18, 6539, 6544/5, 6544/6, 
6544/12, 6544/27, 6544/28, 6544/29, 6544/39, 6544/40, 6544/42, 6545/19, 6545/21, 6545/25, 
6546/11, 6546/13, 6546/14, 6549/2, 6550/8, 6563/16, 6566/3, 6573/2, 6575/6, 6577/5, 6578/3, 
6589/7, 6601/7, 6608/13, 6608/14, 6608/15, 6608/16, 6608/17, 6608/18, 6608/19, 6608/20, 
6608/21, 6631/2, 6631/4 и 6631/6.  

К.О. Чачак, делови к.п. 
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186/3, 5042/2, 5046/2, 5171/1, 5171/2, 5171/3, 5227, 5228, 6221/4, 6221/6, 6224/2, 6228/1, 
6307/1, 6308/1, 6308/3, 6309, 6310/1, 6311/3, 6311/4, 6311/11, 6311/12, 6311/15, 6311/19, 
6311/23, 6311/31, 6311/32, 6311/33, 6311/39, 6312, 6314, 6315, 6316, 6317, 6318, 6319/1, 
6319/2, 6320/3, 6321/1, 6322, 6323, 6324/1, 6324/2, 6324/3, 6325, 6326, 6327, 6330/1, 6330/2, 
6331/1, 6331/2, 6331/3, 6331/4, 6331/5, 6331/6, 6331/7, 6332, 6333/1, 6333/2, 6334, 6337, 6338, 
6339, 6340, 6341, 6342, 6343, 6344, 6345, 6346, 6348/1, 6349, 6350, 6351, 6352/1, 6352/2, 
6352/3, 6353, 6354, 6355, 6356/1, 6357, 6358, 6359, 6361, 6362, 6366, 6367/1, 6367/2, 6367/3, 
6368, 6369/1, 6369/2, 6370/1, 6370/2, 6371/1, 6371/2, 6372, 6373, 6376, 6377, 6378/1, 6378/2, 
6378/3, 6380/1, 6380/2, 6381/1, 6381/2, 6382/1, 6382/2, 6383/1, 6383/2, 6383/3, 6384/1, 6384/2, 
6384/3, 6384/4, 6384/5, 6384/6, 6384/7, 6384/9, 6385, 6388, 6389, 6390/1, 6390/2, 6390/3, 6391, 
6392/1, 6392/3, 6392/4, 6392/5, 6392/6, 6392/9, 6392/12, 6392/13, 6392/14, 6392/15, 6392/16, 
6392/17, 6392/18, 6392/19, 6392/20, 6393, 6394/1, 6394/2, 6394/3, 6395, 6396, 6398, 6400, 
6401, 6403, 6404/1, 6404/2, 6404/3, 6404/4, 6404/5, 6404/6, 6404/7, 6404/8, 6405/1, 6405/2, 
6406, 6407, 6408, 6409/1, 6409/2, 6409/3, 6409/4, 6410/1, 6410/3, 6411/3, 6411/5, 6411/7, 
6412/1, 6412/2, 6412/3, 6412/4, 6412/5, 6412/6, 6412/7, 6412/14, 6412/16, 6412/17, 6412/18, 
6412/21, 6412/22, 6413, 6414/1, 6414/2, 6415/1, 6415/2, 6415/3, 6415/4, 6415/5, 6415/6, 6415/7, 
6416/1, 6418, 6419/1, 6419/7, 6419/8, 6420/1, 6420/2, 6420/4, 6421/1, 6421/3, 6421/4, 6421/5, 
6422, 6423/1, 6425, 6426/1, 6426/2, 6426/3, 6426/5, 6427/1, 6427/2, 6428, 6429, 6430/2, 6430/3, 
6430/4, 6430/9, 6430/10, 6430/11, 6431, 6432/1, 6432/3, 6432/4, 6432/9, 6439/1, 6439/2, 6439/3, 
6439/6, 6440/1, 6440/2, 6440/3, 6440/4, 6440/5, 6440/6, 6440/11, 6442/1, 6443/1, 6443/3, 6443/4, 
6444/1, 6445/1, 6445/2, 6446/1, 6447/1, 6447/4, 6447/5, 6447/6, 6447/8, 6447/10, 6448, 6450, 
6452/1, 6452/3, 6452/6, 6454/1, 6454/2, 6454/3, 6456, 6457/1, 6458, 6461, 6462, 6463, 6464, 
6465, 6466, 6468, 6469, 6470, 6471, 6472, 6477, 6479/2, 6482/2, 6483/1, 6484, 6494/1, 6494/5, 
6494/6, 6494/7, 6495/2, 6498/1, 6498/2, 6498/3, 6499, 6500, 6501, 6502, 6503, 6504/1, 6505, 
6507, 6508, 6510, 6514, 6515, 6516/1, 6516/2, 6516/3, 6516/4, 6516/5, 6519, 6521, 6522, 6523/2, 
6523/3, 6523/4, 6523/5, 6523/7, 6523/9, 6523/10, 6523/11, 6523/15, 6523/24, 6523/25, 6523/27, 
6523/28, 6523/29, 6523/34, 6523/36, 6523/37, 6524, 6525, 6526, 6527, 6528, 6529, 6530/1, 
6530/3, 6531, 6533/2, 6533/8, 6533/9, 6534, 6535/1, 6535/2, 6536/1, 6536/2, 6536/3, 6536/4, 
6537/2, 6537/3, 6537/5, 6538, 6540, 6541/1, 6542, 6544/11, 6544/13, 6544/14, 6544/17, 6544/2, 
6545/1, 6545/2, 6545/3, 6545/4, 6545/5, 6545/6, 6545/7, 6545/8, 6545/9, 6545/10, 6545/11, 
6545/12, 6545/13, 6545/14, 6545/15, 6545/22, 6545/23, 6545/24, 6546/10, 6546/8, 6546/9, 
6550/1, 6550/2, 6550/3, 6550/4, 6550/5, 6550/6, 6550/7, 6551/1, 6551/2, 6552, 6553/1, 6553/2, 
6553/3, 6553/4, 6553/5, 6553/6, 6553/7, 6553/8, 6553/9, 6553/10, 6553/11, 6553/12, 6554, 6555, 
6556, 6557, 6558, 6559/1, 6559/2, 6559/3, 6559/4, 6559/6, 6559/7, 6559/8, 6563/1, 6563/2, 
6563/3, 6563/5, 6563/6, 6563/7, 6563/8, 6563/10, 6563/11, 6563/12, 6563/13, 6563/14, 6563/15, 
6563/17, 6563/18, 6564, 6565, 6566/1, 6566/2, 6567/2, 6567/3, 6567/4, 6567/5, 6567/6, 6567/10, 
6567/11, 6568/1, 6568/2, 6568/3, 6568/4, 6568/5, 6569, 6570, 6571, 6572/1, 6572/2, 6572/3, 
6572/4, 6572/5, 6573/1, 6574, 6575/1, 6575/2, 6575/3, 6575/4, 6575/5, 6576, 6577/1, 6577/3, 
6577/4, 6578/1, 6578/2, 6581/1, 6581/2, 6582, 6583, 6584, 6585, 6586/1, 6586/2, 6587/1, 6587/2, 
6588, 6589/4, 6590/4, 6592/4, 6592/7, 6594, 6595, 6596, 6598/1, 6598/2, 6598/3, 6601/1, 6601/6, 
6605/1, 6605/4, 6606, 6607, 6608/4, 6608/8, 6608/9, 6608/10, 6608/11, 6608/12, 6609/1, 6610/1, 
6610/2, 6610/3, 6610/4, 6610/5, 6611, 6612/1, 6612/2, 6613/1, 6613/2, 6614, 6615/1, 6615/2, 
6624/1, 6625/1, 6625/2, 6625/3, 6625/4, 6625/5, 6625/6, 6625/7, 6625/8, 6625/9, 6625/10, 
6625/11, 6625/12, 6625/13, 6625/15, 6626, 6627/1, 6627/2, 6627/3, 6629/1, 6629/2, 6629/4, 
6629/6, 6630/5, 6630/6, 6630/9, 6630/10, 6630/11, 6631/1, 6631/3, 6631/5, 6632/3, 6632/4, 
6632/5, 6633/1, 6633/3, 6634/2, 6634/3, 6634/4, 6634/5, 6922, 6923/1, 6925 и 6932. 

Железнички саобраћај 

К.О. Чачак, цела к.п. 
6624/2 

К.О. Чачак, делови к.п. 
5171/1, 5227, 5228, 6580, 6610/5, 6613/2, 6624/1, 6624/3, 6922 и 6925. 

Водно земљиште 
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Река Лупњача 

К.О. Придворица, делови к.п. 
159, 168 и 1552/1. 

К.О. Чачак, делови к.п. 
6932. 

Лозничка река 

К.О. Лозница, делови к.п. 
314/1, 316/1, 317/2, 317/3, 317/4, 317/5, 317/6, 317/8, 318/1, 318/7, 318/11, 318/12, 549, 550/1, 
550/2, 550/3, 550/4, 550/5, 550/6, 550/9, 550/10, 550/11, 550/12, 550/13, 550/17, 550/18, 550/19, 
2054, 2057 и 2073.  

Поток Парменац 

К.О. Парменац, делови к.п. 
41/1, 41/2, 85, 86, 420/1, 420/2, 420/3, 420/4, 421, 422, 423/1, 423/2, 423/3, 424, 432/1, 432/2, 
441/2, 441/3, 442, 445, 448/1, 451, 452, 453/2, 454/1, 454/2, 455/1, 458/1, 458/3, 458/4, 459/1, 
460, 461/1, 462/2, 462/1, 462/2, 463/1, 463/4, 464, 1037 и 1038.  

Суви поток 

К.О. Парменац, цела к.п. 1041. 

К.О. Парменац, делови к.п. 
128, 129/1, 150/1, 150/2, 194/1, 194/2 и 195. 

К.О. Бељина, цела к.п. 508. 

К.О. Бељина, делови к.п.  
1, 9/1, 10/2, 10/6, 10/7, 12, 13/3, 15/1 и 16. 

Површине за образовање и дечију заштиту 

К.О. Парменац, цела к.п. 
92. 

К.О. Парменац, део к.п. 
94 и 420/4. 

Површине за објекте локалне самоуправе 

К.О. Чачак, део к.п. 
6349, 6350 и 6351. 

К.О. Парменац, део к.п. 
85. 

Површине за социјалну заштиту 

К.О. Чачак, део к.п. 
6568/2. 
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Површине за културу 

К.О. Парменац, делови к.п. 
88/2, 90/3, 91/3, 98/1 и 98/2. 

Површине за спорт и рекреацију 

Локални спортски центар 

К.О. Чачак, делови к.п. 
6366 и 6367/1. 

К.О. Парменац, делови к.п. 
102/1, 103/2, 105, 106 и 108/1. 

Зелене површине 

Заштитно зеленило 

К.О. Чачак, целе к.п. 
6622/2 и 6623/2. 

К.О. Чачак, делови к.п. 
6338, 6339, 6340, 6341, 6343, 6344, 6345, 6346, 6618/2, 6620/2, 6620/3, 6621/4, 6622/3, 6622/4 
и 6623/3.  

Парк 

К.О. Чачак, целе к.п. 
6453/1, 6473/1, 6481, 6485, 6486, 6487, 6488/1, 6488/2, 6488/3, 6488/4, 6488/5, 6489, 6490, 
6491, 6492, 6493 и 6509. 

К.О. Чачак, делови к.п. 
6450, 6452/6, 6477, 6482/2, 6479/2, 6483/1, 6483/2, 6486, 6507, 6508, 6510, 6511 и 6513/1. 

Површине за техничку и комуналну инфраструктуру 

Површине за гробља 

К.О. Чачак, целе к.п. 
6512/1, 6513/2, 6520/2, 6577/2, 6579/1, 6579/2, 6579/3, 6581/2, 6581/3, 6581/4, 6599, 6600/1, 
6600/2, 6601/2, 6601/3, 6601/4, 6601/5, 6602/1, 6602/2, 6603/1, 6603/2, 6604, 6605/2, 6605/3, 
6609/2, 6609/4, 6609/5 и 6610/6. 

К.О. Чачак, делови к.п. 
6510, 6511, 6513/1, 6515, 6518, 6519, 6520/1, 6521, 6522, 6524, 6561, 6562/4, 6570, 6577/1, 
6578/1, 6580, 6581/1, 6582, 6583, 6584, 6585, 6587/1, 6587/2, 6601/1, 6601/6, 6605/1, 6608/8, 
6608/9, 6608/11, 6608/12, 6609/1 и 6610/1.  
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К.О. Лозница, целе к.п. 
324/9, 327/3, 327/5, 328/1, 328/6, 328/7, 330/8 и 330/12. 

К.О. Лозница, делови к.п. 
327/1, 327/4, 328/8, 330/7, 330/10 и 330/11. 

К.О. Јездина, делови к.п. 
426/1 и 2057. 

К.О. Бељина, целе к.п. 
162, 214/2, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 419, 421, 423, 424/3, 424/4 и 436/2. 

К.О. Бељина, делови к.п. 
159, 160, 161, 213, 214/1, 223, 224, 225, 226, 417, 418 и 504. 

К.О. Парменац, целе к.п. 
524, 527/3 и 533/2. 

К.О. Парменац, делови к.п. 
441/1, 441/4, 432, 436 и 442. 

Површине и објекти у функцији водопривредне делатности 

К.О. Чачак, цела к.п. 
6409/5. 

К.О. Чачак, делови к.п. 
6409/1 и 6499. 

К.О. Бељина, целе к.п. 
157/2, 158/2, 166/1, 402/2, 454/1, 454/2, 456/4, 458/1, 459/1, 459/2, 464/2, 460, 461/1, 462, 473 и 
474/2. 

К.О. Бељина, делови к.п. 
158/1, 165/1, 165/2, 171, 177/2, 205/2, 403, 453, 455/1, 456/1 и 457/1. 

К.О. Лозница, делови к.п. 
24, 26/1, 27, 45/2, 45/4 и 81. 

Површине и објекти у функцији енергетске делатности - трафостанице 

К.О. Чачак, делови к.п. 
6369/2, 6406, 6407, 6408 и 6409/1. 

К.О. Придворица, целе к.п. 
160/2 и 162/2. 

К.О. Придворица, део к.п. 
184. 

К.О. Бељина, целе к.п. 
455/2 и 456/3. 

К.О. Бељина, делови к.п. 
169/5. 
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К.О. Јездина, целе к.п. 
353/3. 

К.О. Јездина, делови к.п. 
2075. 

Површине и објекти у функцији енергетске делатности – мерно-регулациона станица 

К.О. Чачак, делови к.п. 
6342.  

2.1.5. Општи урбанистички услови за уређење површина јавне намене – саобраћајне 
и зелене површине 

2.1.5.1. Саобраћајне површине 

Визија и принципи развоја су: 

Саобраћајни систем који обезбеђује мобилност свих учесника у саобрађају и на оптималан 
начин активира будући саобраћај, са високим степеном безбедности свих учесника у 
саобраћају и слободним површинама за кретање пешака. 
Принципи развоја саобраћајне инфраструктуре су: 
 повезивањe насеља са широм околином, са посебним освртом на остваривању

квалитетних веза са државним путем
 реконструкција, модернизација и доградња постојећих саобраћајница и трасирање нових

праваца, у циљу планског развоја простора обухваћеног планом и садржаја планираних у
њему уз адекватно комунално опремање.

Саобраћајна мрежа 

Концепција основне мреже саобраћајница има за циљ прихватање и квалитетно 
опслуживање локалног саобраћаја и спровођење транзитног уз његово увођење до 
пословно-производних садржаја у захвату плана и уз максимално коришћење изграђене 
саобраћајне мреже. 
 Примарна мрежа саобраћајница је предложена на основу свеобухватне анализе стања 
постојећег саобраћајног система, као  и урбанистичке концепције са дефинисаним наменама 
површина. 

Посебни циљеви развоја друмског саобраћаја 

На основу оцене постојећег стања, ограничења и потенцијала за развој, као и смерница и 
стечених обавеза из планске документације вишег реда, формирани су циљеви собраћајне 
мреже на подручју Плана и то: 

 квалитетно и ефикасно повезивање зоне различитих намена;
 интегрисање периферних делова града тј. побољшање саобраћајне приступачност;
 квалитетно организовње јавног градског превоза;
 повећање безбедности саобраћаја (повећањем попречних профила примарне и

секундарне саобраћајне мреже).

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

Реализацијом планиране саобраћајне мреже остварио би се веома висок ниво повезаности 
простора са непосредном околином а нарочито са ширим окружењем.  

 Саобраћајне површине

Решење саобраћајне мреже у овом Плану је урађено према Генералном плану Чачка („Сл. 
лист града Чачка“, број 25/2013), а у складу са реалним просторним могућностима, стањем 
на терену и теренским условима. Планирана саобраћајна мрежа на обрађиваном простору 
базирана је великим делом на већ изграђеној мрежи, уз њено дограђивање, проширивање, 
на основу анализа постојеће саобраћајне мреже. 
Код постојеће мреже, евидентно је доминантна секундарна мрежа, која се директно 
прикључује на саобраћајнице највишег ранга, као и постојање сегманата примарне мреже 
који су или неизведени, или су у суженом профилу. 
Код постојећих саобраћајница приметна је недовољна ширина, како саобраћајних трака, 
тако и одсуство и/или недовољна ширина пратећих елемената попречног профила као што 
су нпр. бициклистичке стазе или траке, пешачке стазе (тротоари), ивичне траке за 
паркирање, разделне средње и ивичне траке са зеленилом и сл. 

Друмски саобраћај 

ПРИМАРНА САОБРАЋАЈНА МРЕЖА 

Основна функција примарне (градске) путне мреже је саобраћајно повезивање (тј. масовно 
кретања већим брзинама) и то за више врста возила (јавни градски превоз, путнички 
аутомобили, теретна возила, бициклисти, пешаци...) 

Окосницу концепције примарне градске мреже у функционалној организацији саобраћаја 
на простору овог Плана, чине: 

А. - ПРИМАРНА (ГРАДСКА) ПУТНА МРЕЖА 

ГРАДСКЕ МАГИСТРАЛЕ 

1. Булевар ослободилаца Чачка (садашњи обилазни пут), као ГЛАВНА ГРАДСКА
МАГИСТРАЛА (ГГМ), односно, тзв. »Јужна магистрала«,  који се поклапа са ДП IБ-23,
представља путни правац са знатним саобраћајним оптерећењем. Булевар ослободилаца
Чачка
Кроз предметни простор пролази Булевар ослободилаца Чачка, односно Државни пут IБ
реда бр. 23, деоницa broj 02135 од чвора бр 2313 Чачак (Дракчићи) до чвора 2314 Чачак
(Гуча) и деоница број 02316, од почетног чвора 2314 Чачак (Гуча) до чвора Паковраће
(Марковица). У оквиру граница Плана државни пут се пружа од Км 89+706 до Км 95+289, у
складу са усвојеном Уредбом о категоризацији државних путева („Сл. гл. РС“, број
105/2013, 119/2013 и 93/2015)
Саобраћајно оптерећење Булевара ослободилаца Чачка, је последица супе-
рпонирања транзитног и изворно-циљног саобраћаја и спада у врло тешко. Просечан
годишњи дневни саобраћај (ПГДС) износи 14.500 воз/дан, уз знатно учешће теретних
возила, што одговара саобраћајном оптерећењу аутопута. Из тог разлога, у циљу повећања
нивоа услуге и безбедности саобраћаја, приоритет је изградња друге коловозне траке и
формирање попречног профила који одговара главној градској магистрали, како је
Генералним урбанистичким планом и предвиђено. Планирани попречни профил садржи
две, по смеровима физички раздвојене, коловозне траке, од којих се свака састоји од две
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саобраћајне траке ширине по 3,5 метара, тако да ширина коловозне траке износи 7,0 
метара. Средња разделна трака има ширину 4,5 метара, а предвиђене су и зауставне траке 
(за сваки смер једна, ширине по 2,5 метара). Са два тротоара, ширине по 2,0 метара, 
попречни профил ове главне градске магистрале има све неопходне елементе, и укупна 
ширина предвиђеног попречног профила износи 27,5 метара.  

С обзиром да је у близини простора захваћеног Планом важећом планцким 
документима планирана изградња аутопута (Просторним планом подручја посебне 
намене – изградња деонице Прељина-Пожега, која је у току), као и изградња Северног 
општинског пута (План детаљне регулације) очекује се знатно растерећење у смислу 
бројности саобраћаја на деоници државног пута ДП IБ-23. С тим у вези, а имајући у 
виду намену простора у контакту (становање и комерцијални садржаји), овај део 
деонице бр. 02316 трасе државног пута IБ реда бр. 23 Планом се третира као насељска 
саобраћајница са ограничењем брзине сходно режимској брзини на подручју града Чачка 
од 50км/х. Укрштања са осталом саобраћајном мрежом је у главном у нивоу, осим 
денивелисане раскрснице са Булеваром Вука Караџића. Проблематично код планирања ове 
денивелисане раскрснице је близина индустријског колосека за Компанију »Слобода« и Ул. 
Славујски пут. Због тога је повезивање ова два правца решено само преко северног крака 
денивелисане раскрснице. С обзиром да јужни крак није ни планиран, а да би се омогућила 
проточна алтернативна веза са Компанијом »Слобода«, планирана је „проширена“ веза 
преко улица Јездина 6 и Јездина 11 са Ул. Славујски пут. 

»Бељинска раскрсница« је планирана као раскрсница са кружним током кретања са
пречником уписане кружнице  D = 70m’. 

Укрштаји у нивоу на Булевару ослободилаца Чачка, као главне градске магистрале, 
су распоређени у правилном ритму, наизменично са пуним или ограниченим програмом 
скретања; 

2. Правац Бул. Љубић – Коњевићи 1 (радни назив), као ГРАДСКА МАГИСТРАЛА (ГМ),
и као сегмент магистралног прстена око шире градске зоне, који повезује »Јужну 
магистралу« преко новопланираног моста преко р. Западне Мораве у реону Парменца и 
саобраћајну мрежу у ПГР »Трбушани-Љубић«, на истоку и део је тзв. Северног Општинског 
пута, на простору овог ПГР се налази у дужини око 400м', заједно са мостом преко р. 
Западне Мораве, чија је дужине око 250м' (саставни део планираног ПДР за Северни 
општински пут) 

Примарну мрежу у овом Плану употпуњују још и Сабирне Улице  (СУ) : 

Према функцији у саобраћајној мрежи обрађиваног дела града, примарну градску мрежу 
чине и следеће САБИРНЕ УЛИЦЕ I (СУ- I): 

1. Гучки пут, као улазно-излазни правац према Гучи и Ивањици, који се поклапа са
Државним путем IIА реда бр. 180, од   Булевара ослободилаца Чачка (ДП IБ-23), а као 
природни наставак Ул. Кнеза Милоша. Деоница Гучког пута бр. 18001 од чвора бр. 2314 на 
путној стационажи од км 0+000 до км   2+241 је у оквиру граница Плана. Планиран је са 
променљивом ширином попречног профила и то: До горњег уласка у Меморијални комплекс 
»СПОМЕН ПАРК БОРБЕ И ПОБЕДЕ«, планиран је попречни профил са две саобраћајне
траке и тротоарима по 3м'. Даљи наставак је планиран са три саобраћајне траке од којих су
две за излаз из града (једна за »спора возила«) и тротоарима по 1,5м';

2. Бул. Вука Караџића, после денивелисаног преласка преко Булевара
ослободилаца Чачка (кружног пута) до укључења у тзв. »Гучки пут«, 

3. Правац Ул. Балканска, односно наставак Ул. Балканске од Булевара
ослободилаца Чачка (кружни пут), поред Градског гробља, па преко Државног пута IIА реда 
бр. 180 Чачак - Гуча - Ивањица, до планираног наставка Бул. Вука Караџића, после 
денивелисаног преласка преко Булевара ослободилаца Чачка (ДП IБ-23). 
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4. Ул. Ратка Митровића од Булевара ослободилаца Чачка, односно Државног пут IБ
реда бр. 23 до улаза у Компанију »Слобода«. 

5. Правац Улице Сретена Глишовића (од раскрснице са Ул. Ранка Тајсића до
прикључка на Државни пут IБ реда бр. 23 у реону Парменца). 

В. - СЕКУНДАРНА (ЛОКАЛНА) ПУТНА МРЕЖА 

Секундарну (локалну) путну мрежу чини сплет интерних улица и коловоза који служе 
за приступ до одређених циљева. Елементе овог дела путне мреже чине: 

1. Сабирне Улице II (СУ II):

- Ул. Лознички пут, која се поклапа Општинским путем бр. 332 - у овом Плану има
функционални значај у примарној мрежи. 

- Ул. Славујски пут (од Лозничког пута до раскрснице са Ул. Ратка Митровића испред
Компаније »Слобода«,) 

- Ул. Ранка Тајсића, која се поклапа Општинским путем бр. 307 (Придворички пут).
- Ул. Јездински пут, који се поклапа Општинским путем бр. 322

2. Приступне саобраћајнице:

У ову категорију саобраћајница спадају: 
1. Стaмбене улице
2. Паркиралишта

Ове улице обухватају најбројнију категорију саобраћајница, које директно опслужују 
урбанистичке, ивичне, садржаје (локације). У ову групу спадају сви типови стамбених, 
намењених искључиво индивидуалном и снабдевачком саобраћају. Коловози садрже укупно 
две возне траке, обостране пешачке стазе.  

Саобраћајну мрежу на деловима планираним за израду ПДР нужно је усагласити са 
мрежом планираном у овом ПГР. 

ЖЕЛЕЗНИЧКИ САОБРАЋАЈ 
На овом подручју нема јавне железничке инфраструктуре, али постоји индустријски колосек 
за Компанију »Слобода«, а.д. Чачак, који се завршава у железничкој станици Чачак и овим 
планом се потврђују у целости. Сва укрштања ове пруге са  друмском саобраћајном мрежом 
(4) су планирана у нивоу.

ПЕШАЧКЕ КОМУНИКАЦИЈЕ 
Тротоари су планирани поред свих саобраћајница са обе стране, а у случају просторних 
ограничења, само са једне стране минималне ширине 1,5м. Код колско-пешачких прилаза 
нису планиране физички издвојене површине за кретање пешака због просторних 
ограничења.  
Из безбедносних разлога, као и повремено појаве већег броја пешака ка/од Градском 
гробљу, у Ул. Обилићевој је планирана тзв. Пасарела за денивелисан прелаз пешака преко 
Булевара ослободилаца Чачка, односно Државног пут IБ реда бр. 23 (садашњи обилазни 
пут) и индустријског колосека за Компанију »Слобода«. 

БИЦИКЛИСТИЧКИ САОБРАЋАЈ 
На најнижој функционалној врсти путне мреже града (ПУ) бициклисти се могу кретати 
слободно свим коловозним површинама уз поштовање општих правила вожње или 
регулативом заснованом на умирењу саобраћаја. Код осталих функционалних врста (ГС, 
ГМ, ГГМ) степен издвајања бициклиста (бициклистичка трака обележена на коловозу или 
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бициклистичка стаза изван коловоза) зависи од интензитета токова моторних возила и/или 
бициклиста. 
Посебне бициклистичке стазе/траке на простору овог ПГР нису планиране изузев у Улици 
Ратка Митровића, која је у овом плану обухваћена у врло малом сегменту ( од главне 
градске магистрале до улаза у фабрику Слобода).   

СТАЦИОНАРНИ САОБРАЋАЈ 
Захтеви за паркирањем у овој зони, пре свега се односе на јавне садржаје као што су 
гробља. У оквиру централног градског гробља постоји паркинг простор, а уз Балканску улицу 
такође су планиране површине за ванулично паркирање које се директно ослањају на 
саобраћајницу.    

У оквиру осталих намена паркирање се обавља на сопственим парцелама у складу 
са датим нормативима. 

Стационарни саобраћај организовати поштујући следеће принципе: 

 Зоне породичног становања: паркирање организовати ван јавног пута, у оквиру
сопствене парцеле, и то једно паркинг или гаражно место на један стан;

 Пословне зоне (комуналне функције, централне функције, реонски центар, реонски
спортски центар): обезбедити на грађевинској парцели, ван површине јавног пута,
једно паркинг-место на 70 м2 корисне површине;

 Зоне основног образовања: обезбедити на грађевинској парцели, ван површине
јавног пута, једно паркинг-место по једној учионици;

 У зонама које су предвиђене за гробља, предвидети самосталне паркинг скупине;
 У оквиру зонског парка и локалног спортског центра, предвидети самосталне

паркинг скупине;
 Улично паркирање уз проточне саобраћајне траке, омогућити испред објеката са

краткотрајном посетом (пошта, банка, објекти дечје заштите...), уз обавезну изградњу
коловозних проширења-ниша на својим парцелама за ограничен број возила (4 до
12 - паралелне нише, односно 6 до 20 возила - косе нише =45º)

Терминал за теретна возила 
Паркинг за теретна возила (транзитна и локална), односно терминал теретних возила, 
планиран је на локацији између индустријске пруге за Компанију »Слобода«, Државног пута 
IБ реда бр. 23 и Ул. Ратка Митровића у површини око 1,85ха. Приступ на овај паркинг је 
планиран из Ул. Ратка Митровића. 
На овом простору је планиран паркинг за транзитна и локална теретна возила са пратећим 
услужним и комерцијалним  садржајима, као и службене просторије за особље, и то: 
контролне и благајничке просторије, просторије за обезбеђење, санитарне просторије и 
техничке просторије за инсталациону опрему, интерна бензинска станица, а према 
могућству и простор за прање возила. 

Јавни превоз путника 
Развој система јавног градског превоза базираће се на аутобуском систему. 
Аутобуси могу користити и најнижу врсту путне мреже (ПУ), како би се обезбедила 
приступачност за кориснике на нивоу локалне урбанистичке целине; по правилу се ради о 
линијама малог интензитета. 
Због просторних ограничења, нису планиране посебне нише за аутобуска стајалишта, већ ће 
се иста прописано обележити хоризонталном сигнализацијом на коловозу, као и потребном 
вертикалном сигнализацијом на тротоару. 
Линије ЈГП нису одређиване на нивоу овог ранга планирања и исте ће бити дефинисне у 
зависности од потреба корисника, као и интереса даваоца услуге. 
Аутобуска стајалишта дефинисала би се у складу са локалном одлуком о јавном превозу и 
стајалиштима јавног превоза кроз израду главних пројеката саобраћајница. Кроз израду 
главних пројеката саобраћајница настојати да се стајалишта у односу на раскрснице 
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позиционирају на безбедном растојању и по могућности након проласка возила јавног 
превоза кроз раскрснице.    

НИВОИ УКРШТАЈА 

Укрштаји са главном градском магистралом могу бити: 
- денивелисани и
- површински са регулисаном вертикалном и светлосном сигнали-

зацијом највишег ранга; 

Укрштаји са индустријским колосеком - у нивоу обезбеђен сигнално-сигурносним уређајима 
највишег ранга. 

ПОПРЕЧНИ ПРОФИЛИ 

Димензије елемената попречних профила су планиране тако да се максимално искористе 
постојећи расположиви коридори. 
Ширина саобраћајне траке за примарну мрежу улица је рачуната по обрасцу: тс=250+Вр 
/цм/, што за режимску брзину на подручју града Чачка од 50км/х износи: тс=250+50=300цм.  

За секундарну мрежу улица, ширине саобраћајне траке су мин. дозвољене тс=250цм. с 
обзиром на расположиви коридор, а што се може без икакве бојазни прихватити, с обзиром 
да је у питању саобраћај који се може сматрати тзв. »мирујућим саобраћајем«. Тротоари су 
планирани тамо где је то ранг улице захтевао и где је то расположиви коридор дозвољавао 
и делимично променљиве су ширине где су то просторна ограничења наметала. 

Попречни профил ове категорије саобраћајница садржи две саобраћајне траке и два 
тротоара (2х2,5+2х1,5=8,0м). У случајевима оштрих просторних ограничења и мање дужине 
улице, могућа је примена попречног преофила са тротоаром само са једне стране 
(2х2,5+1,5=6,5м')', а за једносмерне улице: 4,5+1,5=6,0м' 
Остале улице имају ранг приступних улица и колско-пешачких прилаза које унутар 
предметног обухвата и планираних зона опслужују планиране намене. Њихова 
регулациона ширина се креће од 3.5м до 5 m, зависно од броја и ширине планираних 
елемената попречног профила. 
Овакво решење примењено је с обзиром на стање већ изграђених делова улица, 
расположиви простор и околне објекте са циљем избегавања рушења постојећих 
објеката. 
Планом је потврђено затечено стање на терену за одређен број приступних улица са уским 
профилима. 
Распоред и димензије елемената попречног профила су дати оријентационо и нису 
обавезујући осим регулационе ширине и броја саобраћајних трака. 

Елементи попречног профила саобраћајница унутар регулацине ширине нису 
обавезујући, и могу се мењати кроз даљу разраду техничке документације. 
Попречни падови у свим улицама су планирани 2,5 % у правцу 

 ВЕРТИКАЛНО РЕШЕЊЕ 

Нивелету саобраћајница радити на основу кота датих у графичким прилозима, а које треба 
третирати као оријентационе приликом пројектовања. Обзиром да је у питању надоградња и 
модернизација постојеће уличне мреже, као и пројектовање нових саобраћајница, потребно 
је водити рачуна о постојећим котама, како саобраћајница, тако и о котама улаза у парцеле 
и објекте приликом комплетирања мреже. 

УСЛОВИ ЗА ПРИСТУП НА ЈАВНУ САОБРАЋАЈНУ МРЕЖУ 
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Грађевинска парцела мора имати приступ на јавну саобраћајну површину односно трајно 
обезбеђен приступ на јавну саобраћајницу.  

Уколико се приступ остварује индиректним путем, који није јавна површина, испоштовати 
следеће услове: 

а/ Услови приступа парцелама у оквиру породичног становања 
Ако се грађевинска парцела не ослања директно на јавну саобраћајну површину, њена веза 
са јавном саобраћајницом се остварује преко приступног пута минималне ширине 3,5м. 
Постојећи приступни пут, којим се обезбеђује приступ грађевинским парцелама са 
изграђеним објектима, који је последица уситњавања већих парцела, а није урађен према 
некој планској документацији, може се задржати изграђене ширине , али не мање од 2,5м' за 
постојећи број парцела. 
Минимална ширина приступног пута који се користи за повезивање две до четири 
грађевинске парцела са јавном саобраћајницом и дужине до 100м' је 4,5м. 
Минимална ширина приступног пута који се користи за повезивање више од четири 
грађевинске парцела са јавном саобраћајницом и дужине до 200м' је 5,0м'. 
Ако се приступни пут користи за једну грађевинску парцелу, може се формирати и у оквиру 
те парцеле, а ако се користи за повезивање две или више грађевинских парцела са јавном 
саобраћајницом, формира се као посебна парцела. 

б/ Услови приступа парцелама у оквиру зона рада 
Приступ грађевинске парцеле јавној саобраћајној површини могуће је остварити преко 
приступног пута минималне ширине 6,5м (5м+1x1,5м).  
Приступни путеви који су реализовани на основу претходне планске документације ширине 
уже од овим планом прописане, а без просторних могућности за проширење, могу да се 
задрже за приступ постојећем броју грађевинских парцела. 
Колске прилазе на парцеле формирати са саобраћајнице нижег ранга, преко ојачане 
конструкције тротоара и упуштених ивичњака како би пешачки саобраћај остао у 
континуитету. 
За угаоне објекте колске прилазе планирати што даље од раскрснице, на најудаљенијем 
делу парцеле. 
Постојеће приступе грађевинским парцелама који су остварени преко зелених површина у 
оквиру регулације саобраћајнице се задржавају. 

в/ Остали услови 
Код пројектовања приступа (или приступне саобраћајнице на јавну саобраћајницу) за 
парцелу, тежити да се он оствари на једном месту (као један приступ). Два (или више) 
прикључака на јавну саобраћајницу могу се дозволити (уз сагласност управљача јавном 
саобраћајницом)  у следећим случајевима :  

 Када се парцела налази као угаона на раскрсници две или више саобраћајница, тако
да се приступи могу формирати на довољној удаљености од раскрснице, а да не
угрожавају саобраћај на раскрсници или јавној саобраћајници.

 Када се ти прикључци налазе на различитим јавним саобраћајницама које додирује
предметна парцела.

 Када је изградња објекта (из других специфичних разлога) на парцели условљена  са
више прикључака. а за то постоје просторни и саобраћајни услови на парцели и јавној
саобраћајници.

 Када је међусобно растојање прикључака довољно велико.
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 Када за то постоје оправдани разлози са становишта безбедности саобраћаја на
јавној саобраћајници (као што је на пример формирање независних улаза и излаза са
парцеле и слично).

Када се парцела налази (граничи) до јавне саобраћајнице на којој се одвија колски саобраћај 
и када ранг те саобраћајнице није виши од ранга приступне улице (ПУ) дозвољава се 
могућност приступа паркинг местима (за путничке аутомобиле) која су намењена потребама 
објекта на парцели и која се налазе на парцели, са коловоза јавне саобраћајнице. Овако 
пројектована паркинг места не могу бити груписана у већем броју од 10 паркинг места у 
једној групи, на потребној удаљености од осталих садржаја у улици (пешачки прелази, 
саобраћајне сигнализације, аутобуска стајалишта и сл.), а растојање између групација не 
може бити мање од 10 m.  Ближе услове за овакав приступ дефинисаће се условима 
носиоца јавних овлашћења за јавну саобраћајницу. 

Посебна правила, услови и ограничења уређења јавних саобраћајних површина: 

У регулацији улица није дозвољена изградња објеката, изузев оних који спадају у 
саобраћајне, комуналне објекте и урбану опрему (надстрешнице јавног превоза, споменици, 
рекламни панои, жардињере, корпе и сл.) и објеката и мреже јавне саобраћајне и комуналне 
инфраструктуре. 

На саобраћајницама највишег ранга је обавезно постављање ограде, граничника и сл. 
између коловоза и тротоара, коловоза и зеленилих трака и коловоза и бициклистичких стаза 
у циљу раздвајања немоторизованог кретања од осталог динамичког саобраћаја.  

Одвод атмосферских вода са свих саобраћајних површина решити затвореном 
канализацијом путем сливника. 
Како главна градска магистрала, спада у висококапацитетне саобраћајнице, предвиђене за 
брзи путнички саобраћај, као и за каналисање теретних токова, неопходно  је планирати уз 
скоро потпуну контролу приступа. То подразумева примену хијерархијског принципа 
прикључивања, односно непосредну везу градске магистрале са саобраћајницама за један 
нижег ранга, што условљава максимално елиминисање директних прикључака суседних 
појединачних парцела на примарну мрежу. У циљу унапређења нивоа услуге и безбедности 
на магистралном путном правцу, неопходно је суседне парцеле прикључити на примарну 
путну мрежу  посредством секундарне.  

Како се секундарна путна мрежа ослања на примарну, потребно је усвојити принцип фазне 
градње, од вишег ранга саобраћајница ка нижем. Такође, до реализације појединих 
сегмената планиране главне градске магистрале, неопходно је дозволити приступ и 
појединачним суседним парцелама на постојећу саобраћајницу, уз услов да буду 
прикључене на планирану секундарну путну мрежу након њене реализације.  
Одступање од принципа потпуне контроле приступа главној градској магистрали  - Булевару 
ослободилаца Чачка дозвољено је за објекте као што су станице за снабдевање моторних 
возила горивом, мотели и слично и то као једносмерни прикључци, као и у случајевима 
значајних просторних или других ограничења са веома високим процентом ивичне 
изграђености, а без могућности прикључка појединих суседних парцела на секундарну путну 
мрежу. 
За јавне саобраћајне површине дозвољава се могућност фазног пројектовања и изградње 
под условом да предметна фаза представља грађевинску и 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).     
Имајући у виду следеће околности везане за главну градску магистралу (ГГМ) : 

 Јако велико саобраћајно оптерећење (ПГДС преко 10.000 возила/дан)  као и битан
утицај који ће на даље стање оптерећења ове саобраћајнице имати динамика
изградње аутопута Е763 у зони Чачка, управљачку надлежност, велику инвестициону
вредност реализације , однос према околним садржајима и стање објеката (пре свега
раскрсница), за ову саобраћајницу планом се предвиђа могућност фазне
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реализације. То подразумева пројектовање и изградњу планом предвиђених садржаја 
(изградња нових и доградња постојећих  објеката као што су: изградња и 
реконструкција раскрсница, проширења попречног профила, доградња сервисних 
саобраћајница, уливно-изливних трака, тротоара и сличне активности), а који 
представљају функционалне целине. Такође планом се предвиђа и даје могућност 
предузимања мера (пројектовања и изградње) у  оквирима постојеће и планом 
дефинисане регулације ове саобраћајнице и саобраћајница са којима се она укршта 
на простору Плана) објеката и сарджаја који треба да допринесу повећаној 
проточности и безбедности саобраћаја на постојећој саобраћајници (као што су на 
пример реконструкције постојећих раскрсница без планом предвиђених проширивања 
попречних профила у пуној мери).  

Такође, на сличан начин као код ГГМ и код саобраћајница нижег ранга, у оквирима постојеће 
и/или планиране регулације, даје се могућност пројектовања саобраћајница (или њених 
делова, као што су на пример раскрснице) тако да пројектовани делови представљају 
функционалну целину са остатком саобраћајнице (као на пример, по потреби могла би се 
раскрсница планом предвиђана као стандардна, пројектовати и као раскрсница са кружним 
током саобраћаја у колико таквим пројектом не излази из оквира регулације-постојеће и 
планиране). 

Ситуационо решење јавних саобраћајница аналитички је одређено датим координатама 
карактеристичних тачака. Планом је прихватљиво да се израдом пројекта одступи од датих 
елемената (у циљу бољег уклапања у катастарско топографско стање на терену), али уз 
обавезу да се сви наведени садржаји попречног профила  нађу унутар дефинисане 
регулације улице.  

Нивелационо решење јавних саобраћајница   дато је орјентационим апсолутним котама 
карактеристичних тачака.  Израдом пројекта саобраћајнице и детаљнијом разрадом 
нивелације на топографској подлози, дозвољава се одступање од датих кота, уз услов да се 
не смеју нарушити остали услови, као што су заштитне висине денивелисаних укрштања са 
осталом инфраструктуром (саобраћајницама) и уклапања укрсних места-раскрсница у нивоу 
са бочним саобраћајницама.    

Код железничких пруга, поред основних и индустријских колосека на одстојању од 6м, 
рачунајући од осе крајњег колосека (пружни појас), могу се градити железнички објекти и 
постројења железничко тарнспортне организације (ЖТО) као и других предузећа, уз 
претходну сагласност ЖТО. 

2.1.5.2. Зелене површине 

У оквиру јавних зелених површина издваја се: 
 Спомен парк
 Заштитно зеленило

Спомен парк 

Зонски парк лоциран је на обронцима планине Јелице и представља меморијални комплекс 
посвећен палим борцима и жртвама фашизма из Чачка и околине, страдалим током Другог 
светског рата. Спомен-парк борбе и победе отворен је 1980. године, а његов аутор је 
архитекта Богдан Богдановић. Предметним планом предвиђено је проширење парка. 
Простор спомен-парка је неопходно унапредити у смислу ревитализације споменичког 
комплекса уз допуну адекватним мобилијаром (инфо табле са информацијама о комплексу, 
одморишта са засеном, чесма, осветљење и др). Планира се формирање амфитеатарског 
простора на отвореном, са циљем организовања различитих културних и едукативних 
манифестација. Дозвољена је изградња мањих типских полу-монтажних објеката, 
затворено-отвореног типа, у виду изложбених павиљона, уметничких радионица, продаје 



57 

сувенира, објеката услужног карактера и др. Приликом опремања овог простора обавезна је 
употреба природних материјала. 
Планирано је очување постојећег шумског растиња у контакту са гробљем у оквиру кога је 
могуће организовати мрежу пешачких комуникација, стазе за трчање, просторе за пасиван 
одмор и рекреацију. 
При реконструкцији и ревитализацији постојећих садржаја (спомен-обележје, стазе, замена 
мобилијара и сл), извршити и ревитализацију постојећих зелених површина. Заменити 
болесна и стара стабала новим, користећи аутохтоне врсте карактеристичне за дато 
поднебље. Уколико се укаже потреба, жбунасто растиње заменити, проредити или орезати. 
Целокупну површину спомен-парка редовно одржавати.  

Заштитно зеленило 

Заштитно зеленило представља појас зеленила формиран садњом високог, густог зеленила 
свуда око простора који треба заштитити или на неки начин одвојити од садржаја у 
непосредној близини. Ова зона представља зелену баријеру између колосека пруге и 
појединих саобраћјница. 
Формирати је као заштитни појас, комбиновањем лишћарских и четинарских, дрвенастих и 
жбунастих врста различите висине. Основна функција овог појаса јесте да ублажи негативне 
утицаје саобраћаја (бука, аерозагађење) у односу на околне намене, а уједно и формирање 
угодне и интересантне амбијенталне целине која спречава монотонију путовања. У оквиру 
ових површина, могуће је организовати и пасивну рекреацију узимајући у обзир удаљеност 
од пруге или саобраћајнице.   
Ширина заштитног појаса је у директној зависности од расположиве слободне површине, а 
биљни садржај треба да задовољи еколошке и естетске критеријуме, уз услов да се избегне 
претерано шаренило. У систему зеленила града заштитни појасеви играју веома значајну 
улогу у побољшању санитарно-хигијенских и микроклиматских услова. 
Приликом озелењавања поштовати минимална прописана одстојања од места садње 
високог дрвећа од ивица ровова подземних инсталација, ивица коловоза и најближих делова 
надземних објеката. При пројектовању зелених површина дуж саобраћајница, посебну 
пажњу посветити функцији оптичког вођења. 

2.1.6. Општa правила уређења мреже јавне комуналне инфраструктуре 

2.1.6.1. Хидротехничка инфраструктура

Водоводна мрежа 
Подручје које је обухваћено овим планом, већим делом је покривено изграђеном 
водоводном мрежом. Нижи делови припадају првој зони - градска зона водоснабдевања, а 
више зоне су део подсистема Лозница - Јездина. Овај подсистем се састоји од шест 
резервоара, Р2-Р7, са припадајућим црпним станицама и разводне мреже припадајућих 
зона. ЦС Лозница је бустер станица на мрежи, а остале су смештене уз резероаре. 
Парменац већим делом припада првој зони, а виши делови су део подсистема 
водоснабдевања Бељина, Паковраће, Риђаге, Парменац, Придворица и Међувршје и 
обухвата пет резервоара и пет висинских зона са припадајућим црпним станицама. 
Овај подсистем је у изградњи и још није у функцији.Део мреже друге висинске зоне који је 
изведен као гравитациони вод из Р2 ће се ускоро активирати. Овај подсистем се гради 
према Главном пројекту водоснабдевања месних заједница Бељина, Паковраће, Риђаге, 
Парменац, Придворица и Међувршје (Енергопројект). 
Основни извор водоснабдевања града Чачка је са РВС Рзав, а допунски извор 
водоснабдевања је из сопствених изворишта Пријевор - Парменац и Бељина. 
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У циљу заштите предметних изворишта установљене су зоне санитарне заштите и то: 
-непосредна зона заштите
-ужа зона заштите
-шира зона заштите

Зоне санитарне заштите су до 2016. године биле дефинисане кроз Решење републичког 
Секретаријата за здравље и социјалну политику СР Србије, а од 25. 2. 2016. важи ново 
решење Министарства здравља Републике Србије донето на основу Елабората о зонама 
санитарне заштите изворишта Пријевор - Парменац и Бељина. 

У централном делу Плана је изграђен резервоар „Бељина“ (запремине 2x2500 m³),  до кога 
је изграђен везни магистрални рзавски водовод Ø800 mm. Цевовод је трасиран са леве 
стране реке, у самом кориту реке, као и са десне стране реке Западне Мораве. Из 
резервоара је у неколико праваца изграђена магистрална водоводна мрежа Ø250, Ø275, 
Ø300, Ø400 и Ø500 mm. Осим магистралних цевовода, водоводна мрежа мањих пречника је 
заступљена углавном у стамбеним зонама уз државни пут Iб реда бр.23, док су (са изузетком 
делова Јездине) удаљеније стамбене зоне слабо или никако снабдевене водоводном 
мрежом одговарајућих пречника. Изграђени су и резервоари „Лозница 2“ (запремине 2x400 
m3) и „Лозница 3“ (запремине 2x100 m3) у вишим висинским зонама овог Плана. Компанија 
"Слобода" нема сопствени извор водоснабдевања, већ ЈКП "Водовод"- Чачак обезбеђује 
потребне количине воде – највећим делом са старог система водоснабдевања (извориште 
подземних вода "Бељина" и "Пријевор – Парменац"), а по потреби и из система "Рзав". 

Постојећи резервоарски простор "Бељина"- запремине 5000 m³ обезбеђује снабдевање свих 
потрошача прве висинске зоне водоснабдевања. Овај резервоар је приказан у "Генералном 
решењу водоводног дистрибуционог система Чачка" (Водопројект, 1998.год.), а "Генералним 
пројектом водоводног система приградских насеља Чачка" (Водопројект, 1999.год.) је 
планирана изградња нове црпне станице "Бељина (Придворица)" уз резервоар "Бељина 2“, 
као и изградња резервоара друге висинске зоне у Бељини. Тачан положај планираног 
резервоара је графички приближно приказан, а биће одређен главним пројектом. 

Постојећа дистрибутивна мрежа углавном није изграђена у прстенастом систему, али има 
могућност проширења, захваљујући изграђеном резервоарском простору. Због слепих 
кракова, губитака у мрежи и неадекватног цевног материјала квалитет воде у мрежи 
неуједначен, па ће се планираним спајањем цевовода у прстенасту мрежу и заменом цеви у 
улицама у којима су пречници цеви мањи од 100 mm, бити обезбеђена довољна количина 
воде за нове кориснике и за противпожарну заштиту.  

На водоводној мрежи је планирано уградити подземне противпожарне хидранте на 
максималном међусобном одстојању 80 m, због евентуалне потребе за проти- 
впожарном заштитом,  

Планирано је измештање дела постојеће водоводне мреже тако да се цеви постављају у 
коридору саобраћајнице на одстојању 1,0м од ивичњака. Уколико не постоји могућност 
измештања мора се обезбедити заштитни коридор.  

Постојећи систем даљинског надзора водоснабдевања обезбеђује управљање и контролу 
система, као и праћења квалитета воде, а систем треба проширити и на планиране 
капацитете. 

Заштита магистралног цевовода Рзав 

У циљу заштите цевовода Рзав, неопходно је обезбедити: 
- неометано функционисање цевовода и објеката система за водоснабдевање „Рзав“
- неометани приступ објектима и инсталацијама, радном снагом и механизацијом, у

сваком тренутку, а у циљу редовног одржавања и извођења евентуалних
интервенција на њима
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Да би се горепоменути захтеви могли испунити, обавезно је 
- обезбедити заштитни појас цевовода од 5 m, односно, по 2,5 m на сваку страну од

осе цевовода. У том појасу није дозвољена изградња објеката, постављање уређаја и
вршење радњи које могу угрозити безбедност и нормално функционисање
магистралног цевовода, загадити воду, потопити шахту, оштетитти шахту или опрему
у њој, угрозити стабилност и неометан приступ цевоводу и шахтама. Заштитни појас
се односи и на објекте шахтног, процесно и мерно регулационог типа.

- да кота терена изнад цевовода и објеката на цевоводуне сме бити нарушена за више
од ±0,5 m у односу на постојећу

- да при укрштања будућих инсталација са цевоводом пијаће воде, укрштање буде
изведено под углом од 60-90, на вертикалном одстојању од спољне ивице цеви не
мањој од 0,5 m.

- изградити бетонску галерију на сваком укрштању магистралног цевовода са
саобраћајницама ширине преко 5 m, било да се ради о изградњи нових или
реконструкцији постојећих саобраћаница. (Бетонска галерија омогућава заштиту
цевовода, неометан прилаз цевоводу, као и заштиту будуће саобраћајнице у случају
хаварије на самом цевоводу). Технички детаљи галерије били би дефинисани од
стране Ј.П. „Рзав“.

Фекална канализација 

Мреже фекалне и атмосферске канализације се могу независно проширивати, јер је 
канализациона мрежа изведена по сепарационом систему. Предвиђена је изградња нових 
цевовода у свим планираним саобраћајницама, чиме ће се прихватити употребљене воде 
свих нових потрошача у оквиру овог Плана и укинути постојеће септичке јаме. Планирано је 
и измештање цеви у коридоре саобраћајница – на местима где је то могуће, док се у случају 
немогућности измештања колектора одређују заштитни коридори по 2,5 m од спољних ивица 
цеви, са обе стране. У коридору Државног пута, фекална канализација је планирана у 
разделном зеленилу.С обзиром на нивелациони положај објеката на Бељинском вису у 
непосредној близини Компаније "Слобода", једино технички изводљиво прикључење на 
постојећу фекалну канализацију у ул. Придворица 6 (радни назив) је могуће изградњом 
малог дела канализације кроз комплекс Компаније „Слобода“. 

Трасе планираних канализационих цеви су у коридору коловоза, а планира се измештање 
оних постојећих цеви које не испуњавају тај услов, на одстојању 1,0 m од ивичњака, 
супротном страном од водоводне мреже, а у коридору Државног пута у разделном зеленилу. 
Укрштања са осталим будућим  и постојећим инфраструктурним водовима ће се вршити на 
лицу места уколико за то буде потребе, имајући у виду прописе и неопходност поштовања 
нагиба цеви фекалне канализације. На месту прикључка на постојећу канализацију, 
предвиђене су каскаде, као и изградња нових шахти. Каскаде су предвиђене и у свим 
саобраћајницама чији су нагиби већи од 9%.  

Појас заштите око цевовода фекалне канализације износи са обе стране најмање по 2,5 m. 

Атмосферска канализација 

Нивелациони положај саобраћајница омогућава евакуацију атмосферских вода ка државном 
путу Iб реда бр.23, па је планирана изградња атмосферске канализације ка најближим 
постојећим пропустима или ка постојећој атмосферској канализацији. Због повремених 
појава бујица у Сувом потоку (који је већим делом године без прилива воде), у ул Браће 
Ковачевић - у насељу Парменац је изграђен колектор Ø1000 mm, са пропустом испод 
државног пута Iб реда бр.23, до излива у Западну Мораву. Тај колектор се планира као 
реципијент за део новопланиране атмосферске канализације. 
Планирани излив атмосферске канализације у улицама чији су радни називи Парменац 1,2,3 
и Парменац 4 је у поток Парменац. У саобраћајници Придворица 2 (радни назив)  је поред 
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гробља планирана атмосферска канализација до излива у Јездинску реку. Коте оба излива 
ће бити одређене главним пројектима на основу хидролошких података.  

Планирана је изградња атмосферске канализације у свим саобраћајницама где је 
нивелационо могуће прикључити је у реципијент. У саобраћајницама где није планирана 
изградња канализационе мреже, могуће је атмосферске воде прихватити сливничким 
решеткама и прикључити их у оближње цеви. У саобраћајницама у којима није предвиђен 
цевовод, одвођење атмосферских вода ће се вршити отвореним каналима у путном 
земљишту. Постојеће отворене канале који се задржавају, је потребно редовно одржавати, 
због несметане евакуације атмосферских вода. Укрштања атмосферске канализације са 
постојећим и осталим будућим инфраструктурним водовима ће се вршити на лицу места 
уколико за то буде потребе, имајући у виду прописе и неопходност поштовања нагиба цеви 
атмосферске канализације. У саобраћајницама у нагибу већем од 9% су предвиђени 
цевоводи са каскадним савлађивањем нагиба, или ће се одвођење атмосферских вода 
вршити отвореним каналима у путном земљишту. На месту прикључка на постојећу 
канализацију, предвиђене су каскаде и изградња нових шахти. Распоред сливника са 
таложником ће се утврдити пројектном документацијом. 

Усвојени ниво заштите од поплава кишним водама приликом пројектовања и извођења 
одводника кишне канализације треба да буде: 

- за уличне цеви или канале за прикупљање површинског отицаја, двого-
дишња рачунска киша. 

- за главне одводнике, петогодишња рачунска киша.
- за заштиту главних саобраћајница од брдских вода, десетогодишња рачунска киша.

Водотокови и објекти на водотоковима 

Овим планом је предвиђено проширење регулације за потоке Парменац и Суви поток, 
односно, водно земљиште уз ове водотоке је проширено за најмање 3 m са обе стране у 
односу на постојећа корита. У оквиру дате регулације потребно је извршити натуралну 
регулацију потока, уз евентуално продубљење корита и редовно одржавање.   

За Лозничку реку је урађено Идејно решење за заштиту деоницa од поплава водотока 
другог реда - Лозничка река - на територији наручиоца до фарме „Грбовић“ до куће 
Којовића (до раскрснице скретања ка локалитету „Сушице“), чији један део залази у 
обухват и уграђен је у планско решење у овом ПГР-у. Нова регулација Лозничке реке је 
проширена тако да су границе будуће парцеле овог водотока на минималном растојању од 3 
m од планираног регулисаног корита. 

За Придворичку и Јездинску реку, које у обухвату овог плана протичу кроз комплекс 
компаније „Слобода“ и делимично су зацевљене, прописана је израда плана детаљне 
регулације, како би се јасно дефинисало водно земљиште. 

По изласку из комплекса „Слободе“, Придворичка и Јездинска река се спајају, формирајући 
Лупњачу, чије је корито регулисано. За ову реку се планира задржавање постојеће 
регулације. 

Уз леву обалу Западне Мораве изграђен је одбрамбени насип до бране "Парменац", који је 
димензионисан на стогодишњу воду.  

У Парменцу је на Западној Морави изграђен водозахват – брана „Парменац“ ширине 50 m, 
са уређајима за подизање и спуштање устава. Основна функција ове бране је да акумулира 
воду (око 150 000 m3) потребну за наводњавање око 16.000 ha обрадивих површина од 
Парменца до Катрге, али се запремина акумулације годинама смањује због великог 
засипања наносом, а мелиорациони канал из више разлога није у функцији последњих 
година. Непосредно уз брану на левом боку је изграђена захватна грађевина која обезбеђује 
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контролисано захватање и одвођење воде у мелиорациони канал. Заједно са слапиштем, 
захватна грађевина је реконструисана 2009. год. У обухвату овог Плана је само почетак 
главног канала (чија је укупна дужина 24,4 km; који је отвореног типа, трапезног облика, 
обложен бетонским плочама, димензионисан за проток 5m3/s). 

За реку З. Мораву урађен је Главни пројекат регулације – стабилизације корита реке на 
деоници од пешачког моста до бране у Парменцу. 

Евентуална укрштања свих врста планиране инфраструктуре са водотоцима је потребно 
извести у заштитним цевима испод дна корита, не угрожавајући стабилност корита.  

2.1.6.2. Електроенергетска инфраструктура 

На подручју овог плана постоје електроенергетски објекти за трансформацију и објекти за 
пренос електричне енергије напонских нивоа: 110 kV, 35 kV, 10 kV и 1 kV. 
За напајање корисника електричном енергијом ниског напона на овом подручју надлежни су 
нисконапонски изводи постојећих трафо-станица 10/0,4 kV. Напајање ових трафо-станица 
врши се са постојеће 10 kV-не мреже, која потиче са 10 kV-них извода постојећих ТС 110/10 
kV и ТС 35/10 kV. 

У непосредној близини границе овог плана налази се један од најзначајнијих 
електроенергетских објеката читавог конзума, ТС 110/35/10 kV "Чачак 2", која поседује два 
трансформатора 110/35 kV и два трансформатора 110/10 kV, чији су подаци дати следећом 
табелом: 

назив ТС 
укупна 

инсталисана 
снага (MVA) 

трафо преносни 
однос (кV) 

инсталисана 
снага (MVA) 

ТС 110/35/10 kV 
"Чачак 2" 

Т1 110/35 31,5 

Т2 110/35 31,5 

Т3 110/10 20 

Т4 110/10 20 

За прогнозирани период, ниво реалних оптерећења трансформатора 110/35 kV у ТС 
110/35/10 kV "Чачак 2", према прогнози једнак је њиховим номиналним снагама. Значи, након 
овог периода ова трафостаница не само да неће поседовати никакву резерву у снази, већ у 
одређеним ситуацијама неће имати довољно капацитета за текуће потребе. Ради сигурнијег 
напајања и повећања поузданости, односно обезбеђења напајања у случајевима испада 
неког од трансформатора потребно је повећати инсталисану снагу постојеће трафостанице 
110/35/10 kV и то у трансформацији 110/10 kV. У овом случају то конкретно значи да у ТС 
110/35/10 kV "Чачак 2" треба заменити оба постојећа трансформатора 110/10 kV снага по 20 
MVA новим трансформаторима 110/10 kV снага по 31,5 MVA. Тако ће укупна инсталисана 
снага ове трафостанице износити 126 MVA, а постићи ће се жељено стање, да код испада 
било ког од трансформатора, преостали трансформатори могу преузети на себе комплетно 
тренутно оптерећење. 

Постојећа трафостаница 35/10 kV "Јездина" поседује два трансформатора 35/10 kV снага по 
8 MVA, које треба због истека предвиђеног експлоатационог века заменити новим, чиме би 
се у случају ове ТС постигло оптимално стање.  

Поменути трансформатори 110/10 kV и 35/10 kV оптерећени су великим бројем 
трафостаница 10/0,4 kV, без значајније резерве, тако да захтеви за изградњу нових ТС 
10/0,4 kV наилазе на проблем недостатка капацитета. Растерећење ТС 35/10 kV "Јездина" и 
ТС 110/35/10 kV "Чачак 2"  постигло би се изградњом нове ТС 110/10 kV "Чачак 6", што би 
представљало решење проблема за дужи период. На тај начин створили би се услови за 
бољу територијалну расподелу електричне енергије (капацитета) на овом подручју. 
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Нова трафостаница ТС 110/10 kV "Чачак 6" била би са осталим постојећим и планираним 
трафостаницама истог напонског нивоа повезана у планирани 110 kV-ни прстен и тиме 
допринела оптимизацији просторне расподеле снага читавог конзума. У том смислу 
планиран је двоструки ДВ 110 kV од нове трафостанице до места прикључка на постојећи 
ДВ 110 kV Виљуша – Лучани. 

Постојећа преносна мрежа 110 kV поседује релативно висок степен стабилности. Планирано 
је задржавање постојећих траса ДВ 110 kV, уз обезбеђење заштитног коридора који износи 
по 25 m са обе стране далековода, односно од крајњих фазних проводника.  
У случају градње у заштитном појасу високонапонског вода потребна је израда Елабората о 
могућностима градње планираних објеката у заштитном појасу далековода. 
Подручју градског гробља припада део трасе постојећег ДВ 110 kV чија је намена напајање 
напоном 110 kV једног од најзначајнијих електроенергетских објеката читавог конзума, ТС 
110/35/10 kV "Чачак 2". У овом делу трасе поменути далековод је у механичком и електро 
смислу појачан (члан 52. и 53. Правилника о техничким нормативима за изградњу надземних 
електроенергетских водова називног напона од 1 kV до 400 kV), а сигурносна висина и 
сигурносна удаљеност веће су од 12 m. За овај део ДВ 110 kV планира се задржавање 
постојеће трасе, уз обезбеђење заштитног коридора ширине по 25 m лево и десно од 
крајњих фазних проводника далековода), унутар кога је забрањено формирање гробних 
места. Осим тога, све металне и жичане ограде  унутар заштитног коридора овог 
далековода треба прописно уземљити. 

Недостаци које поседује постојећа преносна мрежа 35 kV (недовољни капацитети, велики 
губици у мрежи, недостатак резервног напајања у случајевима испада, застарелост водова и 
опреме, неусклађеност са саобраћајним решењима, велики удео надземне у односу на 
подземну мрежу и сл.) могу се отклонити реконструкцијом постојеће мреже, односно 
заменом неких постојећих и изградњом резервних 35 kV-них водова већег капацитета, 
формирањем тзв. "прстенова", као и постепеним превођењем надземне у подземну мрежу. 
Конкретно, у овом случају потребно је каблирати постојеће далеководе 35 kV, који припадају 
подручју овог плана, односно уместо постојећих надземних водова, који се заједно са 
далеководним стубовима укидају, положити 35 kV-не каблове у ровове дуж зелених 
површина и тротоара постојећих и новопланираних саобраћајница, у складу са трасама 
датим у графичком делу плана. 
Планирано је полагање 35 kV каблововских водова у коридору државног пута (ДП Iб реда, 
бр. 23), као веза између постојеће ТС Чачак 2 и будуће ТС 35/10 kV у Паковраћу (која се 
планира изван обухвата овог плана).  

Развоју система допринела би изградња нових ТС 10/0,4 kV, које би биле типске БТС, 630 
kVA или 2x630 KVA, уз постепену реконструкцију и типизацију постојећих, као и издрадњa 
нове кабловске мреже 10 kV и 1 kV, уз формирање одговарајућих прстенова, на територији 
унутар граница плана. Измештање постојећих и изградњу нових ТС 10/0,4 kV, предвидети на 
јавним  површинама и грађевинским парцелама, уз решавање имовинско правних односа (у 
складу са одговарајућим пројектима), уз обавезно планирање подземних инсталација и 
усклађивање делова траса ВН и НН водова које су на јавним површинама са урбанистичким 
и саобраћајним решењима датим у графичком делу овог плана. 

Док се не изврши превођење надземне средњенапонске и нисконапонске мреже у подземну, 
као и замена постојећих стубних ТС 10/0,4 kV бетонским и зиданим, дозвољава се 
реконструкција постојеће мреже и изградња неопходних деоница надземне СН и НН 
мреже, мреже јавног осветљења и стубних ТС, а према условима надлежног 
електродистрибутивног предузећа. 

Уклапања у урбанистичка и саобраћајна решења своде се на усклађивање траса нових и 
постојећих подземних инсталација и постепено превођење постојеће надземне мреже 
напона од 0,4 kV до закључно 35 kV у подземну. Трасирање каблова, било да се ради о 
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новопланираним или измештеним кабловима, или кабловима којима се врши каблирање 
постојећих надземних водова, изводити према овом плану у зонама тротоара саобраћајница 
и зелених површина, у складу са прописима код укрштања, приближавања и паралелног 
вођења са осталом инфраструктуром и другим објектима. 

Реконструкција постојеће мреже, заменом постојећих елемената инфраструктуре (каблова, 
надземних водова, стубова, ...) новим, због преоптерећења или из разлога смањења 
губитака, дуплирањем водова због повећања поузданости, односно обезбеђења резервног 
напајања у случајевима испада, кварова на мрежи, или других критичних ситуација које 
неодложно захтевају радикалне активности на мрежи, уколико није дошло до реализације 
планом предвиђене одговарајуће саобраћајнице чија је зона тротоара или зелених 
површина овим планом предвиђена за трасирање каблова, може се реализовати у складу са 
постојећим трасама надземних и подземних водова. Обавеза је дистрибутера електричне 
енергије да касније, код реализације планом предвиђене саобраћајнице, изврши 
измештање, односно усклађивање траса инсталација у складу са планским решењем датим 
предметним планом. 

Трафостанице 10/0,4 kV, типске 630 kVA (или nx630 kVA), могу се градити на грађевинским 
парцелама, уз решавање имовинско-правних односа и обавезно усклађивање траса 
енергетских водова са постојећим, или планом предвиђеним трасама, и користити за 
напајање електричном енергијом објеката, како на тој, тако и на другим грађевинским 
парцелама. 
У оквиру намена индустрија и производња, комерцијалне делатности – услуге и 
комерцијалне делатности – пословање могу се постављати и стубне трафо станице, с тим 
да се прикључни каблови воде подземно. 
Решавање електроенергетског напајања за појединачне потрошаче решавати у складу са 
условима надлежног електродистрибутивног предузећа. 

Инсталације јавног осветљења 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. Стубове постављати у зоне тротоара, зелених површина или 
разделних острва, тако да не угрожавају општу безбедност грађана и безбедност учесника у 
саобраћају. Водове изводити у виду подземних инсталација, трасираних у складу са 
решењима датим у графичком прилогу и третирати их као и остале НН водове. Напајање 
извршити из посебних мерно-разводних ормана, ван трафостаница 10/0,4 kV. 
Подручју овог плана припада брана "Парменац", која је својевремено изграђена, а у новије 
време реконструисана у циљу снабдевања водом система за наводњавање. Постојећи 
хидроенергетски капацитети (ради се о реалној снази од око 1-1,5 MVA) заслужују пажњу са 
аспекта производње електричне енергије, јер је на овој локацији могућа изградња мини-
хидроелектране. 

Такође, могућа је и изградња електрана које користе остале обновљиве изворе енергије, као 
што су фото-напон, хидро-гео-термална енергија, био-маса, горивне ћелије и сл. 

2.1.6.3. Телекомуникациона инфраструктура - 

Телекомуникациона мрежа на подручју овог плана представљена је инсталацијама 
фиксне и мобилне телефоније, телевизијским и радио мрежама и информатичким 
системима (Интернет мрежа). 

ФИКСНА  ТЕЛЕФОНИЈА 

Основу развоја телекомуникационог система представља постојећа инфрастру- 
ктура стациониране телефонске мреже, која је у претходном периоду дигитализована у 
стопостотном проценту. 
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Циљ је задовољење потреба корисника, пружањем услуга говорних сервиса преко 
аналогних и ISDN прикључака, али и мултимедијалних сервиса и апликација преласком на 
мреже наредних генерација (MNG). Привредни центар, као што је Чачак има велике потребе 
за квалитетном понудом нових сервиса и изградњом нових телекомуникационих 
инфраструктура, које треба да обезбеде широк спектар различитих услуга корисницима, од 
којих треба издвојити следеће: 

- говорни сервиси преко аналогних и ISDN прикључака;
- сервиси за податке преко широкопојасног Интернет приступа (брзи приступ Интернету);
- сервиси интелигентне мреже (IN);
- изнајмљене дигиталне линије различитих протока;
- IP телефонски сервис (VOIP);
- Симетрични сервиси базирани на SHDSL, ATM и VDSL технологији;
- виртуелне приватне мреже на L2 нивоу (L2 VPN);
- виртуелне приватне мреже на L3 нивоу (L3 VPN);
- интегрисани пренос говора, података и видео сигнала (triple play);
- видео сервиси на захтев;
- IP Centrex.

За реализацију ових сервиса, до претплатничких терминалних уређаја или локалних 
рачунарских мрежа треба да допре приступна ТК мрежа, која може бити реализована преко: 

- постојећих бакарних телефонских линија, уз коришћење различитих типова
мултиплексера (DSL), ради повећања пропусног опсега;

- оптичких каблова (нарочито за потребе пословних корисника);
- бежичног приступа (WLL), који ће се на градском подручју користити где је немогуће

обезбедити економично коришћење других видова приступа.
Најзаступљенија технологија за пружање широкопојасних сервиса корисницима је ADSL, који 
омогућава повећање пропусног опсега постојећих каблова са бакарним парицама (уз 
минимална улагања), при чему се наставља са модернизацијом, коришћењем различитих 
типова приступних уређаја, као што су мултисервисне приступне платформе (MSAN) и 
приступни мултиплексери дигиталних претплатничких линија (DSLAM). MSAN и FMUX 
уређаји раде по бакарном каблу и користе се у случају реконструкције и доградње приступне 
мреже, а пре свега за решавање подручја са корисницима са колективним обликом 
становања (више објеката колективног становања у низу, микронасеља, солитери и сл.), 
када је потребан капацитет од 60 до 2000 парица. При томе, оптималним избором локација 
за постављање ових уређаја, могу се у бакарном каблу ослободити парице за 
реконструкцију датог кабловског подручја, у близини неког од постојећих комутационих 
чворова. 

Телефонске централе: 

Постојеће телефонске централе које на овом подручју задовољавају потребе 
корисника су: MSAN "Парменац" и GTD "Слобода". MSAN "Парменац" је капацитета 1250 
парица и ради као крајња централа са 16 ADSL портова, а GTD-5C/RSU "Слобода" је 
удаљени степен од главне централе "Чачак" и ради као реонска централа са 4420 парица, 
на локацији на којој је постављен и DSLAM уређај капацитета 320 ADSL и 32 SHDSL порта. 

У околини делује неколико ТТ централа сличног капацитета, као што су: MSAN 
"Бељина", као крајња централа са 1900 парица и 64 ADSL порта и EWSD/RDLU "Јездинско 
поље", као удаљени степен од главне централе "Чачак", која ради као реонска централа са 
8300 парица, на локацији на којој је постављен и DSLAM уређај капацитета 576 ADSL и 32 
SHDSL порта. 

У плану је изградња у блиској будућности неколико нових ТТ централа типа "MSAN", 
капацитета од 1000 до 2000 прикључака, на овом и околном подручју, приказаних у 
графичком делу плана, али и других у складу са потребама и технолошко-техничким 
напретком. 

Оптички каблови: 
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Генерално гледано, телефонске централе су повезане оптичким кабловима 
капацитета од 6 до 48 оптичких влакана. Због поузданости система преноса начињени су 
тзв. "оптички прстенови" са две одвојене трасе, који повезују градске комутационе чворове: 
HOST "Чачак" – ПН "Алваџиница" - ПН "Јездинско поље" - ПН "Слобода" - HOST "Чачак" - ПН 
"Љубић" - MSAN "Коњевићи" - ПН "Атеница" - ПН "Алваџиница", кабловима капацитета од 24 
до 48 оптичких влакана, као и "оптички прстен": Чачак – Гуча – Ивањица – Сателитска 
станица – Пожега – Лучани – Чачак, чији делови трасе припадају подручју овог плана, коме 
такође, припадају и делови трасе регионалног "оптичког прстена", коме припадају Чачак и 
Горњи Милановац: Крагујевац – Горњи Милановац – Чачак – Ужице – Пријепоље – Сјеница – 
Нови Пазар – Рашка – Краљево – Крагујевац. 

Планирано је полагање нових оптичких каблова према постојећим центра- 
лама типа MSAN: "Бељина", "Јездина" и "Парменац". 

Такође, до сваке од новопланираних централа планирано је полагање оптичких 
каблова са одговарајућим бројем оптичких влакана, при чему се: 

- планирају оптички каблови са мономодним оптичким влакнима;
- користе оптички каблови без металних елемената (TOSM 03), који се увлаче у

полиетиленске цеви; 
- на релацијама где се очекује накнадно провлачење оптичког кабла (нпр. заједнички

излаз са више праваца и сл.), поставља више оптичких цеви; 
на делу трасе која је заједничка и за каблове месне мреже, обавезно полаже 

полиетиленска цев у исти ров за накнадно провлачење кабла; 
- предвиђају оптички разделници у станицама у којима се завршава више од 24

оптичка влакна; 
- предвиђају две одвојене трасе оптичких каблова до станице, за станице које су

чворишта у регионалном прстену. 

Оптичке каблове треба полагати у ров у зони тротоара саобраћајница и зелених 
површина, тако да њихове трасе буду усклађене са решењима датим у графичком делу. 

Приступне мреже: 
Савремене приступне мреже подразумевају увођење оптичких каблова, задржавајући 

бакарне парице само у делу од корисника до прве најближе "концентрације", а такође и 
прелазак на прстенасту структуру. На овај начин се децентрализацијом приступне мреже и 
изградњом мултисервисних приступних чворова долази до смањења претплатничке петље и 
приближавања кориснику. 

На подручју овог плана максимална дужина претплатничке петље не би требало да 
прелази 1000 m, а у ужем градском језгру, са великим густинама насељености те вредности 
су од 300 до 800 m. Поређења ради, на сеоским подручјима ове дужине су до 2000 m. 

Планирана је изградња приступне мреже ПМ "Бељина", као и приступне мреже сваке 
од новопланираних централа типа MSAN. 

Код планирања приступних мрежа води се рачуна о корисницима, који се у основи 
могу поделити на "резиденцијалне" и "бизнис" кориснике. 

Резиденцијални корисници се у овом смислу сврставају према начину становања у: 
- индивидуални облик становања,
- колективни облик становања (до 30 станова),
- колективни облик становања (преко 30 станова).

Код индивидуалног облика становања сагледава се урбаност средине, да би се 
одредио начин изградње приступне мреже као кабловске или бежичне. Кабловска приступна 
мрежа изводи се бакарним кабловима, са спољашњим кућним изводима или изводима на 
стубићима. 
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Код колективног облика становања до 30 станова, могу се планирати унутрашњи 
кућни изводи. 

Код колективног облика становања преко 30 станова, може се планирати коришћење 
одговарајућих урађаја. 

Тенденција је да се у будућности и за подручја са резиденцијалним корисницима, 
приступна мрежа гради у архитектури FTH (Fibre To the Home). 

Бизнис корисници се могу сврстати у следеће категорије: 
- мали корисници (1-9 запослених);
- мали груписани корисници (тржни центри са 10-99 запослених);
- средњи корисници (од 101 до 499 запослених);
- велики корисници (болнице, банке, владине организације, факултети, велика

предузећа са преко 500 запослених). 

Бизнис корисници заслужују највећу пажњу код планирања приступних мрежа због 
великих захтеваних капацитета. Зато се за велике бизнис кориснике мрежа ради у 
архитектури FTB (Fibre To the Building), а за све остале бизнис кориснике приступне мреже у 
архитектури FTR (Fibre To the Remote), које омогућавају пружање свих захтеваних врста 
сервиса. 

Будућа изградња приступне мреже треба да задовољи све захтеве за новим 
сервисима, што значи да оптичким кабловима треба што ближе прићи корисницима, што 
више смањити дужину претплатничке петље по бакарним кабловима и увести нове 
технологије, односно постепено (еволутивно) прећи на мреже нове генерације. 

Карактеристике и задаци мреже нове генерације (NGN) су: 
- пакетски заснован пренос;
- независност примењених сервиса;
- могућност корисника за неограниченим приступом услугама из понуде сервис

провајдера; 
- способност пружања великог броја различитих сервиса укључујући говор, видео,

аудио и визуелне податке, путем сесија и интерактивно у unicast, multicast и broadcast 
режиму; 

- гарантовани квалитет услуга (QoS) end-to-end за широкопојасне услуге и real-time
услуга (говор); 

- увођење нових мултимедијалних сервиса, попут видеоконференције, streaming
независно од мреже и типа приступа који корисник користи; 

- обезбеђивање мобилности корисника;
- обезбеђивање interworking-а са већ постојећим мрежама PSTN/ISDN, PLMN преко

отворених интерфејса и са NGN мрежом других оператера. 

Ово је област са веома брзим технолошко-техничким напретком и у том смислу код 
изградње инфраструктуре потребно је рачунати са одређеном резервом за каснија 
проширења и неометана полагања нових каблова. Каблове полагати у ров у зони тротоара 
саобраћајница и зелених површина, а њихове трасе обавезно ускладити са решењима 
датим у графичком делу. 

Опште: 
 Изградњу нових телефонских централа, MSAN-ова и сл. предвидети на јавним 

површинама и грађевинским парцелама, уз решавање имовинско правних односа (у складу 
са одговарајућим пројектима), уз обавезно планирање подземних инсталација и 
усклађивање делова траса подземних ТТ водова које су на јавним површинама са 
урбанистичким и саобраћајним решењима датим у графичком делу овог плана. 

 Уклапање у урбанистичка и саобраћајна решења своде се и на усклађивање траса 
нових и постојећих подземних инсталација и постепено превођење постојеће надземне ТТ 
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мреже у подземну. Трасирање каблова, било да се ради о новопланираним или измештеним 
кабловима, или кабловима којима се врши каблирање постојећих надземних водова, 
изводити према решењима из овог плана у зонама тротоара саобраћајница и зелених 
површина, у складу са прописима код укрштања, приближавања и паралелног вођења ове 
са осталом инфраструктуром и другим објектима. 

Реконструкција постојеће мреже, заменом постојећих елемената инфраструктуре 
(каблова, надземних водова, стубова, ...) новим, због преоптерећења или смањења 
губитака, дуплирањем водова због повећања поузданости, односно обезбеђења резервног 
напајања у случајевима испада, прекида водова, кварова на мрежи, или других критичних 
ситуација које неодложно захтевају радикалне активности на мрежи, уколико није дошло до 
реализације планом предвиђене одговарајуће саобраћајнице чија је зона тротоара или 
зелених површина овим планом предвиђена за трасирање каблова, може се реализовати у 
складу са постојећим трасама надземних и подземних водова. Обавеза је оператера да 
касније, код реализације планом предвиђене саобраћајнице, изврши измештање, односно 
усклађивање траса инсталација у складу са планским решењем датим предметним планом. 

Довођење водова до објеката у циљу њиховог прикључења на мрежу фиксне 
телефоније, извести подземно, коришћењем ТТ канализације, у складу са трасама датим у 
графичком делу овог плана. 

МОБИЛНА  ТЕЛЕФОНИЈА 

На подручју овог плана, а и у непосредној близини постоје базне станице мобилне 
телефоније са антенским системима сва три оператера, која у овој области дејствују на 
територији републике. Њихов приказ дат је следећом табелом: 

назив базне станице оператер 

БСМТ "Бељина" ВИП 

БСМТ "Чачак 11" Теленор 

БСМТ "Бељина" МТС 

Преко територије оивичене границама овог плана простиру се радио-релејни правци у 
надлежности поменутих оператера, било да једна од крајњих тачака припада овом подручју, 
или транзитно. Следи њихов приказ: 

Радио-релејни правац оператер 

БСМТ "Овчар" – БСМТ "Чачак" Теленор 

БСМТ "Видовска коса" – БСМТ "Бељина" Теленор 

БСМТ "Видова" – БСМТ "Чачак 2" МТС 

БСМТ "Овчар" – БСМТ "Градско шеталиште" МТС 

БСМТ "Каблар" – БСМТ "Градско шеталиште" МТС 
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И поред остваренe 100%-тне покривености територије и у високој мери 
задовољења поптреба становништва, мреже мобилних телефонија изградњом нових 
базних станица са антенским системима на појединим деловим подручја могу постићи 
знатно повећање капацитета, чиме би се задовољиле нове будуће потребе и захтеви 
које намећу брзина развоја телекомуникација и убрзана појава нових могућности у овој 
области. 

Развој мрежа мобилне телефоније могуће је остварити кроз: 

1. квантитативно побољшање мреже:

а) појавом нових оператера мобилних телефонија уз инсталирање нових 
радио-базних станица са одговарајућим антенским системима, као и 
формирање нових радио-релејних праваца; 

б) изградњом већег броја нових базних станица и припадајућих антенских 
система постојећих оператера, ради повећања капацитета и већег 
процента покривености територије UMTS сигналом; 

в) формирање већег броја нових радио-релејних праваца, постојећих 
оператера, са потпуним или делимичним простирањем преко подручја 
овог плана, ради реализације веза са другим подручјима, али и са 
другим општинама; 

2. квалитативно побољшање мреже:
а) повећањем квалитета постојећих и увођењем нових сервиса у мобилној 

телефонији; 
б) масовнијом имплементацијом GPRS технологије ради повећања 

протока; 
в) тоталним оптичким повезивањем на језгро националне мреже, ради 

омогућавања коришћења свих могућих сервиса и везу са целим светом; 
г) еволуцијом ка мрежама треће и наредних генерација; 
д) масовнијем остваривању приступа Iнтернету мрежама мобилних 

телефонија (3G); 
Генерално, тенденција је проширење капацитета GSM станица, из разлога 

повећаних саобраћајних захтева. Такође, тенденција је, у UMTS технологији, 
побољшање покривености 3G сигналом, покривањем подручја гушћом мрежом 3G 
базних станица, ради обезбеђења квалитетнијег сигнала, веће брзине мобилног 
саобраћаја и реализације додатних функција, односно сервиса. 

Базне станице мобилне телефоније и припадајуће антенске системе могуће је 
постављати по силосима, крововима високих зграда, или 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). 

Електроенергетске и телекомуникационе инсталације до базне станице 
изводити подземно, а до саме станице обезбедити пут ширине најмање 3 m. 

ТВ И РАДИО МРЕЖА 

На овом подручју ТВ и радио мрежу представљају станице, антенски системи и 
остале инсталације емитера и дистрибутера телевизијског и радио програма 
(представници јавног сервиса, националне, регионалне и локалне покривености). 

Подручје овог плана покривено је сигналима неколико емитера и дистрибутера 
телевизијског програма, међу којима су представници класичне, бежичне, сателитске и 
дигиталне кабловске телевизије. 

Покривање подручја плана радио сигналом омогућује већи број радио станица 
са локалном, регионалном и националном покривеношћу и јавним сервисом. 
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Развој ТВ и радио мрежа на подручју овог плана могуће је остварити кроз: 
1. квантитативно побољшање мреже:
а) проширењем постојећих мрежа, изградњом нових објеката и инсталирањем

опреме са већим дометом; 
б) реконструкцијом постојећих мрежа, постепеним превођењем надземне у 

подземну, коришћењем ТТ или сопствене канализације и усклађивањем са 
урбанистичким и саобраћајним решењима; 

в) изградњом нових мрежа, појавом нових емитера са својим станицама и 
антенским системима, довољног домета за покривање одговарајуће територије у 
складу са додељеном фреквенцијом (тренутно град Чачак има могућност додељивања 
лиценци за још три емитера ТВ програма са локалном покривеношћу).  

2. квалитативно побољшање мреже:
а) повећањем квалитета постојећих и увођењем нових сервиса у овој области

(видео на захтев и сл.); 
б) увођењем нових технологија, као што је дигитална телевизија; 
в) бољим искоришћењем постојеће мреже КДС-а, инсталацијом одговарајуће 

додатне опреме на чвориштима кабловских система, ради остварења преноса  сигнала 
постојећим инсталацијама и у супротном смеру, нпр. за видео надзор, ТВ пренос неке 
манифестације са лица места, дојава пожара и сл. 

г) наставком започете акције остварења приступа Iнтернету инсталацијама 
кабловских телевизија. 

Постоји могућност доделе права коришћења фреквенције новим емитерима, а 
тиме и могућност инсталирања нових ТВ и радио система. 

Довођење водова до објеката у циљу њиховог прикључења на мрежу неког од 
кабловског дистрибутивног система, извести подземно, коришћењем сопствене, или 
услужне ТТ канализације, у складу са трасама датим у графичком делу овог плана. 

ИНФОРМАТИЧКИ СИСТЕМИ 

Потребе корисника информатичних система из дана у дан су све веће, било да 
је реч о грађанима, индивидуалним корисницима или правним лицима. Оне се могу 
задовољити појавом нових оператера, остварењем бежичног приступа Интернету, 
масовнијем приступу Интернету мрежама кабловских телевизија, масовнијом 
имплементацијом 3G мрежа и увођењем нових технологија, што би допринело 
повећању расположивог протока. У том смислу акције се своде на: 

1. побољшање постојећих система кроз:
- наставак развоја Интернет мреже у складу са константним техничким

напретком и појавом нових технолошких могућности, као што су бежични приступ 
Интернету, приступ Интернету технологијама којима се знатно повећава расположиви 
проток; 

- увођењем и развојем нових сервиса (мобилни Интернету, мултимедијални
сервиси); 

- наставком реализације приступа Интернету инсталацијама кабловских
телевизија; 

- стварањем услова за појављивање нових оператера (провајдера) и тако
конкурентским побољшањем квалитета корисничких сервиса; 

2. побољшање асортимана услуга јавних предузећа
- развојем јединственог општинског информатичког система умрежавањем свих

општинских одељења и месних канцеларија; 
- информатичким умрежавањем свих општинских јавних предузећа;
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- инсталирањем нових информатичких система применом различитих
телекомуникационих система (оптички, GSM/GPRS, RDS, или други радио системи, ...) 
и тиме извршити увођење нових садржаја у области јавног живота грађана, као што су: 

- видео надзор јавних површина,
- аутоматска наплата паркинга,
- даљинско управљање и надзор јавним осветљењем,
- даљинско управљање светлосном сигнализацијом.

Довођење водова до објеката у циљу њиховог прикључења на мрежу неког од 
информатичких система, извести подземно, коришћењем сопствене, или услужне ТТ 
канализације, у складу са трасама датим у графичком делу овог плана. 

2.1.6.4. Термотехничка инфраструктура 

На подручју овог плана заступљена је и разграната гасна мрежа која се састоји 
од челичног градског гасовода притиска до 12 бара, мерно регулационe станицe и 
дистрибутивне гасне мреже притиска до 4 бара, тако да су објекти са овог подручја 
претежно орјентисани ка коришћењу гаса за производњу топлотне енергије. Изузетак 
су поједини индивидуални објекти који се греју сагоревајући чврсто гориво (дрва и 
угаљ) или користећи електричну енергију. Примена обновљивих и алтернативних 
извора енергије за производњу топлотне енрегије је занемарљива. 

Челични градски гасовод  притиска до 12 бара изведен је паралелно са 
индустријским колосеком. Уз трасу челичног гасовода изграђена је и мерно 
регулациона станица широке потрошње „Јездина“. До МРС „Јездина“, пречник 
челичног гасовода је DN 250, а од поменуте МРС до фабрике „Слобода“ пречник је DN 
150. 

Од трасе челичног гасовода, у коридору Улице Ратко Митровић, планирана је 
траса градског гасовода. 

Од постављене МРС широке потрошње изграђена је дистрибутивна гасоводна 
мрежа од полиетиленских цеви притиска до 4 бара. Дистрибутивна мрежа изведена је 
једнострано или обострано унутар  локалних саобраћајница, или поред истих, 
границама катастарских парцела или преко самих парцела. 

Проширење дистрибутивне гасне мреже подразумева изградњу дистрибутивне 
гасоводне мреже у зонама и улицама у којима није изграђена, као и изградњу 
прикључака и кракова тако да се могу прикључити сви индивидуални објекти са овог 
подручја. 

Обновљиви и алтернативни извори топлотне енергије 
Дугорочни планови гасификације не искључују примену алтеративних и обно- 

вљивих извора енергије. 

Обновљиви извори енергије (ОИЕ) су извори инергије који се налазе у природи 
и обновљају 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. 
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За производњу топлотне енергије за загревање објеката и потрошне санитарне 
воде од ОИЕ могу се користити: биомаса, сунчева енергија, биогас, геотермална 
енергија и сл. 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 објеката и увођење ОИЕ у сектору зградарства (углавном у
јавном сектору),

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

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

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

 коришћење и производња опреме и технологија које ће омогућити ефикасније
коришћење енергије из ОИЕ

2.1.7. Смернице за  уређење зелених површина у оквиру осталих намена 

Систем зеленила предметног Плана, у највећој мери, чине зелене површине које прате 
претежне намене. 

 Зеленило објеката образовања и дечије заштите
 Зеленило објеката локалне самоуправе, социјалне заштите и културе
 Зеленило површина за спорт и рекреацију
 Зеленило површина за техничку и комуналну инфраструктуру
 Зеленило гробља
 Зеленило становања
 Зеленило површина привредних делатности
 Зеленило саобраћајног терминала
 Зеленило верских објеката

 Зеленило објеката образовања и дечије заштите

Парцеле основних школа озеленити здравим и декоративним врстама дрвећа и жбуња. 
По могућству по ободу школског дворишта формирати живу, зелену ограду. При избору 
врста предност дати аутохтоним врстама које су се добро показале у планираној 
средини. Избегавати отровне врсте, као и врсте са трњем и крупним плодовима. 

 Зеленило објеката локалне самоуправе, социјалне заштите и културе
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У оквиру ових површина оформити пријатане просторе за боравак и  краће 
задржавање у виду поплочаних пјацета са пратећим садржајима попут фонтане, 
скулптуре, клупа за седење и осталог урбаног мобилијара. Целокупан простор 
декоративно озеленити, а висинском градацијом зеленила формирати зоне светлости 
и сенке.  

 Зеленило површина за спорт и рекреацију

Основна улога зеленила ове категорије је да пружи пријатан амбијент за бављење 
рекреацијом становништва које живи у непосредном окружењу, а и шире. У том смислу 
зеленило, спортски терени и остали пратећи садржаји треба да образују јединствену 
функционалну целину. Пратеће садржаје потребно је уклопити са зеленилом на такав 
начин да не ометају спортске активности које се одвијају на датој површини. Приликом 
озелењавања избегавати употребу алергених врста, врста са крупним плодовима или 
оних које у јесењем периоду услед опадања лишћа и плодова доприносе повећању 
запрљаности простора. У зони рекреације, на местима где се јавља подземна 
инфраструктура зеленило организовати у виду травног покривача комбинованог са 
површинама за пасивну рекреацију. Избегавати употребу дрвенастих и жбунастих 
врста са великим кореном. 

 Зеленило површина за техничку и комуналну инфраструктуру

У оквиру ове категорије зеленила није препоручљиво садити дрвенасте и жбунасте 
врсте због оптерећености подземном инфраструктуром. Зелене површине формирати 
као затравњене. 

 Зеленило гробља

Зеленило постојећег гробља је различитог квалитета и заступљености. Поред 
чишћарских  и четинарских дрвореда у старом делу гробља, оно се углавном своди на 
појединачне засаде које уређују власници гробних парцела. Како се планом предвиђа 
проширење гробља, његовим уређењем и озелењавањем формирати одговарајућу 
амбијенталну целину, која одражава поштовање према покојницима. Читав простор 
гробља потребно је третирати као својеврстан градски парк и његове садржаје 
зеленилом и физички одвојити од околних намена. У оквиру парцеле планирати високу 
живу ограду састављену од зимзелених врста густе крошње које подносе орезивање.  
При распореду зеленила, стаза и других елемената уређења простора водити рачуна о 
функцијама сахрањивања и верских обреда, пешачким кретањима и сл. Приликом 
озелењавања комбиновати партерно зеленило са жбунастим засадима и нижим 
дрвећем, а  висока, појединачна стабла користити за акцентовање. Код избора садног 
материјала и нјеговог компоновања водити рачуна о томе да зеленило при расту не 
угрожава гробнице и гробна места. 

 Зеленило становања

Приликом уређења окућница у оквиру стамбених објеката, изнаћи начин да се 
постојеће зелене површине преуреде, освеже новим садржајима, а нове услове 
условити изградњом функционалног зеленила.  
На парцелама породичног становања просторе између улице и објекта озеленити 
декоративним врстама, а део парцеле иза објекта може се користити као башта или 
воћњак. Препоручује се гајење воћа, као својеврстан вид активног одмора становника.  
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Уместо чврстих ограда препоручује се употреба живица и пергола са пузавицама. На 
избор биљних врста за ову категорију зеленила, не може се значајно утицати. 
Препорука, за власнике, је да то буду аутохтоне врсте прилагођене датим условима и 
организоване у традиционалном стилу.  
Добро организованим зеленим површинама са живим оградама, перголама и осталим 
вртно-архитектонским елементима улицама се може дати нов, аутентичан изглед.  

 Зеленило површина привредних делатности

У оквиру ових површина опредељених за производњу уз саобраћајнице, као и ка 
околним наменама  предложено је формирање линеарног зеленила које има заштитну 
функцију, постављено тако да не угрожава безбеднст саобраћаја у оквиру предметног 
простора. Димензија и позиција заштитној појаса у директној су зависности од 
технолошког процеса. 
У оквиру партерног решења парцеле, могуће је организовање спортских терена на 
отвореном, намењених рекреацији запослених. 
У оквиру привредних делатности потребно је отворене зелене површине организовати 
тако да елиминишу потенцијално негативне ефекте по животно окружење, које 
планирани садржај на датој површини може имати. Улога зеленила привредних 
делатности јесте и оплемењивање средине у естетском погледу. У складу са тим је и 
избор биљака условљен средином у којој оне расту, где се увек боље одржавају групе 
биљака него појединачна стабла. Распоред и композиција зеленила унутар круга 
комплекса треба да омогуће постављање појединих групација биља према изворима 
загађења како би оне „примиле“ на себе прве и најјаче налете облака загађивача. 
Већи део површина у оквиру привредних делатности уредити у пејзажном стилу, 
настојећи да се постигне што бољи однос слободних површина према површинама под 
објектима. Осим у случају где се ради о стварању унутрашњих паравана, где простор 
треба испунити високим растињем, формирати веће травне површине. Зеленило се 
може садити као оквир објектима, како би се ублажиле оштре контуре објеката, по 
ободу комплекса, чиме се постиже заштита и жељено присуство засене. Могуће је 
формирати и групне аранжмане зеленила у централним деловима отворених површина 
чиме се утиче на стварање повољних микроклиматских услова. 

 Зеленило саобраћајног терминала

Како се у оквиру ове намене планира паркинг за теретна возила, поред кога се могу 
наћи и објекти у којима ће бити  смештене службене просторије особља: контролне и 
благајничке просторије, просторије за обезбеђење, санитарне просторије и техничке 
просторије за инсталациону опрему, као и други пратећи садржаји, тако ће и 
организација зеленила бити условљена преосталом слободном површином у оквиру 
планиране намене.  
Зеленило организовати линеарно, у комбинацији дрвенастих и жбунастих врста, 
формирано по ободу парцеле ка околним саобраћајницама. У случају недостатка 
слободног простора као алтернативу користити засаде у жардињерама, вертикално 
зеленило и др.  
Препорука је да се приликом озелењавања користе аутохтоне врсте отпорне на 
аерозагађење, као и врсте са вертикалним кореном.  

 Зеленило верских објеката

Зелене површине у оквиру комплекса верског објекта  потребно је уредити уз 
апсолутно поштовање традиције. Посебно је важно, приликом озелењавања користити 
биљке специфичне за дато поднебље, које би својим адекватним распоредом додатно 
истицале планирани објекат.  
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У циљу стварања што мирнијег окружења за обављање службе и боравак верника, 
предметни простор одвојити и изоловати од околних утицаја (буке, саобраћаја, 
аерозагађења и др), што се постиже формирањем линијски постављеног појаса 
зеленила, састављеног од комбинације дрвећа и жбуња.  
При одабиру садног материјала и његовом компоновању водити рачуна о визурама, 
спратности и архитектури објеката. При компоновању зеленила и других елемената 
партерног уређења водити рачуна о функцији храма, окупљању људи правцима 
пешачких кретања, потребама верске службе и сл. 

2.1.8. Правила, услови и ограничења уређења простора 

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

 Изградња објеката се може вршити искључиво на основу Плана и по
условима прописаним Планом.

 У регулацији улица није дозвољена изградња објеката, изузев оних који
спадају у саобраћајне, односно комуналне објекте и урбану опрему
(надстрешнице јавног превоза, споменици, рекламни панои и сл).

 Изградња планираних објекта дозвољена је унутар грађевинских линија,
према правилима уређења и грађења утврђеним Планом.

 На планираним површинама јавне намене и површинама планираним за
објекте од општег интереса не могу се подизати објекти који нису у функцији
планиране намене.

 На просторима који на основу плана нису утврђени као грађевинске
површине не може се дозволити никаква изградња супротна предвиђеној
намени, осим објеката инфраструктуре, односно објеката који служе
одбрани.

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

Ширина регулације новопланираних и постојећих саобраћајница предвиђених за 
реконструкцију утврђена је у складу са категоријом саобраћајнице и оптималним 
коридором за њен смештај. 

Регулациона линија утврђује линију разграничења површина одређене јавне намене 
од површина предвиђених за друге јавне и остале намене и представља будућу 
границу грађевинских парцела намењених за површине јавне намене, међу којима и 
саобраћајнице.  

Планом регулације улица дефинисани су услови за диспозицију саобраћајних 
површина – коловоза и тротоара. 

Положај саобраћајница у уличном коридору дефинисан је и осовином самих 
саобраћајница. 

Саобраћајним решењем  условљено је и постављање нивелете саобраћајница према 
конфигурацији терена и другим условима у коридору. Планом нивелације утврђена је 
висинска регулација новопланираних саобраћајница у односу на конфигурацију терена 
и нивелацију већ изграђених саобраћајница. Дате висинске коте пресечних тачака 
осовина постојећих или планираних саобраћајница су орјентационог карактера и 
могуће су измене ради побољшања техничких решења. У односу на утврђену нивелету 
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саобраћајница потребно је испланирати терен пре почетка грађења и утврдити 
висинску коту приземља објеката. 

2.1.10. Услови и мере заштите простора 

2.1.11.1. Услови и мере заштите животне средине 

Општи услови заштите животне средине обухватају спровођење норматива који су 
дефинисани како  кроз планове вишег реда, тако и кроз услове за изградњу објеката, 
заступљеност отворених – слободних простора и зелених површина на нивоу 
урбанистичке зоне. 

Придржавањем утврђених услова из Плана у погледу врсте и намене новопланираних 
објеката, њиховог утврђеног положаја, дефинисаних индекса и заузетости простора–
парцела и утврђених максималних спратности, уз поштовање ограничења, обезбеђују 
се квалитетнији услови живота . 

Општи услови заштите животне средине обезбеђују се придржавањем одредби: 
- Закон о заштити животне средине („Сл. гласник РС“ бр. 135/04, 36/09, 36/09-др.
закон, 72/09-др. закон,88/10, 43/11-одлука УС, 14/16).
- Закона о стратешкој процени утицаја на животну средину ("Сл. гласник РС бр.
135/04 и 88/10),
- Закона о процени утицаја на животну средину ("Сл. гласник РС“ бр.135/04, 36/09),
као и другим законима, правилницима и прописима везаним за ову област.

2.1.11.2. Услови и мере заштите од пожара, елементарних и других непогода 

Ради заштите од пожара објекти морају бити реализовани према одговарајућим 
техничким противпожарним прописима, стандардима и нормативима: 
- Објекти морају бити реализовани у складу са Законом о заштити од пожара („Сл.
Гласник РС“, бр. 11/09, 20/15, 87/18 и 87/18 – др. закон)
- Објекти морају имати одговарајућу хидрантску мрежу која се по протоку и притиску
воде у мрежи планира и пројектује према Правилнику о техничким нормативима за
инсталације хидрантске мреже за гашење пожара („Сл. гласник РС“, бр. 3/18)
- Објектима мора бити обезбеђен приступни пут за ватрогасна возила, сходно
Правилнику о техничким нормативима за приступне путеве, окретнице, уређене
платое за ватрогасна возила у близини објеката повећаног ризика од пожара („Сл.
лист СРЈ“, бр. 8/95), по коме најудаљенија тачка коловоза није даља од 25м од
габарита објекта.
- Објекти морају бити реализовани у складу са Правилником о техничким
нормативима за заштиту високих објеката од пожара („Сл. Гласник РС“, бр. 80/15,
67/17 и 103/18), Правилником о техничким нормативима за електричне инсталације
ниског напона („Сл. лист СФРЈ“, бр. 53/88, 54/88 – исправка, „Сл. лист СРЈ“, бр. 28/95)
и Правилником о техничким нормативима за заштиту објеката од атмосферског
пражњења („Сл. лист СРЈ“, бр. 11/96).

У циљу прилагођавања просторног решења потребама заштите од елементарних 
непогода, пожара и потреба значајних за одбрану укупна реализација односно 
планирана изградња мора бити извршена уз примену одговарајућих просторних и 
грађевинско - техничких решења у складу са законском регулативом из те области.  
Ради заштите од потреса новопланиране садржаје реализовати у складу са -
Правилником о техничким нормативима за изградњу објеката високоградње у 
сеизмичким подручјима („Сл. лист СФРЈ“, бр. 31/81, 49/82, 29/83, 21/88 и 52/90).   
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У поступку спровођења плана обавезна је примена свих прописа, смерница и стручних 
искуства, као и  
-Уредбе о организовању и функционисању цивилне заштите („Сл. гласник РС“, бр.
21/92).
-Закон о одбрани („Сл. гласник РС“, бр.116/07, 88/09, 88/09 – др. закон, 104/09 – др.
закон, 10/15 и 36/18).
- Одлука о врстама инвестиционих објеката и просторних и урбанистичких планова од
значаја за одбрану („Сл. гласник РС“, бр. 85/15) утврђује који су објекти од значаја за
одбрану.
- Уредбом о организовању и функционисању цивилне заштите („Сл. гласник РС“, бр.
21/92)
Градови и насеља у републици Србији класификовани су кроз четири степена
угрожености. За сваки степен утврђене су одговарајуће мере, услови и режими
заштите.

2.1.10.3. Услови и мере заштите природних добара 

Према условима Завода за заштиту природе Србије, у оквиру захвата плана нема 
заштићених подручја за које је спроведен или покренут поступак заштите, утврђених 
еколошки значајних подручја и еколошких коридора од међународног значаја еколошке 
мреже Републике Србије.  
У границама плана се налази део подручја предложеног за заштиту као заштићено 
станиште „Сува Морава“. Предеони елементи унутар културног предела (водене 
површине са приобалним појасевима у природном и блископриродном стању, појасеви 
зеленила, групе стабала, појединачна стабла, кошанице, међе, живице и сл) у 
границама плана, имају улогу локалних еколошких коридора еколошке мреже. 
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Положај предложеног заштићеног станишта „Сува Морава“ у односу на обухват плана 

Део подручја предложеног за заштићено станиште „Сува Морава“ улази у северни део 
обухвата овог плана. Тај простор је у једном делу, са леве стране Мораве разрађен 
Планом детаљне регулације дела насеља Пријевор уз реку Западну Мораву, а други 
део, који обухвата Мораву и њену десну обалу, предвиђен је за разраду кроз План 
детаљне регулације „Парменац - Бељина - зоне санитарне заштите“. 

Планом детаљне регулације дела насеља Пријевор уз реку Западну Мораву, на овом 
простору, је предвиђено  задржавање и проширење водног земљишта, кроз планирање 
регулације корита реке Западне Мораве, утврђивање и проширење постојећег бедема 
са леве стране реке и проширење приобалног појаса, за који се планира задржавање 
аутохтоне вегетације, уз минималне интервенције у смислу увођења мањег броја 
пешачких стаза и санитарно одржавање вегетације. Овим планским решењима 
простор је максимално сачуван, а да притом није угрожен процес урбанизације овог 
подручја. 
Приликом израде Плана детаљне регулације „Парменац - Бељина - зоне санитарне 
заштите“, приликом планирања овог простора, максимално водити рачуна о очувању 
природних станишта на овом потезу, кроз минималне интервенције на геолошкој 
структури терена, као и кроз очување аутохтоне вегетације. 

* *  *

На подручју плана се прописују следеће мере заштите природних добара: 
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 Ако се у току радова наиђе на геолошко–палеонтолошка документа или
минеролошко–петрографске објекте за које се претпоставља да имају својство
природног добра, извођач радова је дужан да у року од осам дана обавести
министарство надлежно за послове заштите животне средине, као и да предузме
све мере заштите од уништења, оштећења или крађе до доласка овлашћеног
лица.

 Приликом озелењавања простора, предност дати аутохтоним врстама (минимално
50% врста), отпорним на аерозагађења, која имају густу и добро развијену крошњу.
Као декоративне врсте могу се користити и врсте егзота које се могу прилагодити
локалним условима, а да при том нису инвазивне ни алергене (тополе и сл).
Обавезно је редовно одржавање зеленила и сузбијање и контролисање алергених
и инванзивних врста. Инвазивне врсте у Србији су: Acer negundo (јасенолисни
јавор или негундовац), Amorpha fruticosa (багремац), Robinia pseudoacacia (багрем),
Ailanthus altissima (кисело дрво), Fraxinus Americana (амерички јасен), Fraxinus
pennsylvanica (пенсилвански јасен), Celtis occidentalis (амерички копривић), Ulmus
pumila (ситнолисни или сибирски брест), Prunus padus (сремза), Prunus serotina
(касна сремза).

2.1.10.4. Услови и мере заштите културних добара 
Према условима Завода за заштиту споменика културе Краљево, у обухвату плана 
су присутна два културна добра. 

Спомен парк победе и слободе 
Спомен парк је посвећен жртвама страдалим у Другом светском рату. Спомен-
комплекс је пројектовао архитекта Богдан Богдановић.  Спомен парк обухвата следеће 
катастарске парцеле: 6450, 6477, 6452/1, 6453/1, 6473/1, 6487, 6488/1, 6488/2, 6488/3, 
6488/4, 6488/5, 6486, 6485, 6481, 6482/2, 6484, 6483/1, 6483/2 и 6479/2, све у к.о. Чачак. 
 За све радове унутар наведених катастарских парцела обавезно је прибавити мере

техничке заштите Завода у Краљеву, као територијално надлежне службе заштите.

Археолошки локалитет Слобода 
Због намене фабрике Слобода, служба заштите Завода у Краљеву није могла да обави 
истраживања која би потврдила наводе старијих истраживача да на овом простору 
треба тражити остатке бенефицијарне станице из римског периода. Овај локалитет 
заузима централно место у познавању територије Чачка у римском периоду, као 
најстарији материјални остатак везан за римску управу у овом делу провинције 
Далмације. 
Елаборатом заштите и ревитализације културног наслеђа на територији Генералног 
урбанистичког плана града Чачка, на подручју фабрике Слобода су евидентирана 
археолошка налазишта Црквине, Вуковина и Јездински поток. 

Локалитет Црквине - антика 
На простору око савременог гробља у Јездини некада се налазио споменик посвећен 
Јупитеру. Споменик је служио као постамент за часну трпезу у црквици која је у народу 
била позната као „Ружица“. Након што је црква срушена, споменик је пренесен у 
Народни музеј Чачка. Назив „Црквине“ обухвата шири простор фабрике „Слобода“ и 
савременог гробља. 
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Локалитет Вуковина/Ораси - антика 
На падини која се налази југоисточно од предузећа „Слобода“смештени су остаци 
античке некрополе. Постојање некрополе је откривено приликом трасирања сеоског 
пута. Данас је овај простор потпуно урбанизован, али се приликом земљаних радова 
може наићи на остатке људских скелета.  

Локалитет Јездински поток - антика 
У кругу фабрике „Слобода“ треба очекивати остатке римског насеља. О томе сведоче 
сећања сељана из суседног села Придворица, који су некада имали имања на овом 
простору, и који су приликом орања наилазили на остатке старих грађевина. О 
остацима старијег насеља сведочи и споменик који је публиковао Вулић, али по 
публиковању Канца и Д. Петровића који су на овом простору видели остатке римског 
каструма. 

У графичком прилогу План намене површина приказан је полигон за који се 
претпоставља да је основа римског логора. 

 За све радове у оквиру полигона обавезно је прибавити мере техничке заштите
Завода у Краљеву, као територијално надлежне службе заштите. Мере ће
подразумевати извођење заштитних археолошких истраживања на подручјима која
су угрожена радовима и изградњом. Мере могу подразумевати и конзервацију
истражених делова in situ. Одлука о конзервацији и презентацији биће донета у
складу са мишљењем Министарства културе и информисања.

Поред ова два евидентирана културна добра, Завод је скренуо пажњу и на следеће 

Римски гроб 
У оквиру плана, на путу од Јездине према Караули, у прошлости је пронађен један 
римски гроб.  
 Будући да се тачно место налаза не зна, прописује се мера праћења радова

приликом реконструкције пута, али и приликом уређења непосредне близине.

На основу података из Централног регистра Републичког завода за заштиту 
споменика културе, у обухвату плана постоји још једно културно добро – споменик 
културе. 

Спомен костурница погинулим ратницима 1912-1918. године  
Спомен костурница је 27.12.2013.год. проглашена за споменик културе као посебно 
обележје српске историје и уписана у исти, под редним бројем СК 2097. Налази се у 
оквиру комплекса централног градског гробља и означена је на карти План намене 
површина.  
 О споменику културе се треба бринути и одржавати га са посебном пажњом.

Приликом припреме плана, на терену су евидентирани објекти који су препознати 
као значајно градитељско наслеђе. 

Објекат месне канцеларије Парменац 
Овај објекат, изграђен тридесетих година XX века, у ранијем периоду је препознат од 
стране Завода за заштиту споменика културе као објекат који поседује битне одлике 
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Модерне. Објекат се одликује заобљеним углом надвишеним развијеном атиком, а 
поседује и елегантну профилацију на фасадама и венцима.  
 При интервенцијама на објекту, треба сачувати ове елементе и уклопити их у

будуће архитектонско решење.

Објекат полубрвнаре на к.п. бр. 174/1, к.о. Парменац  
Објекат је грађен изнад пространог подрума, давне 1846. године, о чему сведочи 
натпис на улазном каменом подрумском порталу.  
 Овај објекат треба обавезно сачувати као део градитељског културног наслеђа.

На читавом простору плана важе следеће мере заштите културних добара: 
 ако се у току извођења грађевинских радова наиђе на археолошки локалитет или

предмете извођач радова је дужан да без одлагања обустави радове и обавести
надлежни завод за заштиту споменика културе и предузме мере да се налаз не
уништи и да се сачува на месту и положају у коме је откривен.

 уколико постоји опасност оштећења Завод може привремено обуставити радове
док се на основу закона не утврди да ли је непокретност културно добро или није.

 Инвеститор је дужан да обезбеди средства за истраживање, чување, публиковање
и излагањедобра које ужива претходну заштиту, које се открије приликом
изградње, до предаје добра на чување овлашћеној институцији заштите.

 Уколико се приликом археолошких истраживања наиђе на грађевинске остатке од
интереса за Републику Србију, надлежни Завод ћe у договору са Републичким
заводом и надлежним Министарством културе и информисања израдити мере
техничке заштите откривених остатака.

 У току својих редовних активности Завод у Краљеву може извршити евидентирање
нових добара која уживају претходну заштиту о чему је обавестити надлежно
одељење за урбанизам (чл. 29 Закона о културним добрима. Службени гласник РС
бр. 71/94)

2.1.10.5. Услови и мере заштите водоизворишта 
У непосредном контакту Плана налазе се водоизворишта Парменац – Пријевор и 
Бељина. Око ових водоизворишта успостављене су зоне санитарне заштите кроз 
Елаборат о зонама санитарне заштите изворишта „Пријевор – Парменац“ и 
„Бељина“ (Beogeoaqua д.o.o, Београд, 2015). Границе зона санитарне заштите су 
преузете из Елабората и приказане на картама План намене површина и План 
хидротехничке инфраструктуре. У обухват овог плана ушли су делови уже и шире 
зоне заштите водоизворишта. 
Ограничења која важе у зонама санитарне заштите, дефинисана су на основу 
поменутог елабората. 
Као минимум мера које се морају спроводити у зонама санитарне заштите у циљу 
заштите вода подразумевају се стандардне техничке мере, које обухватају: 
 Постојање система интерне канализације (за атмосферске и фекалне отпадне

воде)
 Прикључење интерног система санитарних отпадних вода на градску

канализациону мрежу (у случају да постоји у близини) а у случају непостојања
градске канализације, упуштање отпадних вода у водонепропусну септичку јаму
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 Контролисано прикупљање потенцијално зауљене атмосферске воде са интерних
саобраћајних, манипулативних површина и паркинга, као и њен третман у
таложнику/сепаратору масти и уља, којим се обезбеђује да квалитет пречишћених
вода задовољава критеријуме прописане за испуштање у јавну канализацију или
одговарајући реципијент; редовну контролу сепаратора и таложника и послове
пражњења истих повери овлашћеној организацији

 За кориснике који у процесу рада производе технолошке отпадне воде, предвидети
њихов одговарајући третман којим се обезбеђују прописани захтеви емисије,
односно прописани услови за испуштање у јавну канализацију или одговарајући
реципијент

 За кориснике који у процесу рада производе технолошке отпадне воде, обавезна је
уградња уређаја за мерење количине испуштених отпадних вода - мерач протока,
праћење протицаја и достављање резултата мерења надлежној инспекцији за
заштиту животне средине.

 Успостављање мониторинга отпадних вода које се испуштају у реципијент у складу
са Законом о водама

 Складиштење материјала које су потенцијални загађивачи земљишта и воде, мора
се вршити на прописан начин у оригиналној амбалажи

Друга или ужа зона санитарне заштите 
Ужа зона санитарне заштите водоизворишта, у границама овог Плана, обухваћена је 
урбанистичком зоном 2. 
У ужој зони заштите водоизворишта прописују се следеће мере заштите 
 забрана нове градње и доградње постојећих објеката
 забрана употребе хемикалија за прихрану и заштиту биља
 забрана бављења сточарством

Трећа или шира зона санитарне заштите

Шира зона санитарне заштите водоизворишта, у границама овог Плана, обухваћена 
је урбанистичком зоном 1. У оквиру шире зоне заштите планира се делимично 
задржавање пољопривредног и проширење шумског земљишта. Планира се 
проширење и уређење постојећих стамбених насеља и комерцијалних делатности, 
као и утврђивање постојећих јавних намена: локална самоуправа, култура и основна 
школа. 
У широј зони заштите водоизворишта прописују се следеће додатне мере заштите 
 до изградње канализационе мреже, у прелазном периоду, који не сме бити дужи од

5 година, дозвољава се коришћење непропусних септичких јама уз обавезу
уговарања њиховог пражњења са надлежном комуналном службом или
регистрованим предузећем за ову делатност

 за сваки планирани објекта обавезна је израда детаљних геолошких истраживања

2.1.11. Услови приступачности особама са инвалидитетом 

Приликом пројектовања објеката за јавну употребу, саобраћајних и пешачких површина 
(тротоари и пешачке стазе, пешачки прелази, паркинзи, прилази до објеката и сл.), 
мора се омогућити несметан приступ, кретање и боравак  особама са инвалидитетом, 
деци и старим особама, у складу са Правилником о техничким стандардима 
планирања, пројектовања и изградње објеката, којима се осигурава несметано 
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кретање и приступ особама са инвалидитетом, деци и старим особама (“Сл. Гласник 
РС”, бр. 22/15), као и осталим важећим прописима, нормативима и стандардима који 
регулишу ову  област. 
Нивелације свих пешачких стаза и пролаза радити у складу са важећим прописима о 
кретању особа са посебним потребама. 
Потребно је испоштовати одредбе Закона о спречавању дискриминације особа са 
инвалидитетом ( Сл. гласник РС број 33/06 и 13/2016) , у погледу члана 13. 

2.1.12. Мере енергетске ефикасности 

Повећање загађења Планете и убрзана потрошња ресурса из природе допринели су 
подизању еколошке свести и свести о значају одрживог развоја.  
Одржива градња је свакако један од значајнијих сегмената одрживог развоја. Она 
укључује употребу грађевинских материјала који нису штетни по животну средину, 
управљање отпадом насталим приликом изградње или рушења објеката, као и 
енергетску ефикасност објеката. Енергетска ефикасност је изузетно значајан сегмент у 
одрживој градњи због свог дугорочног утицаја приликом експлоатације објеката. 
Енергетска ефикасност објеката постиже се кроз низ мера, које треба применити 
приликом градње објекта. 

Топлотна заштита објеката 
Недовољна топлотна изолација доводи до повећаних топлотних губитака зими, 
хладних спољних конструкција, оштећења насталих влагом (кондензацијом), као и до 
прегревања простора лети. 
При изградњи објеката користити савремене термоизолационе материјале на 
комплетном спољашњем омотачу и избегавати термичке мостове, како би се смањили 
губици топлотне енергије. 
Побољшањем топлотно изолационих карактеристика зграде могуће је постићи 
смањење укупних губитака топлоте за просечно 40 до 80%. 
При прорачуну коефицијента пролаза топлоте објеката узети вредности за 20-25% 
ниже од максималних дозвољених вредности за ову климатску зону.  
Облик и оријентација објекта 
Приликом пројектовања објекта потребно је анализирати локацију и посветити посебну 
пажњу одабиру оријентације и облика објекта. 
При обликовању будућег објекта водити рачуна о односу његове основе и волумена. 
Треба избегавати разуђене форме, односно, треба тежити стварању објеката са што 
повољнијим односом корисне површине и површине фасаде. 
Просторије у којима се проводи највише времена у току дана, треба оријентисати ка 
југу, како би се искористили топлотне добици од сунца. У летњем периоду, заштита од 
претеране инсолације се може постићи засеном грађевинским елементима, 
вертикалним прозорским засторима, зеленилом и сл. У зимском периоду сунчеви зраци 
падају на земљу под мањим углом, па грађевински елементи, који у летњем периоду 
засењују прозоре, зими не спречавају продор сунчеве енергије у унутрашњост објекта.  
Дрвореди и густи засади око објекта смањују утицај ветра и обезбеђују неопходну 
засену у летњим месецима. Пожељно је да зеленило, које се сади са јужне стране 
објекта, буде листопадно како би се омогућила инсолација објекта током зимског 
периода. 
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Загревање објекта и потрошне санитарне воде 
За производњу топлотне енергије за загревање објеката и потрошне санитарне воде 
предност дати употреби обновљивих извора енергије. Могу се користити биомаса, 
сунчева енергија, биогас, али и сви остали обновљиви извори. 
У сврху производње топлотне енергије могу се користити и топлотне пумпе „ваздух-
вода“ и „вода-вода“. 
При изградњи нових објеката потребно је прво размотрити примену неких од 
поменутих извора топлотне енергије и у ту сврху предузети све потребне 
архитектонско-грађевинске мере. 

* * *
Енергетска ефикасност свих објеката који се граде утврђиваће се у поступку 
енергетске сертификације и поседовањем енергетског пасоша у складу са 
Правилником о енергетској ефикасности зграда (“Службени гласник РС”, број 61/11) и 
Правилником о условима, садржини и начину издавања сертификата о енергетским 
својствима зграда („Службени гласник РС”, бр. 69/12 и 44/18 – др. закон). 

2.1.13. Услови за одвоз и дистрибуцију комуналног отпада 

Простор у захвату Плана делимично је укључен у систем управљања отпадом на 
територији града Чачка.  
Локални план управљања отпадом, донет 12.02.2011.год. „Сл. лист града Чачка“ бр. 
06-082/11- I,  представља документ којим се организује процес управљања отпадом на
нивоу града Чачка и  дефинишу циљеви управљања отпадом на територији Града у
складу са Националном Стратегијом управљања отпадом, за период од 2011. до 2020.
године.
Општи циљ локалног плана управљања отпадом је смањење количине отпада који се 
одлаже на депонију развојем третмана отпада и поновном употребом; 
Специфични циљеви: 

- Превенција настанка отпада едукацијом становништва у најширем смислу те
речи, 

- Успостављање система прикупљања отпада са целокупне територије града
Чачка, 

- Успостављање система примарне селекције отпада на читавој територији
града Чачка, 

- Стварање услова за повећање степена рециклаже појединих компоненти
отпада на територији града Чачка, 

- Увођење технологије биолошке прераде биоразградивих компоненти отпада,
- Укључивање свих грађана у решавање проблема управљања отпадом (учешће

у селекцији, рециклажи) и њихова потпуна информисаност о значају истих. 

Комунални отпад 

Одлагање комуналног отпада град Чачак је решио изградњом Регионалне депоније 
Дубоко (са још 8 општина Моравичког и Златиборског округа) а управљање 
рециклабилног дела отпада планираном изградњом рециклажног дворишта. 
Сакупљање и транспорт комуналног отпада врши се специјалним наменским возилима 
– аутосмећарима и аутоподизачима. Тај посао тренутно организује и обавља
предузеће  ЈКП „Комуналац“ Чачак.
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Локалним планом управљања отпадом обезбеђује се спровођење, уређење и 
организација управљања комуналним отпадом на територији Града у складу са 
важећим Законима. 

Грађевински отпад 

Грађевински отпад и отпад од рушења објеката, који се састоји искључиво од инертних 
компоненти отпада, према Одлуци о одређивању локације за одлагање грађевинског 
отпада и отпада од рушења објеката („Сл. лист града Чачка“ број 15/10), може се 
одлагати у свим депресијама ван утицаја зоне поплавних вода, на територији 
Просторног плана града Чачка. Власник грађевинског отпада је дужан да на месту 
настанка врши издвајање рециклабилних компоненти отпада. Количина грађевинског 
отпада који ће настати у наредном периоду зависиће од интезитета  градње, и не може 
се са сигурношћу предвидети. Уситњен грађевински отпад може се користити за 
насипање некатегорисаних путева (сеоски, пољски и шумски). 

Програм сакупљања опасног отпада из домаћинстава 

Опасан отпад из домаћинстава подразумева пре свега: отпадне батерије, отпадна уља, 
боје, лакове, старе лекове, пестициде, разне хемикалије и др. Управљање опасним 
отпадом је у надлежности Министарства животне средине и просторног планирања. 
Према националној стратегији управљања отпадом 2010-2019 године у градовима је 
неопходно одредити локације центара за сакупљање опасног отпада из домаћинстава. 
Центри ће се организовати као сабирни центри за сакупљање батерија, акумулатора, 
лекова, запрљане амбалаже од боја и лакова и друго. Такође треба планирати акције 
сакупљања опасног отпада из домаћинстава периодично и користити мобилне станице 
за сакупљање. 

Програм сакупљања комерцијалног отпада 

Комерцијални отпад јесте отпад који настаје у предузећима, установама и другим 
институцијама, које се у целини или делимично баве трговином, услугама, 
канцеларијским пословима, спортом, рекреацијом или забавом, осим отпада из 
домаћинстава и индустријског отпада. Велики број трговинских радњи, предузећа и 
установа је укључен у пројекат примарне селекције отпада. Селектован отпад се 
одвози на завршну селекцију, а затим се подвргава рециклажи, или се продаје као 
секундарна сировина. Прикупљање и класификацију истородних или сличних отпада 
вршити у складу са Стратегијом управљања отпадом  Републике Србије и Локалним 
планом управљања отпадом града Чачка. 

Програм управљања индустријским отпадом 

Индустријски отпад јесте отпад из било које индустрије или са локације на којој се 
налази индустрија, осим јаловине и пратећих минералних сировина из рудника и 
каменолома. Са становишта последица по здравље људи и животну средину, углавном 
је опасан. Проблем управљања индустријским отпадом је веома изражен, како у целој 
Србији, тако и на територији града Чачка. Проблем индустријског и опасног отпада у 
Чачку је специфичан по бројности малих и средњих предузећа. Извори загађења су 
различити: хемијска индустрија, површинска заштита, ливнице, лакирнице, 
прерађивачи дрвета, прехрамбена индустрија и др. Ову проблематику карактерише: 

- недовољна информисаност становништва о индустријском и опасном отпаду и
начинима поступања са њима 

- непостојање утврђених дозвољених технолошких поступака за третман и
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прераду индустријског отпада 
- непостојање званично одобрених локација за депоније индустријског отпада на

републичком нивоу 
- постојећа складишта и депоније индустријског отпада су у оквирима фабрика и

привременог су карактера 

Националном стратегијом управљања отпадом од 2010.-2019. год., као и нацртом 
Просторног плана Републике Србије предвиђено је отпочињање решавања питања 
индустријског отпада. Изградња система за управљање опасним отпадом обухвата 
успостављање прописног сакупљања и транспорта опасног отпада, изградњу пет 
централних регионалних складишта опасног отпада који се чува ради третмана, 
изградњу постројења за физичко – хемијски третман опасног отпада у оквиру центра за 
управљање опасним отпадом, затим изградњу два инсинератора за спаљивање 
опасног отпада, као и депоније опасног отпада. Пожељно је искористити капацитете 
цементне индустрије и термоелектрана за спаљивање одређених врста отпада, уз 
потпуну контролу емисија.  

Отпад са таложника код постојећих предтретмана: 
- таложни отпад са постојећих предтретмана а који има  карактеристике  опасног

и штетног отпада, може се депоновати и чувати у кругу предузећа под специјалним 
условима и сталном конролом и надзором, до коначне диспозиције а у складу са 
Законом о управљању отпадом („Сл. гласник РС”, бр. 36/09) и подзаконским актима 
донетим на основу овог закона.; 

- таложни муљ мањих производних погона прикупљати, депоновати у
сладу са Законом о управљању отпадом („Сл. гласник РС”, бр. 36/09) и подзаконским 
актима донетим на основу овог закона.    

- контролу и мере заштите инвеститору прописати и условити на основу
постојеће Законске регулативе из ове области. 

2.2.  Правила грађења 

Правила грађења су дефинисана за све површине које се налазе у захвату Измена и 
допуна Плана генералне регулације „Парменац – Јездина - Лозница“ у Чачку.

2.2.1. Правила парцелације, препарцелације и исправке граница парцела 

Општа правила парцелације су елементи за одређивање величине, облика и површине 
грађевинске парцеле која се формира.  

Облик и површина грађевинске парцеле 
Грађевинска парцела има облик правоугаоника или трапеза. 
Грађевинска парцела (планирана и постојећа) има површину и облик који омогућавају 
изградњу објекта у складу са параметрима задатим планом, техничким нормативима и 
прописима за одређену врсту објекта. 

Исправка граница суседних парцела 
Исправка границe суседних катастарских парцела, спајање суседних катастарских 
парцела истог власника, као и спајање суседних парцела на којима је исто лице 
власник или дугорочни закупац на основу ранијих прописа, врши се на основу 
елабората геодетских радова. 
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Уколико је суседна катастарска парцела у јавној својини, сагласност за исправку 
границе даје надлежни правобранилац. 
Приликом исправке граница суседних парцела мора се поштовати правило да 
катастарска парцела у јавној својини која се припаја суседној парцели не испуњава 
услове за посебну грађевинску парцелу, као и да је мање површине од парцеле којој се 
припаја. 

Пројекат препарцелације и парцелације 
На већем броју катастарских парцела може се образовати једна или више 
грађевинских парцела, на основу пројекта препарцелације, на начин и под условима 
утврђеним у планском документу.  

На једној катастарској парцели може се образовати већи број грађевинских парцела, 
које се могу делити парцелацијом до минимума утврђеног применом правила о 
парцелацији или укрупнити препарцелацијом, а према планираној или постојећој 
изграђености, односно, планираној или постојећој намени грађевинске парцеле, на 
основу пројекта парцелације.  

Свакој грађевинској парцели приликом парцелације обезбедити адекватан приступ са 
јавне саобраћајне површине који се може остварити и индиректним путем, који није 
површина јавне намене, а у складу са условима дефинисаним у текстуалном делу 
плана Услови за приступ на јавну саобраћајну мрежу. 

2.2.2. Урбанистички показатељи и правила грађења по наменама у 
урбанистичким зонама, целинама и подцелинама у обухвату плана

Општа правила грађења су дефинисана и груписана као скуп правила регулације и 
парцелације за одређену изградњу према намени, на одређеној површини, а у складу 
са критеријумима за грађење, урбанистичким параметрима и показатељима који служе 
њиховом остварењу. 

Планом је дозвољена изградња објеката за планиране намене грађевинског земљишта 
дефинисане у графичком прилогу План намене површина. На пољопривредним 
површинама изградња објеката је дозвољена у складу са Законом о пољопривредном 
земљишту. 

У оквиру опредељене намене, планом су  предвиђене минималне површине 
грађевинских парцела до којих се постојеће парцеле могу делити, и то тако, да се 
свакој грађевинској парцели обезбеди адекватан приступ са јавне саобраћајне 
површине.   

Приликом пројектовања објеката поштовати све прописе и законе везане за заштиту 
животне средине, заштиту од пожара, санитарну и хигијенску заштиту, сеизмолошке и 
геотехничке услове.  

Приоритети при реализацији Плана су инфраструктурно опремање предметног 
простора које треба да прати даљи развој и градњу.  

У оквиру предметног простора, без обзира на врсту и намену објекта као и начин 
градње, морају бити испоштовани сви урбанистички показатељи, индекс заузетости и 
сва прописана правила грађења која важе за ту намену. 
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2.2.2.1.  Породично становање – Тип 1 

Урбанистичке целине 1.1, 1.2, 1.7, 1.8, 1.9, 1.10, 1.11, 1.12, 1.13, 1.14, 1.15, 1.16, 1.17, 
1.18, 1.31, 3.3, 3.4, 3.5, 4.10, 4.11, 4.12, 4.13, 4.14, 4.15, 4.16, 4.17, 4.18, 4.19, 6.1, 6.2, 
6.3, 6.4, 6.5 и 6.6. 

I) Врста и намена објеката
У оквиру ове намене могу се градити

- породични стамбени објекат
- породични стамбено-пословни објекат
- пословни објекат и други објекти пратећих намена

Претежна намена је породично становање. Пратеће намене су пословање 
компатибилно основној намени становања, објекти јавне намене, верски и 
инфраструктурни објекти.  
У склопу породичних стамбено-пословних и пословних објеката могу се обављати 
следеће делатности: 

- трговина (продавнице свих типова за продају прехрамбене и робе широке
потрошње на мало и др),

- услужно занатство (пекарске, посластичарске, обућарске, кројачке, фризе-
рске, сервисерске, фотографске радње, праонице возила и друге занатске радње
и сл),

- услужне делатности (књижара, видеотека, хемијска чистионица и др),
- угоститељство (мотел, пансион, ресторан, таверна, кафе бар, пицерија,

хамбургерија...)
- здравство (апотека, опште и специјалистичке ординације, амбуланте, стационари

мањих капацитета и сл),
- социјална заштита (сервиси за чување деце, вртићи, обданишта, играонице за

децу, смештај и нега старих и изнемоглих лица и др),
- култура (галерије и др),
- забава (билијар салони, салони видео игара, и др),
- спорта (теретане, вежбаоне за аеробик, фитнес, бодибилдинг и др.),
- пословно-административне делатности (филијале банака, поште, предста-

вништва, агенције, пословни бирои ).
У оквиру ове претежне намене могу се одвијати и друге делатности уз услов да не 
угрожавају околину, животну средину и услове становања, буком, гасовима, отпаднима 
материјама или другим штетним дејствима, односно да су предвиђене мере, којима се 
у потпуности обезбеђује околина од штетних утицаја на околину.  
У зони породичног становања није дозвољена изградња производних објеката. 
У овој зони градити стамбене објекате искључиво типа индивидуалних породичних 
објеката. У оквиру једног породичног стамбеног објекта могуће је организовати 
максимум  две стамбене јединице. 

II) Положај објеката на парцели
Објекте постављати као слободностојеће или као двојне објекте.
Објекат се може поставити на или иза грађевинске линије у складу са функционалном 
организацијом објекта и партерног уређења.  
Грађевинске линије су дефинисане и приказане у графичком прилогу План 
урбанистичке регулације са приказом површина јавне намене. Дефинисане су у 
односу на планирану регулациону линију, односно регулацију саобраћајница, као и у 
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односу на заштитни појас магистралног цевовода, заштитни појас далековода и 
заштитни појас индустријског колосека пруге. 
У случају градње или озакоњења постојећих објеката у заштитном појасу далековода, 
потребна је израда Елабората о могућностима градње планираних објеката у 
заштитном појасу далековода. 

Минимална удаљеност од границе суседне парцеле је 2 m за слободностојеће, 
односно 3 m за двојне објекте. 

III) Правила у погледу величине парцеле
Парцелацију у циљу формирања грађевинских парцела извршити тако да је 
минимална површина новоформиране парцеле за изградњу  

- слободностојећег објекта 5 а 
- двојног објекта 6 а (2 x 3 a) 

Изузетно парцеле мање од 5.0 a могу да егзистирају у случају да се ради о постојећим 
или парцелама којима је планираном саобраћајном мрежом смањена површина  

Најмања ширина фронта грађевинске парцеле за изградњу: 
- слободностојећег објекта 12 m  
- двојног објекта  20 m (2 x 10 m) 

IV) Други објекти на парцели
Дозвољена је изградња и другог објекта на парцели за потребе становања или за 
потребе организовања пословног простора из терцијарног сектора.  
На парцелама са стамбеним објектима, у дубини парцеле (повучено од улице)  могуће 
је градити пратеће објекте (гараже, оставе за огрев, летње кухиње). 

V) Најмања међусобна удаљеност објеката
Објекте на истој парцели организовати тако да се постигне функционално јединство, 
да се обезбеде квалитетне визуре и да се задовоље услови противпожарне заштите и 
приступачности сваком од објеката. 

VI) Дозвољена заузетост грађевинске парцеле
Максимални индекс заузетости парцеле je 35% - укључује све објекте на парцели
Максимална заузетост парцеле је 60% (рачунајући све објекте и платое са 
саобраћајницама и паркинзима). 
Проценат учешћа зеленила на парцели је мин 40%. 

VII) Дозвољена спратност и висина објеката
Максимална спратност објеката је По+П+1, односно две надземне етаже.
Спратност помоћних објеката је По+П.
Дозвољена је изградња подрума или сутерена, уколико не постоје сметње геотехничке 
и хидротехничке природе. У овим етажама организовати гараже, помоћне и техничке 
просторије, оставе и сл. 
Приликом пројектовања  објеката којима се у већој мери нарушава постојећи терен 
(изградња подрумске и сутеренске етаже у теренима са већим нагибом) фундирање 
објеката вршити на основу података о геоморфолошким карактеристикама земљишта. 
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VIII) Услови за ограђивање
Парцеле се могу ограђивати зиданом и транспарентном оградом, као и живом зеленом 
оградом. Висина ограде је максимално 1,40 m.  
Ограда се поставља на регулациону линију тако да стубови ограде и капије буду на 
грађевинској парцели која се ограђује. Угаоне грађевинске парцеле у делу ка 
раскрсници саобраћајница морају имати транспарентне ограде које могу имати зидани 
парапет  максималне висине до 60 cm од коте тротоара, због прегледности 
раскрснице. 
Ограда између парцела поставља се тако да стубови ограде буду на земљишту 
власника парцеле која се ограђује. 

IX) Обезбеђивање приступа парцели и простора за паркирање возила
Приликом парцелације, грађевинској парцели обезбедити адекватан приступ са јавне 
саобраћајне површине који се може остварити и индиректним путем, који није 
површина јавне намене, а у складу са условима дефинисаним у текстуалном делу 
плана Услови за приступ на јавну саобраћајну мрежу.  
Паркирање возила решавати у склопу сопствене парцеле  у складу са параметрима 
датим у поглављу Правила изградње површина за паркирање. 

X) Минимални степен комуналне опремљености
- приступ парцели обезбедити са јавне саобраћајне површине (директно или

преко приватног пролаза);
- обезбеђено одлагање комуналног отпада;
- прикључење на електроенергетску мрежу;
- прикључење на систем водовода и канализације.

Aлтернативно, до изградње фекалне канализације, отпадне воде из објеката могуће је 
прикључити и у водонепропусне септичке јаме (од полимерних материјала или 
водонепропусног бетона).  

Прикључење објеката на комуналну инфраструктуру врши се на основу правила 
овог плана и услова овлашћених комуналних предузећа и организација. 

2.2.2.2.  Породично становање – Тип 2 

Урбанистичке целине 1.16, 1.19, 1.20, 1.33, 3.2, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8, 4.9, 5.3 и 5.4. 

I) Врста и намена објеката
У оквиру ове намене могу се градити

- породични стамбени објекат
-  породични стамбено-пословни објекат
- пословни објекат и други објекти пратећих намена

Пратеће намене су пословање компатибилно основној намени становања, објекти 
јавне намене, верски и инфраструктурни објекти;  
У оквиру предметних  урбанистичких целина  планирано је  погушћавање кроз 
доградњу постојећих и изградњу нових објеката. 
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У склопу стамбено-пословних објеката, пословни простор не може заузимати више од 
30% корисне површине објекта. Уколико се ради о пословању које има карактер 
услужног занатства  онда је та површина ограничена на 20%. 
У склопу породичних стамбено-пословних и пословних објеката могу се обављати 
следеће делатности: 

-  трговина (продавнице свих типова за продају прехрамбене и робе широке
потрошње на мало и др.),

-  услужно занатство (пекарске, посластичарске, обућарске, кројачке, фризерске,
сервисерске, фотографске радње, праонице возила и друге занатске радње)

-  услужне делатности (књижара, видеотека, хемијска чистионица и др.),
- угоститељство (мотел, пансион, ресторан, таверна, кафе бар, пицерија,

хамбургерија...)
-  здравство (апотека, опште и специјалистичке ординације, амбуланте,

стационари мањих капацитета и сл. )
- социјална заштита (сервиси за чување деце, вртићи, обданишта, играонице за

децу, смештај и нега старих и изнемоглих лица и др.),
- култура (галерије, биоскоп и др.),
- забава (билијар салони, салони видео игара, и др.)
-  спорта (теретане, вежбаонице за аеробик, фитнес, бодибилдинг и др.),
-  пословно-административне делатности (филијале банака, поште, 

представништва, агенције, пословни бирои).
Mогу се одвијати и друге делатности уз услов да не угрожавају околину, животну 
средину и услове становања, буком, гасовима, отпадним материјама или другим 
штетним дејствима, односно да су предвиђене мере, којима се у потпуности обезбеђује 
околина од штетних утицаја на околину.  
У зони породичног становања није дозвољена изградња производних објеката. 
У овој зони градити стамбене објекате искључиво типа индивидуалних породичних 
објеката. У оквиру једног породичног стамбеног објекта могуће је организовати до две 
стамбене јединице. 

II) Положај објеката на парцели
Објекте на парцели постављати као:

- слободностојеће
- двојне објекте (објекти на суседним парцелама додирују једну заједничку линију

границе парцеле)
- у прекинутом низу (објекат додирује само једну бочну линију грађевинске

парцеле)
Објекат се може поставити на или иза грађевинске линије у складу са функционалном 
организацијом објекта и партерног уређења.  
Грађевинске линије су дефинисане и приказане у графичком прилогу План 
урбанистичке регулације са приказом површина јавне намене. Дефинисане су у односу 
на планирану регулациону линију, односно регулацију саобраћајница, као и у односу на 
заштитни појас магистралног цевовода, заштитни појас далековода и заштитни појас 
индустријског колосека пруге. У зонама где већ постоје изграђени објекти, положај 
грађевинске линије је утврђен на основу позиције већине изграђених објеката. 
У случају градње или озакоњења постојећих објеката у заштитном појасу далековода, 
потребна је израда Елабората о могућностима градње планираних објеката у 
заштитном појасу далековода. 
Минимална удаљеност од границе суседне парцеле је 2 m за слободностојеће, 
односно 3 m за двојне објекте и објекте у прекинутом низу. 
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III) Правила у погледу величине парцеле
Парцелацију у циљу формирања грађевинских парцела извршити тако да је 
минимална површина новоформиране парцеле за изградњу:  

- слободностојећег објекта 3 a 
- двојног објекта 4 а (2 x 2 а) 
- објекта у прекинутом низу 2 a 

За слободностојеће објекте површина парцеле изузетно може бити и 2 a, за постојеће 
парцеле и парцеле којима је формирањем саобраћајнице смањена површина. 
Уколико на постојећим парцелама мањим од 2 а постоје објекти, на њима се могу 
вршити само текуће одржавање, адаптација, санација и реконструкција. 
Најмања ширина фронта грађевинске парцеле за изградњу: 

- слободностојећег објекта 10 m  
- двојног објекта  16 m (2 x 8 m) 
- објекта у прекинутом низу 8 m 

IV) Други објекти на парцели
Поред главног, дозвољена је и изградња помоћног објекта на једној грађевинској 
парцели. 
На парцелама већим од 5 a, може се градити други објекат у функцији становања или 
пословања.  

V) Дозвољена заузетост грађевинске парцеле
Максимални дозвољени индекс заузетости парцеле је 50%
Максимална заузетост парцеле је 60% (рачунајући све објекте и платое са 
саобраћајницама и паркинзима). 
Проценат учешћа зеленила на парцели је мин 40%. 

VI) Дозвољена спратност и висина објеката
Максимална дозвољена спратност објеката је По+П+2 (три надземне етаже)
Максимална дозвољена спратност помоћног објекта је По+П.
Дозвољена је изградња подрума или сутерена, уколико не постоје сметње геотехничке 
и хидротехничке природе. 
За Урбанистичке целине 4.7 и 4.8 због могуће појаве клизишта приликом пројектовања 
објеката којима се у већој мери нарушава постојећи терен (изградња подрумске и 
сутеренске етаже у теренима са већим нагибом) фундирање објеката вршити на 
основу података о геоморфолошким карактеристикама земљишта. 

VII) Услови за ограђивање
Парцеле се могу ограђивати зиданом и транспарентном оградом, као и живом зеленом 
оградом. Висина ограде је максимално h=1,40 м.  
Ограда се поставља на регулациону линију тако да стубови ограде и капије буду на 
грађевинској парцели која се ограђује. Угаоне грађевинске парцеле у делу ка 
раскрсници саобраћајница морају имати транспарентне ограде које могу имати зидани 
парапет  максималне висине до 60цм од коте тротоара, због прегледности раскрснице. 
Ограда између парцела поставља се тако да стубови ограде буду на земљишту 
власника парцеле која се ограђује. 

VIII) Обезбеђивање приступа парцели и простора за паркирање возила
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Приликом парцелације, грађевинској парцели обезбедити адекватан приступ са јавне 
саобраћајне површине који се може остварити и индиректним путем, који није 
површина јавне намене, а у складу са условима дефинисаним у текстуалном делу 
плана Услови за приступ на јавну саобраћајну мрежу.  
Паркирање возила решавати у склопу сопствене парцеле  у складу са параметрима 
датим у поглављу Правила изградње површина за паркирање. 

IX) Минимални степен комуналне опремљености
- приступ парцели обезбедити са јавне саобраћајне површине (директно или

преко приватног пролаза);
- обезбеђено одлагање комуналног отпада;
- прикључење на електроенергетску мрежу;
- прикључење на систем водовода и канализације.

Aлтернативно, до изградње фекалне канализације, отпадне воде из објеката могуће је 
прикључити и у водонепропусне септичке јаме (од полимерних материјала или 
водонепропусног бетона).  

Прикључење објеката на комуналну инфраструктуру врши се на основу правила 
овог плана и услова овлашћених комуналних предузећа и организација. 

2.2.2.3. Комерцијалне делатности - услуге 

Урбанистичка целина 1.30 

I) Врста и намена објеката
У оквиру ове целине могу се градити објекти са наменом

- трговина
- угоститељство и туризам
- занати и услуге
- финансијско-техничке услуге
- становање-дозвољено на спратним етажама објеката.

У оквиру ове целине забрањена је изградња објеката у функцији производње, осим 
производног занатства. 

II) Положај објеката на парцели
Објекте постављати као слободностојеће.
Објекат се може поставити на или иза грађевинске линије у складу са функционалном 
организацијом објекта и партерног уређења.  
Грађевинске линије су дефинисане и приказане у графичком прилогу План 
урбанистичке регулације са приказом површина јавне намене. Дефинисане су у 
односу на планирану регулациону линију, односно регулацију саобраћајница. 
Минимална удаљеност објекта од границе парцеле је 1,0 м, али под условом да су 
задовољени услови противпожарне заштите и да је међусобни размак између објеката 
већи од 5,0 м, односно већи од половине висине вишег објекта. 

III) Правила у погледу величине парцеле
Парцелацију у циљу формирања грађевинских парцела извршити тако да је 
минимална површина грађевинске парцеле 3 а. 

IV) Други објекти на парцели
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Код парцела већих од 5 а дозвољена је изградња другог објекта са основном наменом. 
Објекте на истој парцели организовати тако да се постигне функционално јединство, 
да се обезбеде квалитетне визуре и да се задовоље услови противпожарне заштите и 
приступачности сваком од објеката. 
Изградња помоћних објеката није дозвољена. 

V) Дозвољена заузетост грађевинске парцеле
Максимални индекс заузетости парцеле je 40%.
Максимална заузетост парцеле је 80% (рачунајући објекте, све површине на отвореном 
и платое са саобраћајницама, манипулативним површинама и паркинзима). 
Проценат учешћа зеленила на парцели у оквиру ове намене је мин 20%. 

VI) Дозвољена спратност објеката
Максимална дозвољена спратност објеката је По+П+2. 
Дозвољена је изградња подрума или сутерена, уколико не постоје сметње геотехничке 
и хидротехничке природе.  

VII) Услови за ограђивање
Пожељно је да у склопу ове намене, простор према површинама јавне намене остане 
неограђен, али је могуће и ограђивање и то транспарентном или живом зеленом 
оградом, висине до 1,4 m.  
Ограде се постављају на границу парцеле тако да стубови ограде и капије, као и жива 
ограда, буду на земљишту власника ограде. Врата и капије на уличној огради не могу 
се отварати ван регулационе линије. 

VIII) Обезбеђивање приступа парцели и простора за паркирање возила
Приликом парцелације, грађевинској парцели обезбедити адекватан приступ са јавне 
саобраћајне површине. 
Паркирање обезбедити у оквиру комплекса (као отворени паркинг простори, паркинг 
гараже, и сл.) у складу са условима  датим у поглављу Правила изградње површина за 
паркирање. 

IX) Минимални степен комуналне опремљености
- приступ парцели обезбедити са јавне саобраћајне површине (директно или

преко приватног пролаза);
- обезбеђено одлагање комуналног отпада;
- прикључење на електроенергетску мрежу;
- прикључење на систем водовода и канализације.

Прикључење објеката на комуналну инфраструктуру врши се на основу правила 
овог плана и услова овлашћених комуналних предузећа и организација. 

2.2.2.4. Комерцијалне делатности - пословање 
Урбанистичке целине 1.21, 1.22 и 4.20. 

I) Врста и намена објеката
На површинама намењеним комерцијалним делатностима – пословању, дозвољена је
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доградња, реконструкција, санација, адаптација постојећих и изградња нових 
пословних објеката. У овим целинама се могу организовати различите врсте услуга, 
магацински и складишни простори, стоваришта, велепродаје, мегамаркети, занатска 
производња, пословни објекти,  комунални објекти и др.  
У целинама 1.21, 1.22 и 4.20 дозвољена је производња, али искључиво у оквиру 
делатности које не загађују околину буком, прашином, штетним гасовима и сл. 

II) Положај објеката на парцели
Објекте на парцели постављати као: 

- слободностојеће
- у прекинутом низу (објекат додирује само једну бочну линију грађевинске

парцеле)
Објекат се може поставити на или иза грађевинске линије у складу са функционалном 
организацијом објекта и партерног уређења.  
Грађевинске линије су дефинисане и приказане у графичком прилогу План 
урбанистичке регулације са приказом површина јавне намене. Дефинисане су у односу 
на планирану регулациону линију, односно регулацију саобраћајница.  
Минимална удаљеност објеката од границе суседне парцеле је 3,5 m уз обезбеђење 
потребног противпожарног пута. 
На простору између грађевинске и регулационе линије формирати појас заштитног 
зеленила у комбинацији са паркинг просторима. 

III) Правила у погледу величине парцеле
Парцелацију у циљу формирања грађевинских парцела извршити тако да је 
минимална површина новоформиране парцеле за изградњу објекта 5 a. 

IV) Други објекти на парцели
Уколико врста пословања то захтева, функције у оквиру фирме се могу раздвојити у 
засебне објекте (пословање, магацини, администрација и др), с тим што се објекти 
морају организовати у виду комплекса. 

V) Најмања међусобна удаљеност објеката
Минимално растојање објеката на истој парцели треба да задовољи технолошке и 
противпожарне услове. 

VI) Дозвољена заузетост грађевинске парцеле
Максимални индекс заузетости парцеле je 50%. 
Максимална заузетост парцеле је 80% (рачунајући објекте, све површине на отвореном 
и платое са саобраћајницама, манипулативним површинама и паркинзима). 
Проценат учешћа зеленила на парцели у оквиру ове намене је мин 20%.  
Извршити максимално озелењавање слободних површина,  ради заштите од прашине, 
буке и др. За озелењавање целокупног простора користити врсте дрвећа које 
задовољавају критеријуме као што су брз раст, естетске вредности и отпорност на 
загађиваче. Тежити примени аутохтоних врста. 

VII) Дозвољена спратност објеката
Максимална дозвољена спратност објеката је По+П+2.
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Складишни, сервисни, магацински, производни и слични простори се могу 
организовати у ниским и високим халама. Спратна висина хале је у функцији 
делатности. Изнад хала са високим таваницама није дозвољена изградња спратова. 
У хоризонталном габариту, објекат може бити и комбинација хале и објекта у нивоима. 
Дозвољена је изградња подрума или сутерена, уколико не постоје сметње геотехничке 
и хидротехничке природе.  

VIII) Услови за ограђивање
Ограђивање је могуће и то транспарентном оградом, минимум 1,4 m висине, а 
максимално у складу потребама и врстом производње која се обавља.  
Ограђивање је могуће и живом зеленом оградом или простор према површинама јавне 
намене оставити неограђеним уколико то захтева врста пословања која се у оквиру ове 
намене обавља.  
Ограде се постављају на границу парцеле тако да стубови ограде и капије као и жива 
ограда буду на земљишту власника ограде. Врата и капије на уличној огради не могу 
се отварати ван регулационе линије. 

IX) Обезбеђивање приступа парцели и простора за паркирање возила
Приликом парцелације, грађевинској парцели обезбедити адекватан приступ са јавне 
саобраћајне површине који се може остварити и индиректним путем, који није 
површина јавне намене, а у складу са условима дефинисаним у текстуалном делу 
плана Услови за приступ на јавну саобраћајну мрежу.  
Паркирање решити у оквиру парцеле поштујући стандарде у броју паркинг места који 
су дефинисани у поглављу Правила изградње површина за паркирање. 
У оквиру грађевинске парцеле потребно је, у складу са потребама за ту врсту 
делатности, обезбедити адекватне манипулативне површине. 

X) Минимални степен комуналне опремљености
- приступ парцели обезбедити са јавне саобраћајне површине (директно или

преко приватног пролаза);
- обезбеђено одлагање комуналног отпада;
- прикључење на електроенергетску мрежу;
- прикључење на систем водовода и канализације.

Прикључење објеката на комуналну инфраструктуру врши се на основу правила 
овог плана и услова овлашћених комуналних предузећа и организација. 

2.2.2.5.  Индустрија и прозводња 

Урбанистичке целине 3.1 – Компанија Слобода 

Обавезно је спровођење поступка процене утицаја за пројекат /објекат/ који је на листи 
пројеката за које је обавезна процена утицаја или ако надлежни орган одлучи за 
пројекат који је на листи пројеката за које се може захтевати процена утицаја на 
животну средину, на основу Уредбе Владе РС о утврђивању листа. 

I) Врста и намена објеката
Дозвољена намена - објектa индустрије - производни, административни, складишни, 
услужни, енергетски, комунални и сервисни објекти. 
Забрањује се изградња објеката који својим технолошким процесом загађују животну 
средину, ако нису предузете одговарајуће мере заштите. 
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У зони намењеној индустрији није дозвољена изградња стамбених објеката. 

II) Положај објеката на парцели
Објекти се могу градити као слободностојећи или објекти у прекинутом низу у 
зависности од техничко-технолошког процеса производње и задовољавања 
прописаних услова заштите. 
Објекат се може поставити на или иза грађевинске линије у складу са функционалном 
организацијом објекта и партерног уређења.  
Грађевинске линије су дефинисане и приказане у графичком прилогу План 
урбанистичке регулације са приказом површина јавне намене. Дефинисане су у односу 
на планирану регулациону линију, односно регулацију саобраћајница.  
 У односу на суседне међе објекат постављати на удаљености од минимално 30м. 

III) Правила у погледу величине парцеле
Парцелацију у циљу формирања грађевинских парцела извршити тако да је 
минимална површина парцеле за градњу 20 а. 

IV) Други објекти на парцели
Дозвољена је изградња већег броја објеката.

V) Најмања међусобна удаљеност објеката
Минимално растојање објеката на истој парцели треба да задовољи технолошке и 
противпожарне услове. 

VI) Дозвољена заузетост грађевинске парцеле
Максимални индекс заузетости парцеле je 30% - површина под свим објектима
Максимална заузетост парцеле је 60% (рачунајући све објекте, све површине на 
отвореном и платое са саобраћајницама, манипулативним површинама и паркинзима). 
Проценат учешћа зеленила на парцели у оквиру ове намене је мин 40%. 
На простору између грађевинске и регулационе линије, односно границе парцеле, 
формирати појас заштитног зеленила.   
Извршити максимално озелењавање слободних површина,  ради заштите од прашине, 
буке и др. За озелењавање целокупног простора користити врсте дрвећа које 
задовољавају критеријуме као што су брз раст, естетске вредности и отпорност на 
загађиваче. Углавном применити аутохтоне врсте 

VII) Дозвољена спратност објеката
Максимална дозвољена спратност објеката је По+П+2.
Складишни, сервисни, магацински, производни и слични простори се могу 
организовати у ниским и високим халама. Спратна висина хале је у функцији 
делатности. Изнад хала са високим таваницама није дозвољена изградња спратова. 
У хоризонталном габариту, објекат може бити и комбинација хале и објекта у нивоима. 
Дозвољена је изградња подрума или сутерена, уколико не постоје сметње геотехничке 
и хидротехничке природе.  

VIII) Услови за ограђивање
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Парцеле се могу ограђивати зиданом и транспарентном оградом. Висина ограде је 
максимално h=2,20 м.  

IX) Обезбеђивање приступа парцели и простора за паркирање возила
Приликом парцелације, грађевинској парцели обезбедити адекватан приступ са јавне 
саобраћајне површине.  
Паркирање решити у оквиру парцеле поштујући стандарде у броју паркинг места који 
су дефинисани у поглављу Правила изградње површина за паркирање. 
У оквиру грађевинске парцеле потребно је обезбедити адекватне манипулативне 
површине. 

X) Минимални степен комуналне опремљености
- приступ парцели обезбедити са јавне саобраћајне површине;
- обезбеђено одлагање комуналног отпада;
- прикључење на електроенергетску мрежу;
- прикључење на систем водовода и канализације.

Прикључење објеката на комуналну инфраструктуру врши се на основу правила 
овог плана и услова овлашћених комуналних предузећа и организација. 

2.2.2.6.  Објекти локалне самоуправе 

Урбанистичке целине 1.3 и 4.2 

За ове урбанистичке целине је обавезна израда урбанистичких пројеката као разрада 
плана. 

I) Врста и намена објеката
У оквиру ове намене могу се градити  објекти јавних функција – култура, наука, услуге, 
здравство, администрација и управа, верски објекти и сл. 

II) Положај објеката на парцели
Објекте постављати као слободностојеће или их организовати у виду комплекса.
Објекат се може поставити на или иза грађевинске линије у складу са функционалном 
организацијом објеката и партерног уређења.  
Грађевинске линије су дефинисане и приказане у графичком прилогу План 
урбанистичке регулације са приказом површина јавне намене. Дефинисане су у 
односу на планирану регулацију саобраћајница. 
Минимална удаљеност објекта од границе суседне парцеле је 1 m, али под условом да 
су задовољени услови противпожарне заштите и да је међусобни размак између 
објеката већи од 5 m, односно већи од половине висине вишег објекта мерено до 
венца. 

III) Правила у погледу величине парцеле
Парцелацију у циљу формирања грађевинских парцела извршити тако да минимална 
површина новоформиране парцеле за изградњу буде 10 a.  
Минимална ширина грађевинске парцеле је 25 m. 

IV) Други објекти на парцели
Дозвољена је изградња већег броја објеката у функцији основне намене на парцели.
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V) Најмања међусобна удаљеност објеката
Минимално растојање објеката на истој парцели мора бити већe од половине висине 
вишег објекта. 

VI) Дозвољена заузетост грађевинске парцеле
Максимални дозвољени индекс заузетости парцеле је 45%.
Максимална заузетост парцеле је 70% (рачунајући све објекте, стазе, платое, 
манипулативне површине и паркинге). 
Проценат учешћа зеленила на парцели у склопу ове намене је мин 30%. 

VII) Дозвољена спратност објеката
Максимална дозвољена спратност објеката је  По+П+2.
Дозвољена је изградња подрума или сутерена, уколико не постоје сметње геотехничке 
и хидротехничке природе.  

VIII) Услови за ограђивање

Ограђивање није дозвољено.

IX) Обезбеђивање приступа парцели и простора за паркирање возила
Приликом парцелације, грађевинској парцели обезбедити адекватан приступ са јавне 
саобраћајне површине који се може остварити и индиректним путем, који није 
површина јавне намене, а у складу са условима дефинисаним у текстуалном делу 
плана Услови за приступ на јавну саобраћајну мрежу.  
Паркирање решити у оквиру парцеле поштујући стандарде у броју паркинг места који 
су дефинисани у поглављу Правила изградње површина за паркирање. 

X) Минимални степен комуналне опремљености
- приступ парцели обезбедити са јавне саобраћајне површине (директно или

преко приватног пролаза);
- обезбеђено одлагање комуналног отпада;
- прикључење на електроенергетску мрежу;
- прикључење на систем водовода и канализације.

Прикључење објеката на комуналну инфраструктуру врши се на основу правила 
овог плана и услова овлашћених комуналних предузећа и организација. 

2.2.2.7.  Образовање и дечија заштита – Основна школа 

Урбанистичка целина 1.4. 

I) Врста и намена објеката
Основна школа се планира на површини на којој се и сада налази. Постојећи објекат је 
могуће доградити или у потпуности заменити новим објектом. Такође, дозвољена је и 
изградња пратећих објеката (фискултурна сала, спортски терени и сл). 

II) Положај објеката на парцели
Објекат поставити као слободностојећи, а уколико их је више на парцели, организовати 
их у виду комплекса. 



99 

Објекат се може поставити на или иза грађевинске линије у складу са функционалном 
организацијом комплекса и партерног уређења.  
Грађевинске линије су дефинисане и приказане у графичком прилогу План 
урбанистичке регулације са приказом површина јавне намене. Дефинисане су у 
односу на планирану регулацију саобраћајница. 
Минимална удаљеност објекта од границе суседне парцеле је 3 m. 

III) Правила у погледу величине парцеле
Површина грађевинске парцеле одговара површини која је планом опредељена за ову 
намену. 

IV) Други објекти на парцели
Дозвољена је изградња већег броја објеката.

V) Најмања међусобна удаљеност објеката
Објекте на истој парцели (уколико се формира комплекс) организовати тако да се 
постигне функционално јединство, да сви објекти имају квалитетну осунчаност и 
визуре и да се задовоље услови противпожарне заштите и приступачности. 

VI) Дозвољена заузетост грађевинске парцеле
Максимални дозвољени индекс заузетости парцеле је 30%.
Максимална заузетост парцеле је 50% (рачунајући све објекте, стазе, платое, 
манипулативне површине и паркинге). 
Проценат учешћа зеленила на парцели у склопу ове намене је мин 50%. 
Потребна изграђена површина по ученику је 6-8 m2 
Врсте зеленила које се саде у дворишту школе не смеју да буду крте (врба, бреза и 
сл.), бодљикаве и отровне врсте. Корисне саднице за ове комплексе су оне са ниском 
крошњом. Препоручују се фитоцидне здраве врсте (најчешће четинари). Високо дрвеће 
не треба садити на јужној страни. 

VII) Дозвољена спратност објеката
Максимална дозвољена спратност објеката је  По+П+2.
Дозвољена је изградња подрума или сутерена, уколико не постоје сметње геотехничке 
и хидротехничке природе.  

VIII) Услови за ограђивање
Ограђивање је обавезно, и то транспарентном или живом зеленом оградом, висине до 
1,6 m. Зидани парапет може бити висине до 0,6 m. 
Ограде се постављају на границу парцеле тако да стубови ограде и капије, или жива 
ограда, буду на земљишту власника ограде. Врата и капије на уличној огради не могу 
се отварати ван регулационе линије. 

IX) Обезбеђивање приступа парцели и простора за паркирање возила
Овој грађевинској парцели је планом обезбеђен адекватан приступ са јавне 
саобраћајне површине.  
Паркирање решити у оквиру парцеле поштујући стандарде у броју паркинг места који 
су дефинисани у поглављу Правила изградње површина за паркирање. 
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X) Минимални степен комуналне опремљености
- приступ парцели обезбедити са јавне саобраћајне површине (директно или

преко приватног пролаза);
- обезбеђено одлагање комуналног отпада;
- прикључење на електроенергетску мрежу;
- прикључење на систем водовода и канализације.

Прикључење објеката на комуналну инфраструктуру врши се на основу правила 
овог плана и услова овлашћених комуналних предузећа и организација. 

2.2.2.8.  Социјална заштита 
Урбанистичка целина 5.5. 

I) Врста и намена објеката
Социјална заштита се планира на површини на којој се и сада налази. Постојећи 
објекат је могуће доградити или у потпуности заменити новим објектом.  

II) Положај објеката на парцели
Објекат поставити као слободностојећи.
Објекат се може поставити на или иза грађевинске линије у складу са функционалном 
организацијом објеката и партерног уређења.  
Грађевинске линије су дефинисане и приказане у графичком прилогу План 
урбанистичке регулације са приказом површина јавне намене. Дефинисане су у 
односу на планирану регулацију саобраћајница. 
Минимална удаљеност објекта од границе суседне парцеле је 3 m. 

III) Правила у погледу величине парцеле
Површина грађевинске парцеле одговара површини која је планом опредељена за ову 
намену. 

IV) Други објекти на парцели
Није дозвољена изградња другог  објеката на парцели.

V) Дозвољена заузетост грађевинске парцеле
Максимални дозвољени индекс заузетости парцеле је 30%.
Максимална заузетост парцеле је 50% (рачунајући објекат, стазе, платое, 
манипулативне површине и паркинге). 
Проценат учешћа зеленила на парцели у склопу ове намене је мин 50%. 

VI) Дозвољена спратност објеката
Максимална дозвољена спратност објеката је  По+П+2.
Дозвољена је изградња подрума или сутерена, уколико не постоје сметње геотехничке 
и хидротехничке природе.  

VII) Услови за ограђивање
Ограђивање је дозвољено, и то транспарентном или живом зеленом оградом висине 
до 1,4 m.  
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VIII) Обезбеђивање приступа парцели и простора за паркирање возила
Овој грађевинској парцели је планом обезбеђен адекватан приступ са јавне 
саобраћајне површине.  
Паркирање решити у оквиру парцеле поштујући стандарде у броју паркинг места који 
су дефинисани у поглављу Правила изградње површина за паркирање. 

IX) Минимални степен комуналне опремљености
- приступ парцели обезбедити са јавне саобраћајне површине (директно или

преко приватног пролаза);
- обезбеђено одлагање комуналног отпада;
- прикључење на електроенергетску мрежу;
- прикључење на систем водовода и канализације.

Прикључење објеката на комуналну инфраструктуру врши се на основу правила 
овог плана и услова овлашћених комуналних предузећа и организација. 

2.2.2.9.  Култура 

Урбанистичка целина 1.29 

За ову урбанистичку целину је обавезна израда урбанистичког пројекта као разрада 
плана.  

I) Врста и намена објеката
У оквиру ове намене могу се градити  објекти јавних функција – култура, наука, 
едукација, услуге и сл.  
Постојеће објекте је могуће доградити или их у потпуости заменити новим. 

II) Положај објеката на парцели
Објекте постављати као слободностојеће или их организовати у виду комплекса.
Објекат се може поставити на или иза грађевинске линије у складу са функционалном 
организацијом објеката и партерног уређења.  
Грађевинске линије су дефинисане и приказане у графичком прилогу План 
урбанистичке регулације са приказом површина јавне намене. Дефинисане су у 
односу на планирану регулацију саобраћајница. 
Минимална удаљеност објекта од границе суседне парцеле је 1 m, али под условом да 
су задовољени услови противпожарне заштите и да је међусобни размак између 
објеката већи од 5 m, односно већи од половине висине вишег објекта мерено до 
венца. 

III) Правила у погледу величине парцеле
Парцелацију у циљу формирања грађевинских парцела извршити тако да минимална 
површина новоформиране парцеле за изградњу буде 10 a.  
Минимална ширина грађевинске парцеле је 25 m. 

IV) Други објекти на парцели
Дозвољена је изградња већег броја објеката у функцији основне намене на парцели.

V) Најмања међусобна удаљеност објеката
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Минимално растојање објеката на истој парцели мора бити већe од половине висине 
вишег објекта. 

VI) Дозвољена заузетост грађевинске парцеле
Максимални дозвољени индекс заузетости парцеле је 45%.
Максимална заузетост парцеле је 70% (рачунајући све објекте, стазе, платое, 
манипулативне површине и паркинге). 
Проценат учешћа зеленила на парцели у склопу ове намене је мин 30%. 

VII) Дозвољена спратност објеката
Максимална дозвољена спратност објеката је  По+П+2.
Дозвољена је изградња подрума или сутерена, уколико не постоје сметње геотехничке 
и хидротехничке природе.  

VIII) Услови за ограђивање

Ограђивање није дозвољено.

IX) Обезбеђивање приступа парцели и простора за паркирање возила
Приликом парцелације, грађевинској парцели обезбедити адекватан приступ са јавне 
саобраћајне површине који се може остварити и индиректним путем, који није 
површина јавне намене, а у складу са условима дефинисаним у текстуалном делу 
плана Услови за приступ на јавну саобраћајну мрежу.  
Паркирање решити у оквиру парцеле поштујући стандарде у броју паркинг места који 
су дефинисани у поглављу Правила изградње површина за паркирање. 

X) Минимални степен комуналне опремљености
- приступ парцели обезбедити са јавне саобраћајне површине (директно или

преко приватног пролаза);
- обезбеђено одлагање комуналног отпада;
- прикључење на електроенергетску мрежу;
- прикључење на систем водовода и канализације.

Прикључење објеката на комуналну инфраструктуру врши се на основу правила 
овог плана и услова овлашћених комуналних предузећа и организација. 

2.2.2.10.  Верски објекти – Православна црква 

Урбанистичка целина 6.9 

I) Врста и намена објеката
На овој површини се планира изградња православног храма.

II) Положај објеката на парцели
Објекат поставити као слободностојећи, на или иза грађевинске линије. 
Грађевинске линије су дефинисане и приказане у графичком прилогу План 
урбанистичке регулације приказом површина јавне намене. Дефинисане су у односу 
на планирану регулацију саобраћајница. 
Минимална удаљеност објеката од границе суседне парцеле је 3 m.  
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III) Правила у погледу величине парцеле
Површина грађевинске парцеле одговара површини која је планом опредељена за ову 
намену. 

IV) Други објекти на парцели
Није дозвољена изградња другог  објеката на парцели.

V) Дозвољена заузетост грађевинске парцеле
Максимални дозвољени индекс заузетости парцеле је 30%.
Максимална заузетост парцеле је 70% (рачунајући објекат, стазе, платое, 
манипулативне површине и паркинге). 
Проценат учешћа зеленила на парцели у склопу ове намене је мин 30%. 

VI) Дозвољена висина објеката
Максимална дозвољена висина објеката је  12 m.
Дозвољена је изградња подрума или сутерена, уколико не постоје сметње геотехничке 
и хидротехничке природе.  

VII) Услови за ограђивање
Ограђивање је дозвољено, и то транспарентном или живом зеленом оградом висине 
до 1,4 m.  

VIII) Обезбеђивање приступа парцели и простора за паркирање возила
Овој грађевинској парцели је планом обезбеђен адекватан приступ са јавне 
саобраћајне површине.  
Паркирање решити у оквиру парцеле. 

IX) Минимални степен комуналне опремљености
- приступ парцели обезбедити са јавне саобраћајне површине (директно или

преко приватног пролаза);
- обезбеђено одлагање комуналног отпада;
- прикључење на електроенергетску мрежу;
- прикључење на систем водовода и канализације.

Прикључење објеката на комуналну инфраструктуру врши се на основу правила 
овог плана и услова овлашћених комуналних предузећа и организација. 

2.2.2.11. Површине за спорт и рекреацију 

Урбанистичке целине 1.5 и 4.3. 

За ове урбанистичке целине је обавезна израда урбанистичког пројекта 

I) Врста и намена објеката
На овим површинама је дозвољена изградња објеката у функцији спорта и рекреације. 
У целинама 1.5 и 4.3 је могућа изградња отворених и затворених спортских садржаја. У 
оквиру комплекса је могуће изградити пратеће објекте у функцији спортских садржаја 
(административно-пословни, трибине, свлачионице, угоститељски садржаји, трговина 
спортске опреме и сл). 
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II) Положај објеката на парцели
Све објекте, као и спортске терене, поставити на или иза грађевинске линије у складу 
са функционалном организацијом комплекса и партерног уређења.  
Грађевинске линије су дефинисане и приказане у графичком прилогу План 
урбанистичке регулације са приказом површина јавне намене. Дефинисане су у односу 
на планирану регулацију саобраћајница. 
На простору између грађевинске и регулационе линије могуће је формирати појас 
зеленила у комбинацији са површинама за паркирање. 
Минимална удаљеност објеката од границе суседне парцеле је 3,5 m. 

III) Правила у погледу величине парцеле
Површине грађевинских парцела одговарају површинама које су планом опредељене 
за ову намену. 

IV) Други објекти на парцели
У оквиру парцеле могућа је изградња више објеката који формирају функционални 
комплекс. 

V) Најмања међусобна удаљеност објеката
Објекте на истој парцели у оквиру комплекса организовати тако да се постигне 
функционално јединство између објеката и терена на отвореном, да се задовоље 
услови противпожарне заштите и приступачности. 

VI) Дозвољена заузетост грађевинске парцеле
Максимални индекс заузетости парцеле je 70% (рачунајући све објекте и спортске 
терене) 
Максимална заузетост парцеле је 80% (рачунајући све објекте, спортске терене, стазе, 
платое, манипулативне површине и паркинге). 
Максимално 10 % парцеле може бити под пратећим објектима (угоститељство и 
трговина). 
Проценат зеленила у оквиру грађевинске парцеле мин. 20%. Све слободне површине 
треба да су парковски озелењене и уређене 

VII) Дозвољена спратност објеката
Спратност затворених објеката намењених спорту (хала, балон и сл.) је приземље (П), 
а висина објекта је у функцији врсте спорта који се у објекту организује. 
Максимална дозвољена спратност објеката који прате спорт и рекреацију, а који могу 
бити и анекс уз објекат намењен спорту је По+П+2. 

VIII) Услови за ограђивање
Комплекс се може оградити оградом висине до максимално 2 m, а на делу комплекса, 
где се налазе спортски терени, ограда може бити максималне висине до 3 m.  
Зидани   парапетни део може бити максимално висок 1 m, а остатак је транспарентан 
(челични профили, жица са одговарајућом подконструкцијом и сл).  
Mогућа је комбинација живе зелене и транспарентне ограде. 
Пешачке и колске капије су у складу са општим изгледом ограде и отварају се ка 
унутрашњости комплекса. 
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IX) Обезбеђивање приступа парцели и простора за паркирање возила
Свим грађевинским парцелама у оквиру ове намене је планом обезбеђен адекватан 
приступ са јавне саобраћајне површине.  
Паркирање решити у оквиру парцеле поштујући стандарде у броју паркинг места који 
су дефинисани у поглављу Правила изградње површина за паркирање. 

X) Минимални степен комуналне опремљености
- приступ парцели обезбедити са јавне саобраћајне површине (директно или

преко приватног пролаза);
- обезбеђено одлагање комуналног отпада;
- прикључење на електроенергетску мрежу;
- прикључење на систем водовода и канализације.

Прикључење објеката на комуналну инфраструктуру врши се на основу правила 
овог плана и услова овлашћених комуналних предузећа и организација. 

2.2.2.12. Саобраћајни терминал - Паркирање теретних возила 
Урбанистичка целина 4.1 

I) Врста и намена објеката
Дозвољена је изградња паркинга за теретна возила са пратећим услужним и 
комерцијалним садржајима, као објекта, искључиво јавне намене, који може бити у 
свим облицима својине.  
Поред паркинг простора за теретна возила обавезни су следећи садржаји: 

- службене просторије за особље, и то: контролне и благајничке просторије,
просторије за обезбеђење, санитарне просторије и техничке просторије за
инсталациону опрему

- простор за претовар робе
- интерна станица за снабдевање горивом

Могући садржаји: 
- смештајно угоститељски и други услужни капацитети,
- простор за прање возила.

II) Положај објеката на парцели
У оквиру површине ове намене дефинисана је зоне градње у оквиру које се могу 
постављати објекти. Зона градње је приказана у графичком прилогу План 
урбанистичке регулације са приказом површина јавне намене. 

Објекте на парцели организовати у виду комплекса. 
Манипулативне површине и паркинзи се могу постављати и изван зоне градње. 
За озелењавање целокупног простора користити врсте дрвећа које задовољавају 
критеријуме као што су брз раст, естетске вредности и отпорност на загађиваче. 
Углавном применити аутохтоне врсте. Обавезно извршити озелењавање острва за 
каналисање саобраћаја у оквиру локације. 

III) Правила у погледу величине парцеле
Површина грађевинске парцеле одговара површини која је планом опредељена за ову 
намену. 

IV) Други објекти на парцели
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Могућа је изградња више објеката који формирају функционални комплекс. 

V) Најмања међусобна удаљеност објеката
Објекте у оквиру комплекса организовати тако да се постигне функционално јединство 
између објеката и садржаја на отвореном и да се задовоље услови противпожарне 
заштите и приступачности. 
VI) Дозвољена заузетост грађевинске парцеле
Максимални индекс заузетости парцеле je 20%
Макcимална заузетост парцеле је 90% (рачунајући објекте, све површине на отвореном 
и платое са саобраћајницама, манипулативним површинама и паркинзима). 
Проценат учешћа зеленила у склопу парцеле ове намене је мин 10%. 

VII) Дозвољена спратност објеката
Максимална спратност објеката је По+П+2

VIII) Услови за ограђивање
Ограђивање комплекса је обавезно и то транспарентном или живом зеленом оградом. 
Висина ограде може бити од 1,4 m до 2,2 m.  
Дозвољено је да комплекс има два колска улаза. 

IX) Обезбеђивање приступа парцели и интерни саобраћај
Приступ парцели остварити са улице Ратка Митровића.
Паркинг простор по правилу треба организовати тако да у оквиру њега постоји само 
једносмерно кретање, без пресечних тачака.  

X) Минимални степен комуналне опремљености
- приступ парцели обезбедити са јавне саобраћајне површине (директно или

преко приватног пролаза);
- обезбеђено одлагање комуналног отпада;
- прикључење на електроенергетску мрежу;
- прикључење на систем водовода и канализације.

Прикључење објеката на комуналну инфраструктуру врши се на основу правила 
овог плана и услова овлашћених комуналних предузећа и организација. 

2.2.2.13. Гробље 
Урбанистичке целине 1.27, 1.28, 3.6 и 5.2 

Намена 
Дозвољена намена –  гробље 
Извршити проширење постојећег гробља у датим границама 
У новопланираном делу у складу са грађевинском линијом извршити  поделу на 
блокове, односно гробне парцеле са гробним местима, уоквирене интерним пешачко-
колским комуникацијама.  
У оквиру гробних поља формирати гробна места као основни елемент код 
пројектовања гробља.  
Гробна места су оријентације исток-запад. 
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Зеленило 
Формирати појас заштитног зеленила по ободу гробља у ширини од мин. 6.0м за 
гробље у Парменцу и Бељини (због окружења - пољопривредно и шумско земљиште), 
а за централно  гробље мин 6,0 м у делу поред новопланиране Балканске улице и  мин 
15,0 м у складу са графичким прилогом Карта намене површина. 
Објекти на парцели 
Планирати објекат капеле у оквиру гробља Бељина. 
За централно градско гробље је предвиђена реконструкција постојећег и изградња 
новог опроштајног платоа за опело и комеморацију са  пратећим објектом и 
надстрешницом, постављање чесми и тоалета, изградња помоћних и других објеката у 
функцији гробља  (розаријум, колумбаријум и сл).  

Планирати паркинг простор уз улазни део гробља. 
У оквиру комплекса предвидети санитарне просторије намењенима посетиоцима, 
чуварску кућицу и сл. 
Уређење 
У оквиру комплекса гробља предвидети урбани мобилијар (клупе, чесму за поливање 
цвећа, корпе за отпатке и др). 
Комплекс гробља даље уредити кроз реконструкцију постојећег и уређење планираног 
дела са употпуњавањем неопходним садржајима потребним за ову намену као што су: 
колско-пешачке саобраћајнице, пешачке стазе, слободне површине.  
У зони заштитног појаса далековода  (укупна ширина од 40 м –односно  20м обострано 
од осе далековода ) забрањено је сахрањивање 
Интерни саобраћај 
Ситуационо решење интерних саобраћајница пројектовати тако да се обезбеди 
проходност за теретно возило. Колске саобраћајнице радити ширине 3,5 m, а пешачке 
стазе 1,2 m до 1,5 m.  
Ограђивање 
Гробље мора бити оградом одвојено од околних намена и саобраћајница. Ограда може 
бити од метала, жичаног плетива у комбинацији са живом оградом или зидана. 
Ограђивање комплекса извршити оградом висине х=1.4м.  
Мере санитарне заштите 
Санитарни прописи захтевају да између горње површине сандука и површине тла буде 
минимум 1.5м земље, а да максимални ниво подземне воде буде минимум 50цм испод 
сандука, како би се спречило испирање. 

2.2.2.14. Зелене површине – Спомен парк 

Урбанистичка целина 5.1 

Планирано је проширење постојећег парка и за уређење проширеног дела, обавезна је 
израда урбанистичког пројекта, док се реконструкција и ревитализација постојећих 
садржаја (спомен обележје, стазе, замена мобилијара и сл.) могу вршити на основу 
овог плана.  
За израду урбанистичког пројекта, као и за све интервенције на постојећем парку, 
неопходно је прибавити услове Завода за заштиту споменика културе Краљево. 
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I) Врста и намена објеката
Простор парка неопходно је унапредити пре свега у смислу ревитализације 
споменичког комплекса уз употпуњавање адекватним мобилијаром (инфо-табле са 
информацијама о комплексу, одморишта са засеном, чесме, осветљење, игралишта за 
децу и др). Парк оплеменити елементима водених површина.  
Предвиђа се и нова градња и организација нових садржаја који ће подржати и 
употпунити постојеће. 

- Могуће је формирање амфитеатарског простора на отвореном који би се
користио за организовања различитих културних и едукативних манифестација.

- Могуће је организовање простора за рекреацију грађана: богат систем
пешачких и трим стаза, спортски терени, теретане на отвореном и др.

- Могућа је изградња објеката високоградње у којима се могу организовати
галерије, музеј, уметничке радионице, сувенирнице, сале за предавања,
уметнички атељеи и сл. Овде се могу организовати и угоститељски садржаји, с
тим да они могу заузимати до 10 % површине предвиђене за градњу објекатима
високоградње.

- Могуће је и постављање мањих монтажних, полуотворених објеката, који могу
бити типски дизајнирани, и користити се за различите намене - као изложбени
павиљони, сеници за излете, штандови за продајне изложбе уметнина,
производа ситног занатства и кућне радиности и сл. За постављање ових
објеката предвидети изградњу мањих поплочаних површина.

- Могућа је организација тематских вртова и ботаничке баште са изградњом
стакленика

При градњи и постављању мобилијара на овом простору, обавезна је употреба 
природних материјала, а посебно водити рачуна о уклапању будућих објеката у 
природно окружење. 
При новој градњи посебно водити рачуна о постојећој вегетацији. Сачувати све вредне 
примерке дендрофлоре, значајне по старости и естетским карактеристикама.  

II) Положај објеката на парцели
За грађене објекте високоградње (укључујући и стаклену башту), дефинисана је зона 
градње и приказана је у графичком прилогу План урбанистичке регулације са 
приказом површина јавне намене. Зона градње је дефинисана у односу на 
регулациону линију, односно, на границу парцеле парка са западне стране, док је са 
источне стране дефинисана у односу на постојећу вегетацију и одређена тачкама, које 
су дате у горепоменутом графичком прилогу. 
Монтажне објекте је могуће постављати у зеленилу, изван зоне градње, али тако да не 
нарушавају визуре са главних пешачких комуникација. 
Амфитеатар и просторе за рекреацију је, такође, могуће поставти изван зоне градње. 
Амфитеатар и теретане на отвореном је могуће поставити и у зони испод споменика, 
али на довољној удаљености да се не нарушава његов визуелни идентитет, док се 
спортски терени могу предвидети само на проширеном делу парка. Ове објекте 
позиционирати тако да се не угрожава постојећи зелени фонд и не нарушавају визуре 
ка граду, нити визуре ка споменику из нижих делова парка. 
Минимална удаљеност објеката, који се могу поставити изван зоне градње, од границе 
суседне парцеле је 10 m.  

III) Правила у погледу величине парцеле
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Грађевинска парцела се поклапа са површином намене. 

IV) Други објекти на парцели
У оквиру парцеле могућа је изградња више објеката који формирају функционални 
комплекс. 

V) Најмања међусобна удаљеност објеката
Објекте у оквиру комплекса поставити тако да се постигне функционално јединство, да 
се обезбеде квалитетне визуре и да се задовоље услови противпожарне заштите и 
приступачности сваком од објеката. 

VI) Дозвољена заузетост грађевинске парцеле
Максимални индекс заузетости парцеле je  0,5 % - обухвата површине под зиданим 
објектима високоградње.  
Максимална заузетост парцеле је 15 % - обухвата површине под свим зиданим 
објектима високоградње, монтажним објектима, платоима, спортским теренима, 
амфитеатром, пешачким стазама, интерним саобраћајницама и паркинзима. 

VII) Дозвољена спратност објеката
Максимална дозвољена спратност објеката високоградње је По+П+1, а монтажних 
објеката П. 
У случају организације ботаничке баште и изградње стаклене баште, дозвољено је да 
спратна висина стаклене баште буде у складу са наменом, односно са висином 
биљних врста које ће се узгајати. 
Висина монтажних објеката не сме прелазити 4 m. 

VIII) Услови за ограђивање
Ограђивање према јавним површинама је могуће, и то живом зеленом оградом која ће 
бити укомпонована у целокупно партерно уређење и озелењавање у оквиру парцеле, а 
ограђивање према наменама у контакту врши се према условима за ту намену. Жива 
ограда се поставља унутар границе парцеле.  

IX) Обезбеђивање приступа парцели и простора за паркирање возила
Грађевинској парцели је обезбеђен приступ са јавне саобраћајне површине. 
Паркирање за посетиоце парка, као и за запослене у оквиру садржаја који су 
планирани за изградњу, обезбедити у оквиру парцеле. Паркинге позиционирати што 
ближе улици са које се приступа комплексу и то тако да се у најмањој могућој мери 
утиче на визуре ка граду, као и да се максимално очува постојећи зелени фонд. 
Паркинг планирати са дрворедима између паркинг места. Приликом димензионисања 
паркинга, придржавати се норматива који важе за планиране садржаје. 

X) Минимални степен комуналне опремљености
- приступ парцели обезбеђен са јавне саобраћајне површине
- обезбеђено одлагање комуналног отпада;
- прикључење на електроенергетску мрежу;
- прикључење на систем водовода и канализације.

Прикључење објеката на комуналну инфраструктуру врши се на основу правила 
овог плана и услова овлашћених комуналних предузећа и организација. 
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2.2.2.15. Трафостаница 110/10Кv 

Урбанистичка целина 4.22 

- Објекат трафостанице ТС 110/10 kV (опрема) радити у свему у складу са
прописима за изградњу ове врсте објеката

- Поштовати дату грађевинску линију
- Ограда је метална, минималне висине 1,8 м и обавезно се уземљује.
- Минимално растојање од објекта трафостанице до ограде износи 5 m. Улазна

капија треба да има посебан улаз за пешаке.
- Растојање објекта трафостанице од суседних објеката који не припадају

трафостаници је најмање 10 m, а објекти треба да буду међусобно одвојени
противпожарним зидом.

- До ТС обезбедити пут ширине најмање 5 m на правим деоницама, најмањег
полупречника кривине 20 m, за осовинско оптерећење 100 kN.

- Трансформаторска зграда не сме бити са равним кровом, а плато на коме се
налази трансформаторска зграда треба да има добро одводњавање.

2.2.2.16. Трафостаница 35/0.4Кv 

Урбанистичка целина 1.24 

- За објекат постојеће трафостанице ТС 35/04 kV „Јездина" планирана је  замена
два постојећа  трансформатора снаге по 8 MVA, због истека предвиђеног
експлоатационог века истих. заменити новим, чиме би се у случају ове ТС постигло
оптимално стање.

- Све радове изводити у свему у складу са прописима за изградњу ове врсте
објеката

2.2.2.17. Објекти у функцији водопривредне делатности 

Урбанистичке целине 1.23, 1.25, 1.26, 4.23, 6.7 и 6.8 

- Постојеће објекте резервоара и  црпне станице за водоснабдевање одржавати у
складу са важећим прописима за ове врсте објеката.

- Било које интервенције у грађевинском смислу – реконструкција и доградња –
вршити у складу са  важећим прописима за изградњу ове врсте објеката.

- Изградњу планираног резервоара –урбанистичка целина 1.26 – вршити у складу са
важећим прописима за изградњу ове врсте објеката.

2.2.3 Правила грађења за површине изван грађевинског подручја 

Изван грађевинског подручја, на простору овог плана, планирају се пољопривредно и 
шумско земљиште. 
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2.2.3.1. Пољопривредно земљиште 
Општа правила 

Пољопривредним објектима сматрају се објекти намењени ратарској, сточарској, 
повртарској, воћарско-виноградарској, рибњачкој и осталим видовима 
пољопривредне производње. 
Они обухватају објекте за смештај пољопривредне механизације, објекте за 
складиштење, сушење и чување пољопривредних производа, ђубрива и др, 
репроматеријала, као и други слични објекти у функцију пољопривредне производње 
(пољопривредне економије, машнски парк и сл.). 
Објекти за складиштење пољопривредних производа и репроматеријала сматрају се 
све врсте складишта било отворених или затворених–надстрешнице, силоси, 
трапови, подна складишта, хладњаче и др. 
Дозвољена је изградња наведених објеката уз примену хигијенско техничких, 
еколошких, противпожарних и других услова и уз потребну инфраструктурну 
опремљеност: пожарни пут, електроинсталације, санитарна вода, водонепропустиве 
септичке јаме и др. 
Минимална парцела на којој се могу организовати објекти је 50 ари, осим за 
пољопривредно земљиште урећено комасацијом који се може уситњавати на 
парцеле површине минимум  1,0ха. 
Забрањено је коришћење обрадивог пољопривредно земљиште високих катастарских 
класа (прве, друге, треће, четврте и пете) у непољопривредне сврхе. 
Максимална спратност објеката је П+Пк. 
Дозвољава се изградња и подрумске етаже, при чему је кота приземља максимум 
1,20м од коте терена. 
Дозвољени степен заузетости је максимум 30%, а највећи степен изграђености је 
0,40. 
Минимална удаљеност ових објеката од границе суседне парцеле је 5,0м. 
Правила изградње објеката –мини фарме 

Термин мини фарме односи се на објекте који су мањи од минималног капацитета 
објеката наведених у тачкама 6-10 у листи два Уредбе о утврђивањју пројеката за 
које је обавезна израда процене утицаја и Листа пријеката за које се може захтевати 
процена утицаја на животну средину (СЛ.гласник РС број 84/2005). 
За формирање нових комплекса и изградњу објеката неопходно је урадити 
ситуационо решење локације као и идејна решења објекта, и приложити их уз захтев 
за добијање Информације о локацији. 
За фарме већег капацитетао бавезна је израда Студије о процени утицаја на животну 
средину (Сл.гласник број 135/2004). 
Дозвољене врсте објеката у оквиру мини фарми су: основни објекат за одређену 
производњу сточарских производа, објекти за смештај, чување и дораду сточне 
хране, објекти за прикупљање и ускладиштење отпадних материја, објекти или 
уређаји за утовар и истовар живе стоке. 
У случају када се  не предвиђа стални боравак власника и породице на фарми, 
стамбени објекат се може заменити одговарајућом просторијом за привремени 
боравак. 
Објекте изводити у свему према прописима за ту врсту и технологију објекта. 
Правила грађења за стамбене објекте у оквиру мини фарми иста су са правилима 
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датим за стамбене објекте у оквиру сеоских домаћинстава. 
Удаљеност од грађевинског рејона, спортско-рекреативних терена и других јавних 
комлекса  фарме је 1км. 
Фарма мора бити снабдевена довољном количином воде за пиће из јавног водовода 
или сопственог бунара, која мора бити контролисана и мора да испуњава стандардне 
прописе за пијаћу воду. 
За прање објекта и путева може се користити и вода која не испуњава прописане 
стандарде за пијаћу воду. 
Одвођење отпадних вода вршиће се тако што ће се  атмосферске воде уливати у 
канализацију или природни реципијент без пречишћавања; отпадне воде које настају 
током производног процеса или прања објеката и опреме, обавезно сакупљати у 
водонепропусне испусте и пречишћавати их пре испуштања у реципијент. 
Одвод отпадне воде на обрадиве површине мора бити у складу са прописима којима 
се уређује заштита животне средине. 
Фекалне воде скупљати у одвојене септичке јаме или испуштати у канализацију. 
Простор за одлагање  и збрињавање стајског ђубрива из објеката мора бити 
смештен, односно изграђен  тако да се спречи загађење околине и ширење узрочника 
заразних болести животиња и људи, насупрот правцу главних ветрова и мора да 
буде удаљеН најмање 50м од објекта  за узгој животиња. 
Рибњаци 

Рибњаци треба да буду ограђени и видно обележени. 
Мора да располаже уређајима за упуштање и испуштање воде, уређајима за 
регулисање нивоа воде, као и уређајима који спрешавају пролаз риба, рибне  млађи и 
икре у или из рибњака. Он мора бити заштићен од поплава. 
За отклањање  смеша и штетних одпадака из рибњака мора постојати уређено место 
или изграђен технички уређај, који онемогућава  загађење рибњака и његове 
околине. 
Објекти за гајење печурака, пужева, аутотхоних сорти биљних култура и раса 
домаћих животиња 

Минимална парцела на којој се могу организовати објекти је 50ари, осим за 
пољопривредно земљиште уређено комасацијом који се може уситњавати на 
парцеле површине минимум  1,0ха. 
Максимална спратност објеката је П+Пк. 
Дозвољава се изградња и подрумске етаже, при чему је кота приземља максимум 
1,20м од коте терена. 
Дозвољени степен заузетости је максимум 30%, а највећи степен изграђености је 
0,40. 
Минимална удаљеност ових објеката од границе суседне парцеле је 5,0м. 
Стакленици и пластеници 

Објекте постављати на 5м од суседа, максимална спратност П. 

2.2.3.2.  Шумско земљиште 
Објекти који се могу градити: 
- објекти у функцији шумске привреде и ловства и објекти за одржавање и

експлоатацију шума,
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- објекти за туристичко-рекреативне сврхе до 0.5 ха површине комплекса,
- пратећи објекти (шанк-барови, настрешнице, одморишта, просторије за опрему и

сл.)
- партерно уређење(спртски терени, мобилијар, одморишта, стазе и сл.),
- објекти у функцији ловства и узгоја ловне дивљачи,
- рибњаци,
- услужни инфраструктрни објекти (базне станице мобилне телефоније,  предајници

радио и ТВ сигнала и сл.)

Објекти који се могу градити уз одобрење урбанистичког пројекта: 
- туристички комплекс на више од 0.5 ха,
- системи за наводњавање и одводњавање,
- објекти који служе за одбрану од поплава,
- објекти за експлоатацију подземних вода и извора,
- мини акумулације и електране.

Грађевинска линија је 5 м од спољне ивице путног појаса.

Минимално одстојање објеката од међе износи 5 м. Ово одстојање може бити мање 
уз писмену сагласност власника суседних парцела, али се дворишном делу плаца 
мора обезбедити колски пролаз и ширини од 2.5 м. 

Пратећи објекти (шанк-барови, одморишта, просторије за опрему и сл) могу бити 
површине до 40 м2, спреатности од П+О до П+Пот. 

Највеће дозвољене висине настрешница су 5.0 м. Објекти за туристичко-рекреативне 
сврхе могу бити површине до 100 м2, спратности до П+Пк. 

Објекти се не смеју градити од бетона, већ се препоручује употреба природних 
материјала (дрвао, камен, шиндса) и традиционалних форми. 

Највећи дозвољени индекс изграђености је 0.5. 

Највећи дозвољени индекс заузетости је 30%. 

Највећа спратност је П+Пк. 

Објекти чија је градња забрањена: 
- депоније одпада,
- економски објекти за смештај стоке, готових пољопривредних производа,

пољопривредне механизације и репроматеријала,
- пословни објекти,
- индустријски и занатски објекти,
- стамбени објекти.

2.2.4. Услови за заштиту суседних објеката

Приликом изградње нових објеката, независно од њихове намене, водити рачуна о 
заштити суседних објеката у конструктивном смислу, и у смислу неугрожавања услова 
живљења на суседним парцелама, и парцелама у непосредном окружењу. Грађење 
нових објеката свих врста и намена планирати на удаљеностима од суседних објеката 
којима се не угрожава њихова функција, затечени начин и услови коришћења, као ни 
дневно осветљење просторија постојећих објеката путем отвора оријентисаних према 
парцели на којој је планирана градња.  
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У циљу заштите суседних објеката, гледано и кроз однос према простору суседних 
парцела, планирани објекти, нити њихови најистуренији делови својим положајем 
(рачунајући и ваздушни и подземни простор) не смеју прелазити границу суседних 
парцела. 

2.2.5. Правила за реконструкцију, доградњу и адаптацију постојећих објеката 
на простору плана 

Сви постојећи објекти препознати у обухвату Плана, без обзира да ли су премашили 
параметре градње задате планом, уколико не задиру у планирану регулацију, могу да 
се задрже.  Све постојеће објекте је потребно ускладити са условима обликовања који 
су задати планом.  

Постојећи објекти изграђени на парцелама мањим од планом дефинисаних површина 
минималне парцеле, могу се задржати као такви уз могућност текућег одржавања, 
адаптација, санације и реконструкције, односно, на њима су дозвољене интервенције у 
постојећем габариту и волумену објекта. За интервенције у погледу доградње 
потребно је формирати парцелу у складу са планом. 

Постојећи објекти, који залазе у планирану грађевинску линију, а не нарушавају 
регулацију, се  задржавају, а интервенције у погледу доградње су дозвољене и то:  
- доградња у вертикалном габариту над основом читавог објекта, а у складу са

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

са задатим параметрима.

Постојећи објекти који су постављени на мањим удаљеностима од границе суседне 
парцеле од оних задатих планом, могу се доградити до планом задатих параметара, с 
тим што се: 
- при доградњи у вертикалном габариту (доградња је дозвољена над читавом

основом објекта) отвори ка суседу могу планирати само са минималном висином
парапета од 1,8 m.

- при доградњи у хоризонталном габариту, за дограђени део, мора се испоштовати
услов за минималну удаљеност од границе суседне парцеле.

На површинама где се налазе објекти чија је наслеђена намена супротна намени 
земљишта датој у овом плану, не може се дозволити даља изградња и ширење ове 
намене, већ само нужно текуће одржавање објеката, са тежњом прерастања у намену 
предвиђену овим планом а у складу са датим правилима уређења. 

Постојећи стамбени објекти затечени у оквиру пољопривредних површина се као такви 
задржавају. На њима су могу вршити интервенције у постојећем габариту и волумену 
објекта. Интервенције на објектима у функцији пољопривреде вршити у складу са 
Законом о пољопривредном земљишту.  

2.2.6. Општа правила за изградњу објеката 

Објекти свих врста и намена треба да су функционални, статички стабилни, хидро и 
термички прописно изоловани и опремљени свим савременим инсталацијама у складу 
са важећим нормативма и прописима за објекте одређене намене. 
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Приликом пројектовања и изградње објеката испоштовати важеће техничке прописе за 
грађење објеката одређене намене. Објекте пројектовати у складу са геотехничким 
условима терена и прописима о изградњи на сеизмичком подручју.  

Oдвођење атмосферских вода са површина крова решити у сопствено двориште, 
односно усмерити на уличну канализацију. Површинске воде са једне грађевинске 
парцеле не могу се усмерити према другој парцели, односно објектима на суседним 
парцелама.  
Када за одвођење површинских вода не постоји нивелационо решење, површинске 
воде са парцеле одводе се слободним падом према риголама, односно према улици са 
најмањим падом од 1,5%. 
Саобраћајне површине, приступне пешачке стазе објектима на парцели, рампе гаража 
у приземљу и помоћних и радних просторија којима се савладава висинска разлика 
изнад коте терена, колске приступне путеве дворишту и манипулативне дворишне 
платое, треба извести са падом оријентисано према улици, евентуално делом према 
зеленим површинама на парцели (врт, башта и слично). 
У случају изградње гараже у сутерену објекта, када је пад рампе за приступ гаражи 
оријентисан према објекту, одвођење површинских вода решава се дренажом или на 
други погодан начин. Одвођење површинских вода са рампе изведене за већи број 
гаража планираних у сутерену објекта обавезно решавати канализационом мрежом 
прикљученом на уличну канализацију.  

Јавни простор улице се не може користити за обављање делатности (складиштење 
материјала и сл.) нити за паркирање тешких возила, већ се у ту сврху мора 
организовати и уредити простор у оквиру парцеле. 
Код организације јавних објеката и површина морају се испоштовати сви услови и 
прописи за несметано кретање деце, старих, хендикепираних и инвалидних лица. 

2.2.7. Услови за архитектонско и естетско обликовање објеката

Архитектонско обликовање објеката вршити у складу са планираном наменом, 
микроклиматским условима, оријентацијом парцеле, амбијентом и локалном 
архитектонском традицијом. Кроз избор форме, композиције отвора на фасади, 
примењених боја и материјала и других  архитектонских и декоративних елемената, 
осмислити објекат који ће са окружењем образовати усаглашену, естетски обликовану 
целину.  
Кров и поткровна етажа 
На простору овог Плана не постоје ограничења у погледу избора типа крова. Приликом 
пројектовања равних кровова, предвидети све неопходне техничке мере заштите крова 
од прокишњавања. Код косих кровова, кровне равни обликовати у складу са 
пропорцијама објекта. Кровни покривач одабрати у зависности од нагиба кровних 
равни.  
Уколико се користи поткровље, максимална висина надзитка на ободним зидовима је 
1,60 m (рачунајући од коте пода поткровне етаже до тачке прелома кровне косине). За 
осветљење просторија у поткровљу могу се извести лежећи или стојећи кровни 
прозори, пропорцијама и обликом усаглашени са објектом.  
Материјализација фасаде 
За грађење објеката користити атестиране грађевинске материјале. Тежити употреби 
локалних природних материјала. 
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Фасаде могу бити малтерисане, обложене фасадним облогама или решене 
комбинованом обрадом. Малтерисане фасаде се боје одговарајућим бојама. Од 
фасадних облога могу се користити: опека, камен, дрво, разне савремене фасадне 
облоге и сл. 
Грађевински елементи на фасади 
Фасаде се могу решавати као равне површине или са испадима (лође, балкони, еркери 
и сл). 
Грађевински елементи (еркери, доксати, балкони, улазне надстрешнице са или без 
стубова, надстрешнице и сл.) на нивоу првог спрата могу да пређу грађевинску линију 
(рачунајући од основног габарита објекта до хоризонталне пројекције испада) и то:  
- на делу објекта према предњем дворишту – 1,20 m, али укупна површина

грађевинских елемената не може прећи 50% уличне фасаде изнад приземља.
- на делу објекта према бочном дворишту претежно северне оријентације

0,60 m, али укупна површина грађевинских елемената не може прећи 30% бочне
фасаде изнад приземља.

- на делу објекта према бочном дворишту претежно јужне оријентације
0,90 m, али укупна површина грађевинских елемената не може прећи 30% бочне
фасаде изнад приземља;

- на делу објекта према задњем дворишту (најмањег растојања од стражње линије
суседне грађевинске парцеле од 5,00 m) – 1,20 m, али укупна површина
грађевинских елемената не може прећи 30% стражње фасаде изнад приземља.

- Испади већи од 1,20 m, а максимално до 1,60 m могу се планирати на делу објекта
према задњем дворишту вишем од 3,0 m.

Спољне степенице 
Отворене спољне степенице могу се постављати на предњи део објекта, ако савлађују 
висину до 0,9 m. Степенице којима се савладава висина преко 0,90 m треба да се 
решавају унутар габарита објекта осим код производних објеката уколико су у функцији 
технолошког процеса. 

2.2.8. Инжењерскогеолошки услови за изградњу објеката 

Сеизмичност терена 
 За потребе сагледавања сеизмичког хазарда у захватау плана израђене су: 
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Карта епицентара земљотреса Mw≥3.5 јединице Рихтерове скале 

Карта сеизмичког хазарда за повратни период од 475 година, по параметру максималног 
хоризонаталног убрзања на тлу зипа А (Vs, 30>800m/s) 
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Карта сеизмичког хазарда за повратни период од 475 година изражен у степенима макросеизмичког 
интензитета 

Табела нумеричких вредности сеизмичког хазарда за повратни период од 475 година, по параметру 
максималног хоризонаталног убрзања PGA на тлу типа А (vs, 30>800m/s) 

Место Lat Lon PGA (g) 
Полигон 1 0.15 

Табела епицентара земљотреса који се налазе на предметној локацији 

Год Мес Дан Час Мин Сек Lat Lon Дубина Mw 
Год Мес Дан Час Мин Сек Lat Lon Дубина Mw 

1906 4 23 8 45 0 44.020 20.370 10 4.3 

1922 1 6 5 53 26 44.014 20.397 9 4.4 

1926 7 4 23 1 30 44.043 20.378 9 4.8 

1927 5 15 3 28 48 44.070 20.480 10 4.5 

1927 5 15 5 48 42 44.000 20.600 20 4.5 

1927 5 15 16 55 0 44.070 20.500 10 4.5 

1927 5 15 17 22 12 44.070 20.520 10 4.5 

1927 5 15 21 31 30 44.070 20.520 6 4.8 

1927 6 18 6 26 48 43.776 20.608 14 5 

1927 6 18 9 37 0 43.800 20.600 17 4.6 

1927 7 8 12 21 54 43.800 20.600 13 4.5 

1927 10 11 15 29 1 44.024 20.612 6 4.6 

1927 10 24 7 33 6 44.000 20.500 14 4.8 

1927 11 2 0 45 48 44.000 20.400 12 4.8 

1928 12 15 17 31 30 44.038 20.393 8 4.4 

1933 1 18 2 35 21 43.816 20.216 8 4.8 

1937 2 25 9 27 44 43.904 20.622 12 4.6 
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1955 6 28 7 14 7 44.007 20.557 9 4.6 

1965 4 3 8 31 40 43.850 20.180 15 4.3 

1968 3 15 22 56 37 43.720 20.480 6 4.3 

1977 12 29 18 37 1 43.966 20.156 14 4.4 

1986 11 8 16 38 30 44.084 20.246 25 4.3 

1987 4 19 4 33 43 43.710 20.453 11 4.3 

1987 6 8 22 13 41 43.703 20.480 14 4.3 

1987 7 11 23 9 20 43.715 20.471 14 4.9 

1987 7 12 4 12 54 43.689 20.464 20 4.3 

1987 8 14 6 24 4 43.714 20.502 17 5.1 

1987 8 15 11 34 58 43.723 20.460 12 4.3 

1987 8 15 15 5 13 43.696 20.465 12 4.3 

1987 8 27 4 5 41 43.722 20.401 11 4.4 

1989 3 5 0 22 26 43.692 20.455 10 4.6 

1990 10 20 13 31 41 43.831 20.284 12 4.3 

2006 5 11 16 55 37 44.023 20.153 10 4.5 

2007 4 23 14 11 32 43.870 20.250 7 3.8 

2008 2 15 17 3 3 43.860 20.380 6 4.8 

2.2.9. Услови за прикључење објеката на комуналну инфраструктуру

2.2.9.1. Хидротехничка инфраструктура 

Планирану водоводну мражу прикључити на постојећи цевовод пречника 80 mm, до 
изградње нове водоводне мреже. 
Сваки објекат се прикључује на јавну водоводну  мрежу.  
Предвидети водомер за сваког потрошача засебно. Водомер се смешта у прописно 
водомерно окно. 
У случају да се на једној парцели смешта више потрошача (занатство, производња и 
сл) предвидети водомере за сваког потрошача посебно, а све водомере сместити у 
једно водомерно окно.  
Обе мреже се могу полагати у исти ров при чему се канализационе цеви постављају 
испод водоводних. На подручју Плана је планирана фекална канализација 
одговарајућег пречника. Код сваког прикључка на уличну фекалну канализацију 
предвидети ревизиони шахт. До изградње фекалне канализације, отпадне воде се могу 
прикупљати у водонепропусним септичким јамама. 
Одвођење атмосферских вода са подручја Плана је планирано мрежом атмосферске 
канализације. Атмосферске воде су усмерене према рекама Западној Морави и 
Чемерници

2.2.9.2. Електроенергетска инфраструктура

Напајање новопланираних објеката електричном енергијом ниског напона вршити у 
складу са одговарајућим условима  испоручиоца електричне енергије, обавезно 
подземним водовима са неког од прикључних места, или директно са извода надлежне 
ТС 10/0,4 kV. Прикључни кабл завршити у тзв. КПК орману на фасади објекта или на 
неки други прописани начин, дат условима испоручиоца ел. енергије. Траса напојног 
кабла на јавној површини мора бити у складу са трасама предвиђеним овим планом. 
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Електричне инсталације унутар објекта пројектовати и извести у складу са прописима и 
стандардима из ове области, уз примену свих потребних заштитних мера. 
Код реконструкције НН мреже, односно "превођења" надземне у подземну мрежу, 
најчешће је потребно извршити и реконструкцију кућних прикључака, коришћењем 
подземних водова и КПК ормана. Као уличне разводне ормане са изводима за 
напајање више објеката, користити одговарајуће атестиране слободностојеће ормане, 
постављене на бетонске темеље. Ове ормане постављати по тротоарима, зеленим 
површинама, другим јавним површинама, или грађевинским парцелама уз решавање 
одговарајућих имовинско-правних односа, тако да буду уклопљени у амбијент, односно 
да буду неупадљиви како бојом, тако и димензијама, као и да не угрожавају безбедност 
пешака и других учесника у саобраћају и општу безбедност грађана. 

2.2.9.3. Телекомуникациона инфраструктура 

Прикључке новопланираних објеката на телекомуникациону инфраструктуру вршити у 
складу са одговарајућим условима надлежних оператера, обавезно подземним 
водовима са неког од прикључних места, или директно са извода надлежне централе. 
Прикључни кабл завршити у тзв. концентрационом орману на фасади или унутар 
објекта на погодном месту, или на неки други прописани начин, дат условима вршиоца 
телекомуникационе услуге. Траса напојног кабла на јавној површини мора бити у 
складу са трасама предвиђеним овим планом. 

Телекомуникационе инсталације унутар објекта пројектовати и извести у складу 
са прописима и стандардима из ове области, уз примену свих потребних заштитних 
мера, тако да се ни у ком случају не ометају остали корисници. 

Код реконструкције Телекомуникационе мреже, односно "превођења" надземне 
у подземну мрежу, најчешће је потребно извршити и реконструкцију кућних 
прикључака, коришћењем подземних водова и концентрационих ормана. 
Као уличне разводне ормане са изводима за прикључење више објеката,  користити 
одговарајуће атестиране слободностојеће ормане, постављене на бетонске темеље. 
Ове ормане постављати по тротоарима, зеленим површинама, другим јавним 
површинама, или грађевинским парцелама уз решавање одговарајућих имовинско-
правних односа, тако да буду уклопљени у амбијент, односно да буду неупадљиви како 
бојом, тако и димензијама, као и да не угрожавају безбедност пешака и других 
учесника у саобраћају и општу безбедност грађана. 

2.2.9.4. Термотехничка инфраструктура

Прикључке објеката на дистрибутивну или градску гасоводну мрежу вршити преко 
кућних мернорегулационих сетова (КМРС), а на основу техничких услова надлежног 
комуналног  предузећа (ЈП „Србијагас“). 
Сви подаци дати овим решењем су оријентациони и служиће као основа за израдu 
главних пројеката гасних инсталација.

2.2.10. Правила за изградњу површина јавне намене – саобраћајне и зелене 
површине 

2.2.9.1. Правила изградње саобраћајне мреже

Саобраћајно решење - геометрију саобраћајница радити на основу графичког прилога 
где су дати сви елементи за обележавање: радијуси кривина, радијуси на 
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раскрсницама, попречни профили, као и координате пресечних тачака и темена 
хоризонталних кривина. Приликом израде пројеката могућа су мања одступања трасе у 
смислу усклађивања са постојећим стањем.  
За саобраћајнице  које су у обухвату овог Плана важе  услови директно из Плана уз 
израду пројекта парцелације за предметну саобраћајницу. 

РЕГУЛАЦИЈА 

Регулационе линије и осовине саобраћајница представљају основне елементе за 
дефинисање саобраћајне мреже, чиме је дата граница у оквиру које је дато техничко 
решење трасе. На овај начин је омогућено да се даљом разрадом, кроз техничку 
документацију, унапреде поједина решења дата у Плану (у оквиру дефинисане 
границе), а уз обавезујући број планираних саобраћајних трака, у циљу побољшања 
саобраћајних ефеката, инфраструктурних решења и рационализације трошкова 
изградње планиране саобраћајнице.   
Регулациона ширина новопланираних улица и улица које се коригују утврђена је у 
складу са функционалним рангом саобраћајница и потребама смештаја планиране 
саобраћајне и комуналне инфраструктуре. 
Планом хоризонталне регулације улица дефинисани су услови за диспозицију 
саобраћајних површина – коловоза, тротоара и бициклистичких стаза у профилу улице. 
Планираном наменом простора, дефинисане су зоне са различитим режимима 
изградње и уређења, као и зоне у којима се не мења постојећа регулација. 

Регулациона ширина новопланираних улица и улица које се коригују утврђена је 
у складу са функционалним рангом саобраћајница и потребама смештаја планиране 
саобраћајне и комуналне инфраструктуре, као и рељефом самог терена. 

Планом хоризонталне регулације улица дефинисани су услови за диспозицију 
саобраћајних површина – коловоза и тротоара у профилу улице. Обзиром на присуство 
доминантно стрмих и врло стрмих терена, регулационе линије су на таквим местима 
планиране на 2,0м' и на 3,0м' од спољне линије тротоара за потрбе пројектовања и 
израде шкарпи усека/насипа. Уколико се у фази пројектовања не ангажују све 
површине за претходно наведене намене, оставља се слобода пројектанту да исте 
употреби за пројектовање зелених површина, дрвореда и сл. Ово се нарочито односи 
на Ул. Балканску у реону Градског гробља. 

Планираном наменом простора, дефинисане су зоне са различитим режимима 
изградње и уређења, као и зоне у којима се не мења постојећа регулација. 

У дугорочној концепцији развоја система саобраћаја планирана је надградња 
постојеће саобраћајне матрице на подручју ПГР »Парменац - Лозница«. У складу са 
таквим решењима у простору, неће доћи до битних промена у генералном систему 
регулације насеља. Изузетак чине зоне кроз које пролазе трасе планираних 
саобраћајница, као што је: 

I - Код главних градских магистрала: 
1. Булевар ослободилаца Чачка (обилазни пут), који се поклапа са Државним

путем IБ реда бр. 23 планиран је са проширењем у оквиру граница ПГР, са стране ка 
центру града, на ширину попречног профила од 27,5м' (4х3,5+2х2,5+2х2,0+4,5) 

II - Код градских магистрала: 
1. Изградња  дела »Северне магистрале«, као сегмента магистралног прстена

око шире градске зоне, који поповезује »Јужну магистралу« преко новопланираног 
моста преко р. Западне Мораве у реону Парменца  и Љубићку падину, односно 
Прељину као део тзв. Северног Општинског пута у попречном профилу од 18,0м'. 

III - Код сабирних улица I 
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1. Ул. Балканска: Планирана изградња неизграђеног дела од Лозничког пута,
односно од Градског гробља па даље, ширине попречног профила 10,0м'. 
(2х3,0+2х2,0), односно 7,5 м ( 2х3+ 1х1,5) у делу од старог Лозничког гробља до Гучког 
пута.  

2. Булевар Вука Караџића,  од денивелисане раскрснице са Државним путем IБ
реда бр. 23 до спајања са Гучким путем планиран као сабирна улица I   попречном 
профилу од 10,0м (2х3,0+2х2,0). 

3. Гучки пут, односно ДП IIА бр. 180 у наведеним профилима.
4. Правац улица Ратка Митровића и Сретена Глишовића од Компаније

»Слобода«, преко насеља Бељина и Парменца до ДП IБ бр. 23 .

IV - Код сабирних улица II 

1. Ул. Ранка Тајсића (ОП-307), тзв. Придворички пут, планирано проширење
попречног профила на 9,0м'; 

2. Ул. Јездински пут (ОП-322) са проширењем на 8,0м'.
3. Ул. Лознички пут (ОП-332) са проширењем на 9,0м'.
5. Правац Ул. Славујски пут, планирано проширење на 7,5м'.(9,0) без тротоара

са стране према индустриском колосеку. Проблем код планирања ове саобраћајнице 
је како јој oмогућити алтернативну проточну везу града са Компанијом »Слобода«, 
чиме би се значајно растеретила раскрсница Ул. Ратка Митровића и Бул. 
Ослободилаца Чачка. То је постигнуто посредно преко Ул. Јездина 6 и Ул. Јездина 11 
планирањем ниша за лева скретања. 

Генералним регулационим решењем препоручене су регулационе ширине за: 
- тротоаре и пешачке стазе......................................................................мин 1,5 м 
Подземне трасе главних водова комуналне инфраструктуре смештене су у 

регулационим профилима саобраћајница (водоснабдевање, атмосферска и фекална 
канализација, кабловски водови ел.енергије, ТТ инсталација, топловоди, гас...).  

НИВЕЛАЦИЈА 

Подручје обухваћено Планом лежи на теренима који су нагнути према току Западне 
Мораве. Такав рељеф обезбеђује одвођење површинских вода према 
саобраћајницама, са којих се оне одводе системом кишне канализације. Површине 
непосредно уз реку су делимично у депресији и са њих је одвођење површинских вода 
решено системом кишне канализације. 

Нивелете постојећих саобраћајница се задржавају. Делови планираних саобраћајница, 
који се надовезују на постојеће деонице, нивелационо се морају прилагодити 
постојећем стању. 

До промена нивелета доћи ће на планираним денивелисаним укрштњима и деоницама 
нових саобраћајница, што ће бити дефинисано урбанистичком или техничком 
документацијом. 

Нивелету саобраћајница радити на основу кота датих у графичким прилозима, а које 
треба третирати као оријентационе приликом пројектовања. С обзиром да је у питању 
надоградња и модернизација постојеће уличне мреже, као и пројектовање нових 
саобраћајница, потребно је водити рачуна о постојећим котама, како саобраћајница, 
тако и о котама улаза у парцеле и објекте приликом комплетирања мреже, као и о 
котама осталих инфраструктурних мрежа. 

Општи услови 

За све планиране саобраћајнице и саобраћајне објекте обавезна је израда 
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Пројектне документације. Код пројектовања саобраћајних површина и саобраћајница, 
решење проблематике постојећег и перспективног пешачког, стационарног, 
бициклистичког, јавног градског саобраћаја, реконструкција путне мреже и 
контрола приступа, мора се предвидети у складу са Правилником о условима које са 
аспекта безбедности саобраћаја морају да испуњавају путни објекти и други елементи 
јавног пута ( "Сл. гласник РС", бр. 50/11) и осталим важећим прописима. 

Планирано је задржавање постојеће саобраћајне матрице, уз реконструкцију и 
доградњу којом се побољшава саобраћајна проточност, засновано на следећим 
поставкама: 
-коловози сабирних саобраћајница треба да имају  две саобраћајне траке, како би се
ефикасно одвијао двосмерни саобраћај возила;
- поставити одговарајућу саобраћајну сигнализацију; и
-подићи квалитет пешачких кретања уз примену прописа на основу Правилника о
техничким стандардима планирања, пројектовања и изградње објеката, којима се
осигурава несметано кретање и приступ особама са инвалидитетом, деци и старим
особама (“Сл. гласник РС”, бр. 22/15).

Треба се придржавати следећих пројектантских и планерских правила: 

Приликом израде пројектне документације саставни део је пројекат саобраћајне 
сигнализације и опреме. 

 Главну градску магистралу  - деоницу ДП IБ реда бр. 23  пројектовати са
минималном ширином коловозних трака од 6,0m, са носивошћу коловоза за
тешки саобраћај са једностраним нагибом (уколико није другачије одређено
техничком документацијом) и са припадајућим елементима за рачунску
брзину од 60 km/h;  С обзиром на планирану намену на овом делу државног
пута – површине за становање и комерцијалне делатности и планирарани
ранг - насељска саобраћајница, предлаже се ограничење брзине на 50 km/h

 примарне саобраћајнице пројектовати са минималном ширином коловоза од
6,0m, са носивошћу коловоза за средњи саобраћај са једностраним нагибом
(уколико није другачије одређено техничком документацијом) и са
припадајућим елементима за рачунску брзину од 60 km/h;

 саобраћајнице секундарне мреже пројектовати са ширином коловоза
минимум 5,50 m за двосмерни саобраћај или са 4,5m за једносмерни
саобраћај

 прилазе парцелама са коловоза градити од бетона ширине минимално 5,0m
 примењивати унутрашње радијусе кривина од мин 5,0m, где се обезбеђује

проточност саобраћаја због противпожарних услова;

Нивои укрштања:   - један денивелисан (Булевар ослободилаца Чачка и продужетак 
Булевара Вука Караџића) денивелисан, остали површински, са или без светлосне 
контроле; 

 Реализацију нових саобраћајница унутар блокова у случају да се ради о јавним
саобраћајницама изводити на основу локацијских услова у складу са елементима
овог плана, а у случају да се ради о интерним саобраћајницама могућа је разрада
пројектом препарцелације, којим ће се ближе просторно дефинисати пружање
трасе, регулациона ширина и експлоатационо технички елементи саобраћајнице.

Елементи попречног профила саобраћајница унутар регулацине ширине нису 
обавезујући, и могу се мењати кроз даљу разраду техничке документације у 
оквиру задате регулације, а уз обавезујући број планираних саобраћајних трака. 
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2.2.9.2. Правила изградње површина за паркирање 

Планирани садржаји своје потребе за стационирањем возила ће решавати у оквиру 
своје грађевинске парцеле, или као самосталан објекат или на слободном делу 
парцеле. 

Гараже у оквиру објеката планирају се у или испод објекта у габариту, подземно изван 
габарита објекта или надземно на грађевинској парцели ако су испуњени сви остали 
услови.  

У оквиру комплекса где се планирају комерцијални 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.  

УСЛОВИ И НОРМАТИВИ ЗА ПАРКИРАЊЕ 

Стационарни саобраћај организовати поштујући следеће принципе: 

 Зоне породичног становања: паркирање организовати ван јавног пута, у
оквиру сопствене парцеле, и то једно паркинг или гаражно место на један стан;

 Пословне зоне (комуналне функције, централне функције, реонски центар,
спортски центар): обезбедити на грађевинској парцели, ван површине јавног
пута, једно паркинг-место на 70 м2 корисне површине;

 Зоне основног образовања: обезбедити на грађевинској парцели, ван
површине јавног пута, једно паркинг-место по једној учионици;

 У зонама које су предвиђене за гробља, предвидети самосталне паркинг
скупине;

 У оквиру зонског парка и локалног спортског центра, предвидети
самосталне паркинг скупине;

 Улично паркирање уз проточне саобраћајне траке, омогућити испред објеката
са краткотрајном посетом (пошта, банка, објекти дечје заштите...), уз обавезну
изградњу коловозних проширења-ниша на својим парцелама за ограничен број
возила (4 до 12 - паралелне нише, односно 6 до 20 возила - косе нише =45º)

Услови и нормативи за паркирање за јавне површине и објекте:

Број места за смештај путничких возила за садржаје јавне намене одредити
према нормативима, и то за: 

 школе: 1ПМ/по учионици или 1ПМ/на  10 запослених радника
 дечја установа: 2ПМ/по групи
 здравствене: 1ПМ/на сваког лекара или 1ПМ/на 5 запослених
 културни центар: 1ПМ/на 30 гледалаца
 спортска хала: 1ПМ/за 40 гледалаца.

За нове комплексе површина јавне намене паркирање возила решити на припадајућој 
парцели према датим нормативима, као и за постојеће комплексе где то просторне 
могућности дозвољавају. 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. 



125 

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 (2,5x5,0 за управно и 2,3х6,0 за подужно паркирање) 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 решавати у оквиру своје 
грађевинске парцеле, било у гаражи у склопу самог објекта, или као самосталан 
објекат или на слободном делу парцеле. 

Број места за паркирање путничких возила одредити према нормативима: 
 становање: 1ПМ/ на 1 стан
 пословање, администрација, услуга и сл.: 1ПМ на 70 м2 корисног

простора, односно 1ПМ по пословној јединици уколико је њена површина
мања од 70м2 

 трговина на мало: 1ПМ на 100 м2 корисног простора
 угоститељство: 1ПМ на два стола са по четири столице, или 1ПМ/на

један сто за угоститељски објекат прве категорије
 хотелијерска установа: 1ПМ/2 - 10 кревета у зависности од категорије
 производни, магацински и индустријски објекат: 1ПМ/на 200м2 корисног

простора и обавезно обезбедити простор за смештај теретних возила.

У оквиру комплекса где се планирају комерцијални 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. 

Гараже објекта планирају се у или испод објекта у габариту, подземно изван габарита 
или надземно на грађевинској парцели. 

- Постојећи објекти своје потребе за паркирањем могу решавати претварањем
постојећих просторија у гараже (најчешће су то подрумски, сутеренски и приземни 
простори, уколико је то технички могуће), уређењем паркиралишта на слободном 
делу своје парцеле, удруживањем са корисницима околних и суседних парцела ради 
изградње заједничке гараже уз обавезну израду урбанистичког пројекта.   

2.2.9.3. Правила изградње јавног паркинга 

 Изградњу паркинга  планирати и пројектовати од савремених материјала,
односно од асфалта

 Димензије паркинг места морају бити у складу са важећим нормативима и
стандардима за ванулично паркирање за одређену категорију возила(СРПС
У.С4.234 и СРПС У.А9.204).

 Распоред паркинг места за путничке аутомобиле у оквиру паркинга мора бити
такав да омогући озелењавање паркинга дрворедима, а по могућности и другим
врстама зеленила. Избором адекватних врста садница, прилагођених локалним
условима, приликом садње тежити односу 1 садница (дрво) на 3 ПМ.



126 

 Око и унутар планираних паркинга обезбедити одговарајућу засену садњом
високог зеленила. Засена се може радити и као отворена (надстрешица) лака
конструкција од метала или других прикладних материјала.

 Уређење јавних паркинга планирати тако да распоред паркинг места, пролази и
прилази паркингу омогућавају контролу уласка и изласка са паркинга.

 У оквиру јавног паркинга као и у његовој околини морају се изградити пешачке
комуникације ради омогућавања одвијања безбедног пешачког саобраћаја
између паркинг простора и околних садржаја.

2.2.9.4. Правила градње коловоза, колско-пешачких стаза и паркинга 

 У условима и пројектима, изградњу коловоза планирати од савремених
материјала и са савременим коловозним конструкцијама према важећим
стандардима са застором од асфалта, калдрме или камених плоча у зависности
од решења пројектанта.

 Коловозну конструкцију за све саобраћајнице срачунати на основу ранга
саобраћајнице, односно претпостављеног саобраћајног оптерећења за период
од 20 год. и геолошко-геомеханичког елабората из којег се види носивост
постељице природног терена.

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

МАКСИМАЛНИ ПОДУЖНИ НАГИБ:

- главна градска магистрала  ....................................  5% (6%) 
- сабирне саобраћајнице I и II ...................................  7% (8%) 
- приступне улице.......................................................  12% (14%) 

 Вертикална заобљења нивелете извести зависно од ранга саобраћајнице,
односно рачунске брзине

 Саобраћајнице пројектовати са једностраним попречним нагибом од 2% (за
коловоз у правцу). За коловозе у кривини максимални попречни нагиб је 6%. Све
паркинге радити са попречним нагибом 2%-4% према коловозу.

 Све косине у профилима саобраћајница је потребно озеленити аутохтоним
зеленилом како би се што мање нарушио прородни амбијент.

 Оивичење коловоза радити од бетонских ивичњака 18/24цм. На улазима у
дворишта и на прелазима оивичења радити од упуштених (оборених) ивичњака
и рампама прописаним за хендикепирана лица.

 Тротоаре и посебне пешачке стазе радити са застором од бетонских
полигоналних плоча, камених плоча или неког другог природног материјала по
избору пројектанта. Уз пешачке и бициклистичке стазе потребно је да постоје
одморишта за предах посетилаца са хладовитим зеленилом и клупама који
треба да су од природног материјала (дрво, камен).

 Приликом планирања и пројектовања површина и објеката јавне намене
(тротоари и пешачке стазе, пешачки прелази, паркинзи, стајалишта јавног
превоза, прилази до објеката хоризонталне и вертикалне комуникације у јавним
и стамбеним објектима) морају се обезбедити услови приступачности особама
са посебним потребама (деци, старим, хендикепираним и инвалидним особама)
у складу са Правилником о техничким стандардима приступачности (“Сл.
Гласник РС”, бр.22/2015), као и осталим важећим прописима, нормативима и
стандардима који регулишу ову област.
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 Аутобуска стајалиша могу се постављати-формирати у профилу јавне
саобраћајнице-улице на којима ће се одвија јавни градски превоз путника.

 Заустављање возила јавног градског превоза на аутобуским стајалиштима може
се вршити на обележеним местима (BUS стајалишта) у самој саобраћајној траци

 Зеленило дуж саобраћајница формирати тако да не омета прегледност и не
угрожава безбедност саобраћаја. Власник земљишта, које се налази у зони
потребне прегледности, дужан је да на захтев управљача јавног пута, уклони
засаде, дрвеће и ограде и тако обезбеди прегледност.

 Све елементе попречног профила који се међусобно функционално разликују
одвојити одговарајућим елементима, као и поставити одговарајућу саобраћајну
сигнализацију (хоризонтална и вертикална).

 Препоручене су регулационе ширине за:
 - тротоаре и пешачке стазе...........................................  мин 1,5 м 
 - бициклистичке стазе једносмерне............................  1,0-1,5 м 
 - бициклистичке стазе двосмерне................................  2,0 -3,0м 
 - светли профил (пут-пут)...............................................  мин 4,5 м 

 Подземне трасе главних водова комуналне инфраструктуре смештене су у
регулационим профилима саобраћајница (водоснабдевање, кишна и фекална
канализација, кабловски водови ел.енергије, ТТ инсталација, топловоди, гас).

Пре извођења саобраћајница извести све потребне уличне инсталације које су 
предвиђене планом, а налазе се у попречном профилу. 

Услови за објекте друмског саобраћаја 

Регулациони простор свих саобраћајница мора служити искључиво основној намени - 
неометаном одвијању јавног, комуналног, снабдевачког, индивидуалног и пешачког 
саобраћаја, као и за смештај комуналних инсталација.  

Грађевинска линија од јавног пута (рачунајући од спољне ивице планираног 
профила саобраћајнице): 

1) примарна мрежа .........................................................................    5-10 метара 
2) секундарна мрежа (сабирне улице
 и остале саобраћајнице секундарне мреже).................................    5 (3м) 

2.2.9.5. Правила за изградњу станица за снабдевање течним горивом 

Овим правилима се утврђују услови изградње станица за снабдевање течним горивом. 

Територија обухваћена правилима за изградњу СЗСТГ подељена је на следеће 
зоне: 

1. Улазно-излазни правци који се поклапају са правцима државних путеви IБ
реда и  државни путеви II реда; 

2. Простор између централне градске зоне и границе ГУП-а

Посебни услови уређења станица за снабдевање течним горивом дати су у табели: 

 Индекс заузетости 20% - 55% 
 Спратност објекта (висина) П+0 до П+1 (до 8м') 
 Саобраћајне и манипулативне површине мин 30% 
 Слободне и зелене површине мин 15% 
 Паркинг простор мин 3 паркинг места* 
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На сваких 15м2 пословног простора (не рачунајући надстрешницу) и свако точеће 
место обезбедити по једно паркинг место, а  мин број паркинг места је 3.  

Улаз и излаз из СЗСТГ, као и објекте у оквиру комплекса треба лоцирати на такво 
растојање од раскрсница да не ометају нормално одвијање саобраћаја, односно да не 
угрожавају прегледност и безбедност саобраћаја. То растојање мора бити довољно и 
да не дође до преплитања саобраћајних струја искључења са раскрсница и укључења 
на станицу, односно искључења са станице и  укључења на раскрсницу. 

Излив и улив са СЗСТГ на јавни пут мора бити довољне ширине и радијуса заобљења, 
као и обезбеђењем прописане криве трагова за графичку проверу најмање 
проходности меродавног теретног возила. 

Контакт са уличном мрежом може бити са пуним или непотпуним програмом веза и са 
једносмерним или двосмерним режимом саобраћаја унутар комплекса СЗСТГ, а у 
зависности од конкретне локације. 

Положај резервоара за складиштење течног горива и течног нафтног гаса, 
претакалишта, аутомата за истакање горива и  објеката (постојећих и планираних), као 
и њихово међусобно одстојање, мора бити у складу са Правилницима за ову врсту 
инсталација (Правилник о изградњи станица за снабдевање горивом моторних возила 
и о ускладиштењу и претакању горива, Правилник о изградњи постројења  за 
запаљиве течности и Правилник о изградњи постројења за течни нафтни гас и о 
ускладиштењу и претакању течног нафтног гаса).  

За прикључење комплекса СЗСТГ на државне путеве, неопходно је прибавити 
сагласност и услове надлежне институције која управља овим путевима. 

ЗАШТИТА ЈАВНИХ ПУТЕВА ПРИЛИКОМ ПЛАНИРАЊА ИНСТАЛАЦИЈА 

 У заштитном појасу поред јавног пута, на основу члана 28, став 2, Закона о
путевима („Сл.гласник РС“ бр. 41/2018 i 95/2018-др. закон), може да се гради,
односно поставља водовод, канализација, топлововод, железничка пруга и
други слични објекти, као и телекомуникациони и електро водови,
инсталације, постројења и сл. по претходно прибављеној сагласности
управљача јавног пута, која садржи саобраћајно-техничке услове.

 Инсталације се могу планирати на КП које се воде као јавно добро путеви,
својина Републике Србије и на којима се ЈП „Путеви Србије“, Београд води
као корисник или правни следбеник корисника.

 Траса инсталација мора се пројектно усагласити са постојећим
инсталацијама поред и испод јавног пута.

 Укрштања са јавним путем предвидети искључиво механичким
подбушивањем испод трупа пута, управно на пут, у прописаној заштитној
цеви.

 Заштитна цев мора бити пројектована на целој дужини између крајњих тачака
попречног профила (изузетно спољна ивица коловоза), увећана за по 3,0м' са
сваке стране.

 Минимална дубина инсталација и заштитних цеви од најниже коте коловоза
до горње коте заштитне цеви износи 1,35м'.

 Минимална дубина инсталација и заштитних цеви испод путног канала за
одводњавање (постојећег или планираног) од коте дна канала до горње коте
заштитне цеви, износи 1,0м'.

 Уколико се инсталације паралелно воде, морају бити постављене минимално
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3,0м' од крајње тачке попречног профила (ножица насипа трупа пута или 
спољне ивице путног канала за одводњавање), изузетно ивице коловоза 
уколико се тиме не ремети режим одводњавања коловоза. 

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

 Бициклистички саобраћај дуж државних путева није могуће водити.

ЗАШТИТА ЖЕЛЕЗНИЧКЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ 

Посебни услови 

Земљиште на коме се налази јавна железничка инфраструктура мора остати јавно 
грађевинско земљиште са постојећом наменом за железнички caoбpaћaj и развој 
железничке инфраструктуре. 

Moryћe је планирати друмске саобраћајнице паралелно са железничком пругом, ван 
земљишта чији је корисник железница, али тако да размак између железничке пруге и 
пута буде толики да се између њих могу поставити сви уређаји и постројења потребни 
за обављање саобраћаја на прузи и путу, с тим да износи најмање 8m (у насељеном 
месту 6м) мерено управно на осовину најближег колосека до најближе тачке горњег 
строја пута. Уколико су и пруга и пут у насипу, растојање између њихових ивица 
ножица насипа не сме бити мање од 1 m, као ни мање од 2m од железничких 
подземних инсталација (каблова). 

У заштитном пружном појасу, на удаљености 50m од осе крајњег колосека, не могу се 
градити објекти у којима се користе експлозивна средства, индустрија хемијеких и 
експлозивних производа, постројења и други слични објекти. 

У пружном и инфраструктурном појасу може се планирати постављање надземних и 
подземних електроенергетских водова, телеграфских и телефонских ваздушних линија 
и водова, цевовода и других водова и сличних објеката и постројења на основу 
испуњених услова и издате саrласности управљача инфраструктуре. 
Укрштај водовода, канализације, продуктовода и других цевовода са железничком 
пругом је могуће планирати под углом од 90°, а изузетно под углом који не може бити 
мањи од 60. Трасу подземиих инсталација у зони укрштаја са пругом планирати тако 
да се иста поставља на дубини од минимум 1,80 m, мерено од коте горње ивице прага 
до коте горње ивице заштитне цеви подземне инсталације, односно 1,2 m мерено од 
коте околног терена до горње ивице заштитне цеви инсталације. Заштитне цеви у 
укрштају са железничком пругом морају се поставити испод трупа пруге у континуитету 
испод колосека. 
Паралелно вођење трасе комуналне инфраструктуре са трасом железничке пруге, 
планирати тако да се иста води изван пружног лојаса. 

Приликом уређења простора, у инфраструктурном појасу не планирати формирање 
депонија отпадних материјaла и не планирати изградњу реципијента за атмосферску 
канализацију и отпадне воде. 

У инфраструктурном појасу не планирати постављање знакова, извора јаке светлости 
или било којих предмета и справа које бојом, обликом или светлошћу могу смањити 
видљивост железничких сигнала или који могу довести у забуну раднике у вези 
значења сигналних знакова. У инфраструктуриом појасу не планирати високо растиње 
које својом висином може угрозити железничку инфраструктуру, односно безбедност 
железничког caoбpaћaja. Високо растиње може се садити на растојању већем од 10m у 
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односу на спољну ивицу пружног појаса, односно на растојању већем од 16-18m 
мерено управно на осу најбижег колосека. 

Одводњавање површинских вода са предметног простора мора бити контролисано и 
решено тако да се води на супротну страну од трупа железничке пруге. На местима где 
због положаја друмске саобраћајнице може доћи до појаве атмосферских вода које се 
прикупљају са трупа пута, а сливају у зону трупа пруге, потребно је пројектовати 
одводне канале тако да се постигне континуитет одвођења атмосферске воде ван зоне 
трупа пруге. 

На основу Закона о планирању и изградњи  "Инфраструктура железнице Србије" а.д. 
као ималац јавних овлашhења, има обавезу утврђивања услова за изградњу објеката, 
односно издавање локацијских услова, грађевинске и употребне дозволе, услова за 
прикључење на инфраструктурну мрежу, као и за упис права својине на изграђеном 
објекту. У складу са тим, сви елементи за изградњу објеката, друмских саобраћајница 
као и за сваки продор комуналне инфраструктуре кроз труп железничке пруге (цевовод, 
гасовод, оптички и електроенергеrски каблови и друго) ће бити дефинисани у оквиру 
посебних техничких услова "Инфраструктура железнице Србије" а.д. који се издају кроз 
обједињену процедуру. 

2.2.10.6. Правила за изградњу јавних зелених површина 

Приликом озелењавања обавезан услов је: 
 Растојање између дрворедних садница од 5 – 10м,
 мин.висина саднице   2,5-3м,
 мин.обим саднице на висини 1м од 10 – 15цм,
 мин.висина стабла до крошње, без грана, 2 - 2.2м ,
 отвори на плочницима за садна места мин. 1,0x1,0м (за садњу на плочницима),
 обезбедити заштитне ограде за саднице,
 при избору врста за улично зеленило треба водити рачуна да осим

декоративних својстава буду прилагођене условима раста у уличном профилу
(отпорност на збијеност тла, водни капацитет земљишта, прашину, гасове и сл.).

 предвидети осветљење зелених површине,
 предвидети систем за заливање зелених површина
 предвидети одржавање зелене површине.

На местима где је предвиђена ова категорија зеленила, а где просторне и 
организационе могућности то не дозвољавају, озелењавање вршити у партеру на 
следећи начин:  

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

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

2.2.11. Правила за изградњу мреже и објеката јавне инфраструктуре

2.2.10.1. Правила за изградњу хидротехничке инфраструктуре 

Правила изградње представљају скуп међусобно зависних елемената за формирање 
трасе, међусобног положаја, дубине укопавања, као и других правила. 
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ИНСТАЛАЦИЈЕ И ОБЈЕКТИ ВОДОВОДА И КАНАЛИЗАЦИЈЕ 

 Водовод и канализација  се морају трасирати тако да:
- не угрожавају постојеће или планиране објекте, као и планирани начин

коришћења земљишта,
- да се подземни простор и грађевинска површина рационално користе,
- да се поштују прописи који се односе на друге инфраструктуре,
- да се води рачуна о геолошким особинама тла, подземним водама...

 Водовод трасирати једном страном коловоза, супротној од фекалне канализације,
на одстојању 1,0 m од ивичњака.

 Атмосферску канализацију трасирати осовином коловоза (или изузетно због
постојећих инсталација или попречних падова коловоза – једном страном коловоза
на одстојању 1,0 m од ивичњака, у ком случају је фекална канализација трасирана
осовином).

 Хоризонтално растојање између водоводних и канализационих цеви и зграда,
дрвореда и других затечених објеката не сме бити мање од 2,5 m, а оd темеља
минимално 1,5 м.

 Растојање водоводних цеви од осталих инсталација (гасовод, топловод, електро и
телефонски каблови) при укрштању не сме бити мање од 0,5 m.

 Тежити да водоводне цеви буду изнад канализационих, а испод електичних
каблова при укрштању.

 Полагање водовода или канализације у тротоару се може дозволити само изузетно,
уз документовано образложење и са посебним мерама заштите.

 Уколико није могућа траса у оквиру регулативе саобраћајнице, водовод или
канализацију трасирати границом катастарских парцела уз сагласност оба
корисника међних парцела.

 Тежити да на прелазу преко водотока и канала водоводне цеви буду изнад корита.
У изузетним случајевима (прелаз испод реке, канала, саобраћајница и сл. ) цеви се
морају водити у заштитној челичној цеви.

 Минимална дубина укопавања цеви водовода и канализације је 1,0 m од врха цеви
до коте терена, а падови према техничким прописима у зависности од пречника
цеви.

 Нове цеви положити на слоју 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 између инсталација при паралелном вођењу
Растојање (m) 

међусобно водовод и канализација 0.4 

до гасовода 0.3 

до топловода 0.5 

до електричних каблова 0.5 

до телефонских каблова 0.5 
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 Минимални пречник водоводне цеви на предметном подручју одређује ЈКП "Водовод",
али треба тежити да у свим улицама буде min Ø 100 mm (због противпожарне заштите
објеката). Водоводну мрежу градити у прстенастом систему.

 За кућне водоводне прикључке пречника већег од 50 mm, обавезни су одвојци са
затварачем.

 Пролаз водоводних цеви кроз ревизионе шахте и друге објекте канализације није
дозвољен.

 Минимални пречник уличне фекалне канализације је Ø 200 mm, а кућног прикључка Ø
150 mm. Нагиби цевовода су према важећим прописима из ове области, у складу са
техничким прописима ЈКП "Водовод".

 За одвођење атмосферских вода предвиђа се изградња атмосферске канализације, због
градског сепарационог система канализације. Не дозвољава се мешање употребљених
и атмосферских вода.

 Минимални пречник атмосферске уличне канализације је Ø400 mm, а дубине и нагиби
према прописима из ове области, у складу са техничким условима ЈП "Градац".
Минимални кућни прикључци су Ø300 mm.

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

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

 Избор материјала за изградњу водоводне и канализационе мреже, као и опреме
извршити уз услове и сагласност ЈКП "Водовод".

 За одвођење атмосферских вода са површина улица и тргова, постављају се сливници
са таложницима. Минимално растојање је 50-100 m (за мале нагибе саобраћајница),
односно око 30 m (за саобраћајнице са великим нагибима).

 Уколико су површине асфалта зауљене (у оквиру бензинских станица, индустријских
локација и сл.), обавезно је предвидети изградњу сепаратора уља и масти пре
испуштања атмосферских вода или вода од прања платоа у атмосферску канализацију.
Димензионисање сепаратора је у зависности од зауљене површине локације, и врши се
у складу са прописима из ове области.

 Испуштање атмосферске канализације у реципијент врши се обавезно уградњом уставе
(жабљег поклопца) на испусту, да би се спречило плављење узводних насеља.

 На канализационој мрежи код сваког рачвања, промене правца у хоризонталном и
вертикалном смислу, промене пречника цеви, као и на правим деоницама на одстојању
приближно 50 m, постављају се ревизиони силази.

 Црпне станице (како за воду, тако и за канализацију) постављају се у непосредној
близини саобраћајница, на грађевинској парцели предвиђеној само за те сврхе.
Габарити објекта се одређују у зависности од протока садржаја, капацитета, типа и броја
пумпи. Величина грађевинске парцеле за црпне станице одређује се у зависности од
зона заштите и обезбеђује се ограђивањем.

 Слободан простор око резервоара, црпних станица, инсталација за поправак квалитета
воде, комора за прекид притиска и дубоко бушених бунара обухвата најмање 10,0 m од
објекта. Ова зона се обезбеђује ограђивањем и може се користити само као сенокос.

 Појас заштите око водоводних и канализационих  цевовода износи најмање по 2,5 m од
спољне ивице цеви, док појас заштите око рзавског магистралног цевовода износи са
обе стране најмање по 2,5 m. У појасу заштите није дозвољена изградња објеката, ни
вршење радњи које могу загадити воду или угрозити стабилност цевовода.
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 Уколико у јавној приступној саобраћајници не постоји изграђена градска фекална
канализација, до изградње фекалне канализације - отпадне воде из објеката
прикључити искључиво у водонепропусне јаме (од полимерних материјала или
водонепропусног бетона).

 Уколико у близини објеката не постоји изграђена градска фекална канализација, а  нема
нивелационих могућности за изградњу - отпадне воде из објеката прикључити
искључиво у водонепропусне јаме (од полимерних материјала или водонепропусног
бетона), да би се спречило истицање отпадног садржаја у подземне воде. Учесталост
пражњења јаме од стране ЈКП "Комуналац" (или друге надлежне комуналне
организације) врши се по потреби, али најмање једном у месец дана, на основу уговора
о одржавању и пражњењу. Димензионисање и изградња се морају извести у складу са
прописима за ту врсту радова.

 У деловима Плана где постоји изграђена фекална канализација, забрањује се употреба
пољских нужника и септичких јама. Објекти се морају прикључити на градску мрежу у
складу са техничким условима ЈКП "Водовод".

 Положај санитарних уређаја (сливници, нужници...) не може бити испод коте нивелете
улица, ради заштите објеката од успора фекалне канализације из уличне мреже.
Изузетно, може се одобрити прикључење оваквих објеката на градску мрежу фекалне
канализације уз услове заштите прописане техничким условима ЈКП "Водовод". Ове
уређаје уграђује корисник и саставни су део кућних инсталација, а евентуалне штете на
објекту сноси корисник.

 Уколико у близини објеката не постоји улична атмосферска канализација, прикупљене
атмосферске воде са локације се могу упустити у отворене канале поред саобраћајница
(уколико постоје) или у затрављене површине у оквиру локације.

 Забрањена је изградња понирућих бунара.

 Забрањена је изградња објеката и сађење засада над разводном мрежом водовода или
канализације. Власник непокретности која се налази испод, изнад или поред комуналних
објеката (водовод, канализација...), не може обављати радове који би ометали пружање
комуналних услуга.

 Сви индустријски објекти морају имати предтретман пречишћавања технолошке воде
пре испуштања у градску канализацију, чиме ће се испоштовати ниво квалитета
канализације при упуштању у реципијент.

 Постављање подземних инсталација (водовод, канализација, електро и ПТТ мрежа...)
испод зелених површина, вршити на растојању од мин 2,0 m од постојећег засада, а уз
одобрење општинског органа за раскопавање и враћање површина у првобитно стање.

 Прикључке из објеката на водоводну  градску мрежу вршити преко водомера. Водомер
мора бити смештен у посебно изграђен шахт и испуњавати прописане стандарде,
техничке нормативе и норме квалитета, које одређује ЈКП "Водовод". Положајно,
водомерни шахт постављати mah 2,0 m од регулационе линије.

 Противпожарна заштита у насељима се омогућава изградњом противпожарних
хидраната на водоводној мрежи. Цеви морају бити минималног пречника 100 mm, у
прстенастом систему. Изузетно се дозвољавају слепи кракови цевовода до 180 m.
Хидранти пречника 80 mm или 100 mm се постављају на максималној удаљености од 80
m, тако да се пожар на сваком објекту може гасити најмање са два хидранта. Удаљеност
хидраната од објекта је минимално 5 m, а највише 80 m.

 Уколико се хидрантска мрежа напаја водом из водоводне мреже чији је притисак
недовољан (min 2,5 bari), предвиђају се уређаји за повишење притиска. Уређај се
поставља у објекат који се штити од пожара или у посебно изграђен објекат, у складу са
прописима из ове области.
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 Забрањено је извођење физичке везе градске водоводне мреже са мрежама другог
изворишта: хидрофорима, бунарима,  пумпама...

 Јавне чесме морају бити уређене, а квалитет воде се мора редовно контролисати од
стране Завода за јавно здравље - Чачак.

 Код пројектовања већих инфраструктурних објеката (постројења за захват чисте воде,
постројења за пречишћавање отпадних вода, резервоари, колектори, дистрибутивни
цевоводи...) неопходно је извршити консултације са стручном службом ЈКП "Водовод".

 Прикључење објеката на градску мрежу вршити на основу техничких услова надлежних
комуналних предузећа: за водоводну мрежу и фекалну канализацију - ЈКП „Водовод“, а
за атмосферску канализацију  ЈП „Градац“.

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

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

ВОДОПРИВРЕДНИ ОБЈЕКТИ 

 Урбано насеље Чачак штитити од поплава за ранг вода Q1%.

 Пројекте регулације водотокова радити у функцији  заштите обала.

 У инундационом подручју је забрањена свака градња, осим спортских терена без ограда
и трибина (партерни објекти).

 Грађевинска линија објеката високоградње од ивице регулисаног корита за велику воду
је на удаљености min 3,0 m. Дозвољава се  изградња саобраћајница, приступних путева,
пешачких и бициклистичких стаза и на мањој удаљености  (у неким случајевима и по
круни одбрамбеног насипа), али уз претходне консултације и сагласности са ЈВП
„Србијаводе“.

2.2.11.2. Правила за изградњу електроенергетске мреже 

 Електроенергетска мрежа према начину извођења може бити подземна или надземна, а
према напонском нивоу високонапонска, средњенапонска, или нисконапонска.

 Подземна мрежа се изводи подземним водовима одговарајућег напонског нивоа, односно
кабловима намењеним за полагање у ров, а надземна мрежа надземним водовима
одговарајућег напонског нивоа, у виду "голих" проводника (Al-Če уже), или
средњенапонских самоносивих кабловских снопова (СНСКС), односно нисконапонских
самоносивих кабловских снопова (ННСКС), коришћењем одговарајућих стубова.

 Високонапонска мрежа је мрежа називног напона преко 45 kV (110 kV у случају овог
плана). Средњенапонска мрежа је мрежа називног напона од 1 kV до укључиво 45 kV (10
kV и 35 kV у случају овог плана). Нисконапонска мрежа је мрежа називног напона до 1 kV
(0,4 kV, односно 1 kV).

 Код изградње нове електроенергетске мреже, нисконапонску и средњенапонску
електроенергетску мрежу (у овом случају 1 kV, 10 kV и 35 kV) изводити као подземну, док
високонапонска мрежа (у овом случају 110 kV) може бити надземна.
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 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 (или вишег напонског нивоа),
- кабловски вод за јавно осветљење изведено на стубовима.

Уколико није могуће остварити редослед каблова описан у претходном ставу, каблови се 
полажу у заједнички ров постављањем каблова виших напонских нивоа на већу дубину 
од каблова нижих напонских нивоа, у односу на површину тла, уз задовољење техничких 
прописа који се односе на минимална растојања и друге услове код паралелног вођења 
енергетских каблова.  

 Ров за полагање електроенергетских каблова треба да буде трапезног пресека, са дном
као ужом (мин. 0,4 m) и врхом као широм основицом (ширина дна увећана за 0,2 m),
прописних димензија, у зависности од броја каблова, места и услова полагања.

Кабл се полаже благо вијугаво, због слегања тла, у постељицу од песка минималне
дебљине 0,2 m (по 0,1 m испод и изнад кабла), уз постављање упозоравајућих и
заштитних елемената и прописно слојевито набијање материјала до потребне збијености
код затрпавања рова. Ров не сме да угрози стабилност саобраћајнице.

Пре полагања кабл треба да претрпи прописну припрему (температурну, механичку), а
полагање се врши уз поштовање прописа из ове области (минимални полупречници
савијања, начин развлачења, начин завршетака ...) У исти ров са каблом, у складу са
прописима, у посебном удубљењу у дну рова, може се положити заштитна Fe/Zn трака
одговарајућих димензија.

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

 Заштитне цеви за полагање каблова димензионишу се према броју и пречнику каблова,
тако да унутрашњи пречник цеви буде најмање 1,5 пута већи од спољашњег пречника
кабла.

Цеви треба да поседују дужину већу од ширине коловоза за 0,5 до 1 m са обе стране
коловоза испод кога се постављају, а код дужина цеви већих од 10 m рачунати са
струјним корекционим факторима због отежаних услова одвођења топлоте.

Размак од горње површине заштитне PVC цеви до коте коловоза треба да буде најмање
0,8 m.
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 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 каблове напона према земљи већег од
250 V;

- ел.ен. кабл се поставља испод ТТ кабла;
- ел. ен. кабл – водоводна или канализациона цев, 0,5 m код паралелног вођења, 0,4 m

код укрштања за каблове 10 kV, односно 0,3 m за каблове 1 kV;
- ел. ен. кабл – топловод, 0,7 m код паралелног вођења, 0,6 m код укрштања;
- ел. ен. кабл – гасовод, 0,6 m код паралелног вођења, 0,3 m код укрштања;

 Уколико код паралелног вођења или укрштања електроенергетских каблова са осталим
инфраструктурним објектима није могуће остварити услове из претходног члана
потребно је применити следећу заштиту:

-  Код укрштања и паралелног вођења ел.ен. кабла са ТТ каблом потребно је
електроенергетски кабл провући кроз заштитну цев, али и тада треба остварити
минимално растојање од 0,3 m;

-  Код укрштања и паралелног вођења ел.ен. кабла са водоводном или канализационом
цеви потребно је електроенергетски кабл провући кроз заштитну цев;

-  Код укрштања и паралелног вођења ел.ен. кабла са топловодом потребно је учинити
да топлотни утицај топловода не буде већи од 200 C, а то се чини уградњом металних
екрана између енергетског кабла и топловода, или појачаном изолацијом топловода,
или применом посебне кабловске кошуљице за затрпавање кабла и топловода (нпр.
мешавина шљунка следећих гранулација и процентуалног учешћа у мешавини: до 4
mm – 70%, од 4 mm до 8 mm – 15% и од 8 mm до 16 mm – 15%);

 Трасе каблова обележити реперима и одговарајућим ознакама.

- 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.

- Дуж трасе кабла на нерегулисаном терену трасу кабла обележити бетонским
стубићима са утиснутом "муњом" и напонским нивоом кабла, на растојањима од 25 до
30 m.

Кабловске ознаке постављати у оси трасе изнад кабла, изнад спојнице, изнад тачке 
укрштања и изнад крајева кабловске канализације. 

Геодетско снимање трасе кабла врши се пре затрпавања рова у року од 24 h по 
завршеном    полагању кабла. 

 Надземна електроенергетска мрежа изводи се у виду:

- високонапонских (напона изнад 45 kV) надземних електроенергетских водова, код
изградње нове и реконструкције постојеће мреже, који представљају скуп свих делова
који служе за надземно вођење проводника који преносе и разводе електричну
енергију: проводници, заштитна ужад, земљоводи, уземљивачи, изолатори, носачи,
конзоле, стубови и темељи;
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- нисконапонских (до 1 kV) и средњенапонских (од 1 kV до укључиво 45 kV, а у случају
конзумног подручја ЕД Чачак то су 10 kV и 35 kV) самоносивих кабловских снопова,
код реконструкције постојеће мреже, који представљају скуп елемената за надзeмни
развод, који се састоји од упоришта и једног или више система проводника у виду
поуженог снопа изолованих ужади око носећег ужета.

- нисконапонских (до 1 kV) и средњенапонских (од 1 kV до укључиво 45 kV) надземних
водова у виду Al-Če ужади, код реконструкције постојеће мреже, који представљају
скуп елемената за надземни развод, који се састоји од упоришта и једног или више
система проводника у виду појединачних Al-Če проводника.

У сва три 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 +400 C и 
при оптерећењу ветром од нуле до пуног износа. 

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

 При приближавању надземних високонапонских водова (код изградње или
реконструкције) и нисконапонских и средњенапонских самоносивих снопова (код
реконструкције) разним објектима, односно преласку водова преко објеката потребно је
обезбедити да сигурносна висина и сигурносна удаљеност имају вредности према
одговарајућим техничким правилницима.

 Заштитни коридор високонапонског надземног вода 110 kV је простор испод вода ширине
> 50 m (по 25 m лево и десно од крајњих фазних проводника далековода).

 Заштитни коридор средњенапонског надземног вода, изведеног у виду Al-Če проводника
је простор испод далековода ширине 15 m (по 7,5 m  лево и десно од осе пројекције
далековода на тло), а минимално у складу са Чланом 103. (уз поштовање и осталих
Чланова са аспекта сигурносне висине и сигурносне удаљености: од Члана 96. до Члана
224.) Правилника о техничким нормативима за изградњу надземних електроенергетских
водова називног напона од 1 kV до 400 kV, а у случају вода изведеног у виду СНСКС и
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ННСКС тај простор је ширине 2 m (по 1 m лево и десно од осе пројекције вода на тло). 

 У зони заштитног коридора далековода није препоручљива изградња објеката.
Препорука је да се објекти граде изван ове зоне. Унутар заштитног коридора далековода
могуће је градити објекте, али под посебним условима, који су прописани условима
испоручиоца електричне енергије и Правилником о теничким нормативима за изградњу
надземних електроенергетских водова називног напона од 1 kV до 400 kV. У случају
градње у заштитном појасу високонапонског вода потребна је израда Елабората о
могућностима градње планираних објеката у заштитном појасу далековода.

 Растојање стубова високонапонских надземних водова (изведених у виду Al-Če
проводника) од путева, код паралелног вођења са путем износи:

- најмање 20 m од државног пута I Б реда,
- најмање висину стуба од државног пута II А реда и осталих путева, рачунајући од

спољне ивице земљишног појаса.
Растојање горе поменутих стубова високонапонских надземних водова од путева, код 
укрштања са путем износи најмање 20 m у случају државног пута I Б реда, односно 
најмање висину стуба у случају државног пута II А реда и осталих путева, а не мање од 5 
m,  рачунајући од спољне ивице земљишног појаса. 

Стубови СНСКС и ННСКС у односу на државни пут I Б реда, постављају се на растојању 
које износи минимално 20 m код паралелног вођења, док укрштање у том случају није 
дозвољено (изводи се подземним водом). У случају државног пута II А реда, ово 
растојање и код укрштања и код паралелног вођења мора бити једнако или веће од 
висине стуба, а у случају осталих путева могу се постављати уз саму ивицу путног појаса 
код укрштања, односно на растојању од 2 m код паралелног вођења путем. 

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

 Трансформаторске станице 10/0,4 kV у зонама становања средњих и малих густина
(индивидуално становање) могу се градити у оквиру објеката, на грађевинској парцели
или на јавној површини.

У оквиру блока ТС 10/0,4 kV може да се гради као приземни објекат.

Приземни објекат за смештај ТС 10/0,4 kV може бити монтажни или зидани.

 Трансформаторске станице 10/0,4 kV у зонама привредне делатности могу се градити у
објекту у оквиру комплекса појединачних корисника, на слободном простору у оквиру
комплекса појединачних корисника или на јавној површини.

У оквиру зоне ТС 10/0,4 kV може да се гради као приземни објекат.

Приземни објекат за смештај ТС 10/0,4 кV може бити монтажни или зидани.

 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.

 Монтажне бетонске ТС 10/0,4 kV радити са одговарајућим темељима, носачима
трансформатора, кровном конструкцијом, вратима са отварањем изнутра без кључа,
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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. 

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

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

 До ТС 10/0,4 kV 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.

 Објекат ТС 35/10 kV може претрпети замену трансформатора, друге опреме и каблова
другим трансформаторима, одговарајућом опремом и кабловима већег капацитета са
или без промене габарита објекта.

Објекти трафостаница ТС 35/10 kV налазе се на грађевинској парцели која се ограђује.
Ограда је метална, минималне висине 1,8 m и обавезно се уземљује. Минимално
растојање од објекта трафостанице до ограде износи 2 m, а растојање објекта
трафостанице од суседних објеката који не припадају трафостаници је најмање 10 m уз
међусобно одвајање противпожарним зидом.

До ТС обезбедити пут ширине најмање 5 m.

Трансформаторска зграда не сме бити са равним кровом, а плато на коме се налази
трансформаторска зграда треба да има добро одводњавање.

 Објекат ТС 110/10 kV може претрпети замену трансформатора, друге опреме и каблова
другим трансформаторима, одговарајућом опремом и кабловима већег капацитета са
или без промене габарита објекта.

Објекти трафостаница ТС 110/10 kV налазе се на грађевинској парцели која се ограђује.
Ограда је метална, минималне висине 1,8 m и обавезно се уземљује. Минимално
растојање од објекта трафостанице до ограде износи 5 m. Улазна капија треба да има
посебан улаз за пешаке. Растојање објекта трафостанице од суседних објеката који не
припадају трафостаници је најмање 10 m, а објекти треба да буду међусобно одвојени
противпожарним зидом.

До ТС обезбедити пут ширине најмање 5 m на правим деоницама, најмањег
полупречника кривине 20 m, за осовинско оптерећење 100 kN.

Трансформаторска зграда не сме бити са равним кровом, а плато на коме се налази
трансформаторска зграда треба да има добро одводњавање.

 Изградња електрана које користе обновљиве изворе енергије (соларна, хидро-гео-
термална, енергија на био масу) за производњу електричне енергије за сопствене
потребе дозвољена је у свим зонама, а за пласман електричне енергије на тржиште у
зонама привредних и комуналних делатности. Мини хидро-електрана може се градити у
зони постојеће бране "Парменац".
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 Објекти електрана које користе обновљиве изворе енергије за производњу електричне
енергије могу се градити на грађевинској парцели (односно мини хидро-електрана у зони
постојеће бране "Парменац" и на водном земљишту) 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 следећих
критеријума:

- критеријум дозвољене снаге,
- критеријум фликера,
- критеријум дозвољених струја виших хармоника,
- критеријум снаге кратког споја,

као и осталих захтева према Техничкој препоруци "ТП-16" ЈП ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА
СРБИЈЕ, обавезно кабловским водом, прописно положеним у ров у оквиру грађевинске
парцеле, а ван ње подземно у складу са трасама дефинисаним урбанистичким планом.

 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 1,8 m минимално. Ограда мора бити уземљена.
Минимално растојање од било ког дела објекта електране до ограде износи 2,5 m.

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

2.2.11.3. Правила за изградњу телекомуникационе мреже

 Објекти АТЦ-а, у оквиру постојећег габарита, могу претрпети замену постојеће
телекомуникационе опреме и каблова новом телекомуникационом опремом и кабловима
већег капацитета и уградњу КДС опреме.

 Објекти за смештај удаљених претплатничких јединица ACCSESS опреме, концентрације
приступне мреже, WLL опреме, АТЦ и КДС опреме (у даљем тексту објекти за смештај
телекомуникационе опреме) у блоковима у којима је претежна намена становање
великих густина (колективне градње) могу се градити у оквиру објеката, на слободном
простору у оквиру блока или испод јавних површина. Надземни објекат за смештај
телекомуникационе опреме може бити монтажни или зидани.

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

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

 Објекти за смештај телекомуникационе опреме у зонама зелених јавних површина граде
се као подземни или изузетно као приземни објекти.
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 Приземни објекат за смештај телекомуникационе опреме је површине до 50 m2. Објекат
мора бити ограђен ако је монтажни, а зидани објекти не морају бити ограђени. Око
објекта нема заштитне зоне.

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

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

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

 На местима где је већа концентрација телекомуникационих водова обавезно се гради
телекомуникациона канализација. Телекомуникациони водови који припадају мрежама
једног телекомуникационог система могу да се постављају и кроз заштитне цеви и
канализацију других телекомуникационих инфраструктурних система, уз сагласност
надлежног предузећа.

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

 Код приближавања и укрштања ТТ каблова са осталiм 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 старе надземне мреже новом надземном мрежом, само уколико се ради о
замени постојећих елемената мреже (замена старих надземних водова новим, нпр.
замена дотрајалих водова новим истог капацитета, замена постојећих водова  слабог
капацитета новим већег капацитета, замена водова који припадају старим технологијама
новим водовима представницима нових технологија, замена старих стубова новим
бетонским стубовима, у истој траси и сл.) истом постојећом трасом, без додавања нових
траса надземне мреже. Нови телекомуникациони надземни вод, којим се врши замена
постојећег вода мора бити у виду самоносивог вода.

 Надземни телекомуникациони водови постављају се на стубове. Стубови се постављају
на јавним површинама, или на грађевинским парцелама уз сагласност власника-
корисника парцеле.
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Надземни телекомуникациони водови могу се постављати и на стубове нисконапонске 
електроенергетске мреже, уз сагласност надлежног предузећа, на начин на који то 
прописи дозвољавају за конкретне случајеве, тако што се телекомуникациони вод 
поставља испод електроенергетског вода. 

Вертикални размак између тих водова у глави стуба не сме бити мањи од 1 m за случај 
неизолованих проводника електроенергетског вода, односно 0,6 m за случај 
електроенергетског вода са изолованим проводницима. Вертикални размак у средини 
распона мора бити на сигурносној удаљености, али не мање од 0,6 m. 

Телекомуникациони вод може се поставити у истој хоризонталној равни са НН 
електроенергетским водом, али размак између њих мора бити најмање једнак 
сигурносној удаљености, а најмање 0,4 m. 

При приближавању и укрштању надземног ТТ вода и НН електроенергетског вода са 
изолованим проводницима, размак између њих мора бити најмање 0,2 m. 

 У оквиру постојећег габарита објекти мобилних централа, контролора  базних радио-
станица, базних радио-станица, радио-релејних станица, антена, антенских стубова и
антенских носача могу претрпети замену постојеће телекомуникационе опреме и каблова
новом телекомуникационом опремом и кабловима већег капацитета.

 Објекти за смештај мобилних централа, контролора базних радио-станица, базних радио-
станица, радио-релејних станица, антена, антенских стубова и антенских носача у зонама
средњих и малих густина становања могу се градити у оквиру објеката, на грађевинској
парцели или на јавној површини.

 У оквиру блока објекти могу да се граде као приземни објекти или објекти на стубу.
Приземни објекат може бити монтажни или зидани.

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

 Надземни објекат за смештај мобилне телекомуникационе опреме и антенских стубова
са антенама поставља се на комплекс максималне површине од 100 m2. Комплекс мора
бити ограђен и око њега нема заштитне зоне.

У комплекс се постављају антенски стубови са антенама и контејнери базних станица.
Контејнери базних станица не могу да заузму више од 50% површине комплекса.

Удаљење антенског стуба од суседних објеката и парцела мора бити веће или једнако
висини стуба са антеном. Предметно удаљење може бити и мање од наведеног, али не
мање од половине висине стуба са антеном. У том случају потребно је прибавити
сагласност власника угроженог суседног објекта или парцеле, за постављање
предметног антенског стуба.

Напајање објекта за смештај телекомуникационе опреме електричном енергијом вршиће
се подземно из постојеће НН мреже 1 kV.

 До објекта за смештај мобилне телекомуникационе опреме потребно је обезбедити
приступни пут минималне ширине 3 m од најближе јавне саобраћајнице.
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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 обележавања треба да буду у складу са прописима који
се односе на боје високих објеката (антена, димњака и сл.), у складу са прописима који
се односе на ваздушни саобраћај. Због дневне видљивости стуб треба да буде обојен
тако да постоје поља од по 3 m, црвене и беле, или беле и наранџасте боје наизменично
(последње поље на врху стуба треба да буде црвено, односно наранџасто).

Ноћна видљивост антенског стуба остварује се прописним постављањем одговарајуће
светиљке на врху стуба.

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

 На местима где је већа концентрација 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
власника.

 Подземни ТТ водови мреже мобилне телефоније полажу се у ров димензија као и ров за
полагање ТТ каблова фиксне телефоније у ров.

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

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

2.2.11.4. Правила за изградњу термотехничке инфраструктуре

Правила грађења гасоводне инфраструктуре 

Oва правила односе се на: 
- изградњу гасовода од полиетиленских цеви за радни притисак до 4 бара,
- изградњу гасовода од челичних цеви за радни притисак до 13 бара.

Саставни делови гасовода су: мерно регулационе станице, арматире, уређаји катодне 
заштите, цевоводи, телекомуникациона мрежа која служи за потребе гасовода, остала 
пратећа опрема као и одређени простор дуж гасовода. 

Гасовод се мора трасирати тако да: 
- не угрожава 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 и питким водама.
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Гасовод трасирати у колико је то могуће у зеленом појасу у оквиру регулативе 
саобраћајнице, или у тротоарима. 

Полагање гасовода у коловозу се може дозволити само изузетно, уз документовано 
образложење и са посебним мерама заштите. 

У колико није могућа траса у оквиру регулативе саобраћајнице, гасовод водити границом 
катастарских парцела уз сагласност корисника парцела. 

Правила грађења за дистрибутивни гасовод 

Дистрибутивна гасоводна мрежа је од полиетиленских цеви радног притиска до 4 бара. 
Гасовод водити подземно положен у ровове потребних димензија, у тротоару и то што 
ближе регулационој линији. 

При паралелном вођењу дистибутивног гасовода са подземним водовима, минимално 
светло растојање износи 40 цм. При укрштању гасовода са подземним водовима, 
минимално светло растојање износи 20 цм, а при вођењу гасовода поред темеља 1.0 м. 

Дубина укопавања дистрибутивног гасовода износи од 0.6 до 1.0 м у зависности од услова 
терена. Минимална дубина укопавања при укрштању гасовода са железничким пругама 
износи 1.5 м, рачунајући од горње ивице заштитне цеви до горње ивице прага, а при 
укрштању са путевима и улицама износи 1.0 м. 

Укрштање дистрибутивног гасовода са саобраћајницама врши се полагањем гасовода у 
заштитну цев односно канал. 

При изради техничке документације у свему се придржавати правилника о техничким 
условима и нормативима за пројектовање и изградњу дистрибутивног гасовода од 
полиетиленских цеви за радни притисак до 4 бара и Правилника о техичким условима и 
нормативима за пројектовање и полагање кућних гасних прикључака за радни притисак до 4 
бара. 

Правила грађења за градски гасовод 

Гасовод се по правилу полаже испод земље, без обзира на његову намену и притисак гаса. 
На територији индустријских предузећа гасоводи се по правилу воде надземно. 

Код гасовода укопаних, минимална дубина укопавања мора бити 0.8м. На краћим деоницама 
може се дозволити дубина укопавања мања од 0.8м али не испод 0.6 m.  

Под дубином укопавања подразумева се минимално растојање између спољне површине 
цеви и нивоа терена. 

У посебним случајевима гасоводи се могу укопавати и на мањим дубинама, а могу бити 
постављени и надземно. 

На неравним теренима (ван саобраћајница), на којима постоје канали за отицање, јаркови и 
слично, потребано је одржати константан нагиб гасовода. 

Када се гасовод поставља на каменитим теренима може се дозволити мања дубина 
укопавања од предвиђене али не плиће од 0.5 м. 

Када се гасовод води паралелно са путевима вишег и нижег реда, његово одстојање од 
спољне ивице одводног канала, ножице усека или насипа мора бити минимално 1.0 м. 
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У изузетним случајевима вођење гасовода испод доводног канала, дубина укопавања не сме 
бити мања од 0.8 м. У таквим случајевима мора бити pредвиђено повећање дебљине зида 
гасовода за 25 % од прорачунске дебљине, или уместо тога, постављање гасовода у 
заштитну цев. 

У случајевима када се гасовод не може поставити, односно укопати на дубину прописану у 
преtходном ставу, дубина укопавања од 0.6 м може се дозволити само ако се предвиђа 
заштита гасовода помоћу цеви, помоћу армирано бетонске плоче или на неки други 
одговарајући начин. 

Минимална дозвољена растојања гасовода (од ближе ивице цеви гасовода до ближе ивице 
темеља) у зависности од притиска дата су у табели бр. 1. 

Табела бр. 1 
Притисак гаса у гасоводу (бар) Минимално дозвољено растојање (м) 

до 1.05 
1.05 - 7 
7 - 13 

1.0 
2.0 
3.0 

Дата растојања могу бити и мања уз предузимање повећаних заштитних мера (већа 
дебљина зида гасовода, квалитетнији материјал, постављање гасовода у заштитну цев, 
итд.) 

Минимално дозвољено растојање при укрштању и паралелном вођењу гасовода са другим 
гасоводом, техничким инфраструктурама и др. дато је у табели 

Табелa бр 2  
Минимално дозвољено растојање (м) 

Укрштање Паралелно вођење 

Гасоводи међусобно 
Од гасовода до даљинских 
топлодалековода, водовода 
и канализације 
Од гасовода до проходних канала 
топлодалековода 
Од гасовода до нисконапонских 
и високонапонских електричних 
каблова 
Од гасовода до телефонских 
каблова 
Од гасовода до водова хемијске  
индустрије и технолошких флуида 
Од гасовода до бензинских 
пумпи 
Од гасовода и шахтова и канала 
Од гасовода до високог зеленила 

0.2 

0.2 

0.5 

0.3 

0.3 

2.0 

- 
0.2 
- 

0.6 

0.3 

1.0 

0.6 

0.5 

0.6 

5.0 
0.3 
1.5 

Минимална дозвољена растојања при укрштању и приближавању гасовода са 
високонапонским водовима дата су у табели 3. 

Табела бр.3 
Минимална дозвољена раздаљина од осе гасовода (м) 

Називни напон (кВ) Од осе стуба До темеља стуба 
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Паралелно вођење Укрштање 

до 1 

1 - 10 

10 - 35 

> 35

1.0 

5.0 

8.0 

10.0 

1.0 

5.0 

10.0 

10.0 

Хоризонтална минимална дозвољена растојања уграђене арматуре у гасоводу до 
високонапонских електричних водова дата су у табели 4. 

Табела бр.4 
Називни напон (кВ) Минимална дозвољена раздаљина 

уградње арматуре (м) 
1 - 35 

35 
Телефонски водови 

25 
100 
10 

Надземно полагање гасовода дозвољено је само у кругу индустријских предузећа као 
потрошача. 

Изузетно вођење гасовода може се дозволити и ван круга индустријских предузећа, 
по одобрењу надлежних органа. 

Надземно полагање гасовода пре улаза у мерно регулациону станицу потрошача, 
дозвољено је само у изузетним случајевима, и то на кратким деоницама, при чему ти делови 
гасовода морају бити заштићени од оштећења услед аутомобилског и колског саобраћаја 
или од сличних узрока. Обезбеђење се изводи израдом погодне ограде или постављањем 
гасовода на сигурносну раздаљину од могућег узрока оштећења. 

Прелази гасовода преко река, канала и других водених препрека могу бити подводни и 
надводни. 

Минимална растојања по хоризонтали између прелаза гасовода преко водених препрека и 
мостова дата су у табели 5. 

Табела бр. 5 
Растојање од гасовода до моста 

Карактеристика прелаза и мостова Узводно од моста Низводно од моста 

Преко непловних река и канала. Све врсте мостова 20 20 

Гасоводи се могу полагати на мостовима армирано бетонске, металне и камене 
конструкције. Гасоводи се могу полагати и на бранама и другим хидротехничким 
објектима, уколико се добије сагласност од организације у чијој се надлежности објекат 
налази. 

Гасоводи који се полажу на мостовима морају бити изведени од челичних бешавних 
цеви за пречнике мање од НВ 300, а од шавних цеви за пречнике веће од НВ 300, с тим 
да се обезбеди одговарајућа компезација. 
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Гасоводи који се вешају за конструкцију моста, морају бити постављени тако, да 
искључи могућност нагомилавања гаса у конструкцији моста (у случају испуштања 
гаса). 

Гасоводи постављени преко металних и армирано бетонских мостова, брана и других 
хидротехничких објеката, морају бити елeктрично изоловани од металних делова тих 
објеката. 

Укрштање се изводи тако да не угрожава, оштећује или функционално омета већ 
постојеће објекте са којима се гасовод укршта, као и друге објекте у њиховој 
непосредној близини. 

За укрштање гасовода са железничком пругом или јавним путем потребна је 
сагласност одговарајуће организације. 

Када се гасовод поставља испод јавних путева и када се укршта са јавним путевима и 
железничким пругама, исти мора бити заштићен (заштитна цев, бетонски канал, 
бетонска плоча или друга одговарајућа заштита). 

При укрштању гасовода са железничким пругама, гасовод се по правилу води под 
углом од 90 о у односу на осу колосека. Само изузетно се тај угао може смањити до 
угла од 75 о, уз документовано образложење. 

При укрштању гасовода са јавним путевима гасовод се по правилу води под углом од 
90 о у односу на осу јавног пута. У колико то није могуће извести, дозвољена су 
одступања до угла од 60 о. Укрштање гасовода са јавним путем под углом мањим од 
60о може се дозволити само изузетно уз документовано образложење. 

Минимална дубина укопавања гасовода при укрштању са железничком пругом износи 
1.5 м рачунајући од горње ивице заштитне цеви до горње ивице прага. 

Није дозвољено укрштање гасовода са железничком пругом испод скретнице и 
раскрснице. 

Минимална раздаљина укрштања од наведених места износи 10 м. 

Минимална дубина укопавања гасовода при укрштању са јавним путевима или 
изузетно при вођењу испод коловозне површине, мора се одредити према дебљини 
коловозне конструкције и саобраћајном оптерећењу, а да осигура заштитни слој 
између коловозне конструкције и заштитне цеви или горње површине бетонске плоче 
канала дебљине 0.3-0.5 м (у складу са прописима и условима јавних предузећа). 

Дубина између горње површине коловоза и горње површине заштитне цеви, плоче и 
др., не сме бити мања од 1.0 м. 

Правила грађења за мерно регулационе станице 

Регулација и снижење притиска гаса са вредности притиска који влада у гасоводу на 
жељену вредносткоја омогућава његово коришћење код појединих потрошача, обавља 
се у мерно-регулационим станицама (у даљем тексту МРС). 

У зависности од висине притиска гаса на улазу у МРС, ове се деле на две групе: 
 МРС са улазним притиском до 7 бара
 МРС са улазним притиском од 7 до 13 бара.
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МРС се по правилу смештају у посебно грађеним зградама или металним орманима на 
посебним темељима, на растојањима од различитих објеката и других структура, 
наведеним у табели 6 

Табела бр. 6 
Најмање хоризонтално растојање у (м) 

Улазни притисак у 
МРС (бар) 

До зграда и других 
објеката 

До железничких пруга 
(ближа шина) 

До надземних 
електроводова 

до 7 
7 - 13 

10 
15 

10 
15 1.5 пута висина стуба 

Објекат МРС сместити у посебно грађеној згради или металном орману на посебним 
темељима. Лоцирати је тако да удаљење од зграда и других објеката, као и од 
железничке пруге буде минимално 15 м, а од надземних електичних водова минимално 
1.5 пута висине стуба.  

МРС са улазним притиском до 7 бара могу се инсталисати у кругу индустријског 
потрошача у дозиданим просторијама до зграде у којима се налазе незапаљиви 
материјали. 

МРС са улазним притиском од 7 – 13 бара могу се поставити и у дозиданим 
просторијама зграда, у којима се због технологије производње захтева коришћење гаса 
са притиском изнад 7 бара. 

У кругу индустријског предузећа МРС се могу поставити и на отвореном простору, у 
ком случају се мора поставити ограда висине минимлно 2.5 м, а на удаљењу мин 2 м 
од спољних зидова МРС. 

Капацитети котларница као и мерно регулационих станица одредиће се при изради 
идејних и главних пројеката. 
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2.2.12. Очекивани капацитети у обухвату Плана детаљне регулације 

НАМЕНА 
ПОВРШИНА 

КОРИШЋЕЊА 
 (m2) 

СПРАТ-
НОСТ ИЗ БРГП 

З О Н А   1 
З Е М Љ И Ш Т Е   И З В А Н   Г Р А Ђ Е В И Н С К О Г   П О Д Р У Ч Ј А 

Шумско земљиште 901.953,80 / / / 
Пољопривредно земљиште 318.963,26 / / / 

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

ПОВРШИНЕ ОСТАЛЕ НАМЕНЕ 
Површине за комерцијалне делатности - услуге 
 

2.231,66 По+П+2 0,4 2.677,99 
Површине за комерцијалне делатности - пословање 19.058,40 По+П+2 0,5 28.587,60 
Површине за становање 

Породично становање, тип 1 605.700,20 По+П+1 0,35 423.990,14 
Породично становање, тип 2 209.954,04 По+П+2 0,5 314.931,06 

ПОВРШИНЕ ЈАВНЕ НАМЕНЕ 
Саобраћајне површине 232.041,74 / / / 
Водно земљиште 21.261,76 / / / 
Површине за објекте локалне самоуправе 
 

2.608,18 По+П+2 0,45 3.521,04 
Површине за образовање - Основна школа 
 

7.455,22 По+П+2 0,3 6.709,70 
Површине за спорт и рекреацију – у фукц. спорта 
 5.870,02 

П 0,6 3.522,01 
Површине за спорт и рекреацију – услуге По+П+2 0,1 1.761,01 
Комунални садржаји 

Површ. и обј. у функц. водопривредне делат. 
 

37.756,46 / / / 
Површ. и обј. у функц. енергетске делат. 
 

2.838,17 / / / 
Површине за гробља 

 
30.657,23 / / / 

Површине за културу 4.102,87 По+П+2 0,45 5.538,87 

УКУПНО ЗОНА 1 2.402.453,00 

З О Н А   2 

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

ПОВРШИНЕ ОСТАЛЕ НАМЕНЕ 
Површине за становање 110.487,26 / / / 

ПОВРШИНЕ ЈАВНЕ НАМЕНЕ 
Саобраћајне површине 21.831,16 / / / 

УКУПНО ЗОНА 2 132.318,42 / 
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НАМЕНА 
ПОВРШИНА 

КОРИШЋЕЊА 
 (m2) 

СПРАТ-
НОСТ ИЗ БРГП 

З О Н А   3 
З Е М Љ И Ш Т Е   И З В А Н   Г Р А Ђ Е В И Н С К О Г   П О Д Р У Ч Ј А 

Шумско земљиште 222.167,70 / / / 
Пољопривредно земљиште 39.301,53 / / / 

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

ПОВРШИНЕ ОСТАЛЕ НАМЕНЕ 
Површине за индустрију и производњу 599.265,61 По+П+2 0,3 539.339,05 
Површине за становање 

Породично становање, тип 1 10.200,68 По+П+1 0,35 7.140,48 
Породично становање, тип 2 8.866,88 По+П+2 0,5 13.300,32 

ПОВРШИНЕ ЈАВНЕ НАМЕНЕ 
Саобраћајне површине 47.175,46 / / / 
Водно земљиште 705,32 / / / 
Комунални садржаји 

Површине за гробља 10.973,89 / / / 
Површ. и обј. у функц. енергетске делат. 98,21 / / / 

УКУПНО ЗОНА 3  938.755,28 

З О Н А   4 
З Е М Љ И Ш Т Е   И З В А Н   Г Р А Ђ Е В И Н С К О Г   П О Д Р У Ч Ј А 

Шумско земљиште 292.152,70 / / / 
Пољопривредно земљиште 40.062,32 / / / 

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

ПОВРШИНЕ ОСТАЛЕ НАМЕНЕ 
Површине за комерцијалне делатности 4.690,21 По+П+2 0,5 7.035,31 
Површине за становање 

Породично становање, тип 1 172.102,30 По+П+1 0,35 120.471,61 
Породично становање, тип 2 275.686,66 По+П+2 0,5 413.529,99 

Терминал за теретна возила 18.245,87 По+П+2 0,2 10.947,52 

ПОВРШИНЕ ЈАВНЕ НАМЕНЕ 
Саобраћајне површине 134.280,80 / / / 
Површине за објекте локалне самоуправе 
 

5.124,85 По+П+2 0,45 6.918,54 
Површине за спорт и рекреацију – у фукц. спорта 
 8.437,13 

П 0,6 5.062,28 
Површине за спорт и рекреацију – услуге По+П+2 0,1 2.531,14 
Комунални садржаји 

Површ. и обј. у функц. водопривредне делат. 
 

199,85 / / / 
Површ. и обј. у функц. енергетске делат. 
 

8.458,88 / / / 
Зелене површине 

Заштитно зеленило 974,06 / / / 

УКУПНО ЗОНА 4  960.415,63 
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НАМЕНА 
ПОВРШИНА 

КОРИШЋЕЊА 
 (m2) 

СПРАТ-
НОСТ ИЗ БРГП 

З О Н А   5 

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

ПОВРШИНЕ ОСТАЛЕ НАМЕНЕ 
Површине за становање 

Породично становањe, тип 2 226.974,32 По+П+2 0,5 340.461,49 

ПОВРШИНЕ ЈАВНЕ НАМЕНЕ 
Саобраћајне површине 65.933,70 / / / 
Површине за социјалну заштиту 471,58 По+П+2 0,3 424,43 
Комунални садржаји 

Површине за гробља 
 

211.157,05 / / / 
Зелене површине 

Заштитно зеленило 1.917,74 / / / 
Спомен парк 176.051,18 По+П+1 0,005 1.760,51 

УКУПНО ЗОНА 5  682.505,59 

З О Н А   6 
З Е М Љ И Ш Т Е   И З В А Н   Г Р А Ђ Е В И Н С К О Г   П О Д Р У Ч Ј А 

Шумско земљиште 298.381,25 / / / 
Пољопривредно земљиште 48.600,00 / / / 

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

ПОВРШИНЕ ОСТАЛЕ НАМЕНЕ 
Површине за становање 

Породично становање, тип 1 405.661,61 По+П+1 0,35 283.963,13 
Верски објекат 547,95 П+1 0,3 328,77 

ПОВРШИНЕ ЈАВНЕ НАМЕНЕ 
Саобраћајне површине 71.618,51 / / / 
Водно земљиште 5.210,83 / / / 
Комунални садржаји 

Површ. и обј. у функц. водопривредне делат. 2.206,19 / / / 

УКУПНО ЗОНА 6 832.226,35 

План детаљне регулације дела насеља Пријевор уз 
реку Западну Мораву 170.296,57 

План детаљне регулације „Парменац - Бељина - зоне 
санитарне заштите“ 298.790,51 

УКУПНО 6.417.761,35 2.543.814,63 

У табели су дати максимални капацитети који се теоретски могу остварити у оквиру предметног 
простора, а у складу са опредељеним површинама и задатим параметрима градње. 
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2.3. Спровођење плана генералне регулације 

У северни део обухвата овог плана залазе делови разрађени 
- Планом детаљне регулације дела насеља Пријевор уз реку Западну Мораву, и
- Планом детаљне регулације „Северни општински пут“, деоница од границе
Генералног урбанистичког плана града Чачка 2015. у к.о. Трбушани до државног пута
IБ реда – број 23
Осим за објекте и површине за које је планом дефинисана израда урбанистичког
пројекта или плана детаљне регулације  или су већ разрађени планом детаљне
регулације, Измене и допуне плана генералне регулације „Парменац – Јездина -
Лозница“ у Чачку представљају основ за:
- Издавање локацијских услова
- Израду пројеката препарцелације и парцелације
- Израду геодетског елабората исправке граница суседних парцела и спајање

суседних парцела истог власника
Израда урбанистичког пројекта за потребе спровођења планских решења и поставки 
плана  је предвиђена за следеће намене и урбанистичке целине :  
- Објекти локалне самоуправе – урбанистичка целина 1.3 и 4.2
- Површине за спорт и рекреацију – урбанистичке целине 1.5 и 4.3
- Култура – урбанистичка целина 1.29
- Зелене површине – Спомен парк – урбанистичка целина 5.1
Границе урбанистичких пројеката приказане су на графичком прилогу Спровођење
плана, а смернице за израду дате су у поглављима Правила уређења и Правила
грађења за предметне намене и урбанистичке целине.
Овим планом је предвиђена израда два плана детаљне регулације:
- План детаљне регулације „Парменац - Бељина - зоне санитарне заштите“
- План детаљне регулације за водотоке у оквиру комплекса компаније  „Слобода“

Границе планова детаљне регулације приказане су на графичком прилогу Спровођење 
плана. 

3. ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

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

СКУПШТИНА ГРАДА ЧАЧКА 
Број ___________________________ 

 од ______________. 2022. године 

П Р Е Д С Е Д Н И К  
Скупштине града Чачка 

 Игор Трифуновић 
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О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е 

Правни основ за доношење Измена и допуна Плана генералне регулације 
„Парменац – Јездина – Лозница“ у Чачку 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, 9/20 и 52/21) којим је прописано да урбанистички план доноси скупштина 
јединице локалне самоуправе. 

Плански основ за израду Измена и допуна Плана генералне регулације 
„Парменац – Јездина – Лозница“ у Чачку, (у даљем тексту Измене и допуне Плана 
генералне регулације) је Генерални урбанистички план града Чачка 2015. („Службени 
лист града Чачка“, бр. 25/2013). 

На седници Скупштине града Чачка број 06-16/2021-I од 14. фебруара 2021. 
године донета је Одлука о изради Изменa и допунa Плана генералне регулације 
„Парменац – Јездина – Лозница“ у Чачку („Сл. лист града Чачка”, број 3/20). Градска 
управа за урбанизам, на основу члана 9. став 3. Закона о стратешкој процени утицаја 
на животну средину („Сл.гласник РС“, број 135/04 и 88/10), а у вези члана 46. Закона о 
планирању и изградњи ("Службени гласник РС", бр. 72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 121/12, 
42/13, 50/13, 98/13, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19 – др. закон и 9/20) и члана 18. 
Одлуке о градским управама („Сл. лист града Чачка“, број 20/19), је донела Решење о 
неприступању стратешкој процени утицаја на животну средину Изменa и допунa Плана 
генералне регулације „Парменац – Јездина – Лозница“ у Чачку број 350-4/2020-IV-2-01 
од 14.01.2020. године које је објављено у („Службеном листу града Чачка”, број 3/20). 

Предметно решење донето је на основу Мишљења Групе за заштиту животне 
средине Градске управе за урбанизам града Чачка (бр. 501-14/2020-IV-2-01 од 
14.01.2020. год.) и других заинтересованих органа и организација, у поступку 
одлучивања о изради стратешке процене утицаја на животну средину. 

На основу Одлуке о изради Изменa и допунa Плана генералне регулације 
„Парменац – Јездина – Лозница“ у Чачку („Сл. лист града Чачка”, број 3/20) обрађивач 
плана „Урбанпројект“ А.Д., предузеће за консалтинг, урбанизам, пројектовање и 
инжењеринг из Чачка, је припремио елаборат за рани јавни увид, одговорни урбаниста 
Зорица Сретеновић, дипл. инж. арх. (број лиценце 200 0451 03), издате од стране 
Инжењерске коморе Србије.

Комисија за планове града Чачка је на седници одржаној 24. маја 2021. године 
разматрала елаборат за рани јавни увид Изменa и допунa Плана генералне регулације 
„Парменац – Јездина – Лозница“ у Чачку и дала позитивно мишљење, након чега је 
Градска управа за урбанизам града Чачка, као носилац израде овог планског 
документа огласила рани јавни увид 28. маја 2021. године, који је трајао 15 дана (од 28. 
маја до 14. јуна 2021. године). 

На основу члана 45а. Закона о планирању и изградњи (“Сл.гласник РС”, број 
72/09, 81/09-исправка, 64/10-одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13-одлука УС, 50/13-одлука 
УС, 98/13-одлука УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19-др.закон, 9/20 и 52/21) 
елаборат за рани јавни увид био је изложен у просторијама Градске управе за 
урбанизам града Чачка, сваког радног дана од 8-14 сати уз присуство представника 
стручне службе, у централном холу зграде Града и на сајту града Чачка, 
www.cacak.org.rs. 

Градска управа за урбанизам града Чачка, као носилац израде овог планског 
документа организовала је рани јавни увид у циљу упознавања јавности са општим 
циљевима и сврхом израде плана, могућим решењима за развој просторне целине и 
ефектима планирања. 

Позвани су органи, организације и јавна предузећа која су овлашћена да 
утврђују услове за заштиту и уређење простора и изградњу објеката, да дају мишљење 
у погледу услова и неопходног обима и степена процене утицаја на животну средину. 

У току трајања раног јавног увида, сва заинтересована физичка и правна лица 
могла су доставити своје примедбе и сугестије искључиво у писаној форми стручној 
служби Градске управе за урбанизам града Чачка, на шалтер број 8, писарнице града 

http://www.cacak.org.rs/
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Чачка или путем поште, закључно са 14. јуном 2021. године. 
Примедбе и сугестије правних и физичких лица које евидентира носилац израде 

плана могле су утицати на планска решења. 
       Комисија за планове града Чачка je разматрала елаборат за рани јавни увид и 

ток раног јавног увида и констатовала да је поднета двадесет једна примедба, након 
чега је донела закључак да се план може упутити у даљу процедуру доношења, 
односно у израду нацрта плана уз услов да обрађивач планског документа размотри 
достављене примедбе и сугестије грађана поднете у току раног јавног увида и уколико 
постоји реална могућност поступи по њима. 

Након раног јавног увида, обрађивач плана „Урбанпројект“ А.Д., предузеће за 
консалтинг, урбанизам, пројектовање и инжењеринг из Чачка, је припремио нацрт 
Плана у складу са чланом 48. Закона о планирању и изградњи (“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, 9/20 и 52/21). 

У складу са чланом 49. став 6. 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, 9/20 и 52/21) и 
чланом 51. Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и 
урбанистичког планирања ("Службени гласник РС", бр. 32/19), плански документ 
подлеже стручној контроли, коју обавља Комисија за планове из члана 52. Закона о 
планирању и изградњи (“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, 9/20 и 52/21). 

Након стручне контроле нацрта Изменa и допунa Плана генералне регулације 
„Парменац – Јездина – Лозница“ у Чачку обављен је јавни увид у трајању од 30 дана и 
то од 24. септембра до 25. октобра 2021. 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 Изменa и допунa Плана генералне регулације 
„Парменац – Јездина – Лозница“ у Чачку је извршено у локалном листу „Чачански глас“ 
и у дневном листу „Ало“, оба објављена дана 24. септембра 2021. год., са 
одређивањем датума јавне седнице Комисије за планове за дан 08. новембар 2021. 
год. са почетком у 12 сати. 

Јавна седница Комисије одржана је дана 21. јуна 2021. год. 
Јавном седницом комисије председавао је Председник комисије Душан 

Вуловић, дипл.инж.арх.  
Након одржане јавне седнице, Комисија је наставила са радом на затвореној 

седници, одржаној истог дана на којој је припремила извештај о обављеном јавном 
увиду. 

       Измене и допуне ПГР „Парменац – Јездина – Лозница“ у Чачку дошле су у 
завршну фазу израде, спроведен је јавни увид и тражена је сагласност поред осталих 
имаоца јавних овлашћења и сагласност ЈВП „Србијаводе“. Након појашњења 
обрађивача планског документа „Урбанпројект”, предузећа за консалтинг, урбанизам, 
пројектовање и ижењеринг из Чачка о утицају услова ЈВП „Србијаводе“ на планско 
решење, Комисија за планове града Чачка констатује на седници одржаној дана 06. 
јуна 2022. године да је због поступања по условима ЈВП „Србијаводе“ број 9745/1 од 
31.12.2021.г. и 5381/1 од 25.05.2022.г. потребно спровести понављање јавног увида 
делова Измена и допуна ПГР „Парменац – Јездина – Лозница“ у Чачку за:  



1. ПРОСТОР ПРЕДВИЂЕН ЗА РАЗРАДУ ПЛАНОМ ДЕТАЉНЕ
РЕГУЛАЦИЈЕ "ПАРМЕНАЦ - БЕЉИНА - ЗОНЕ САНИТАРНЕ ЗАШТИТЕ" 

2. УРБАНИСТИЧКУ ЗОНУ 2
3. РЕГУЛАЦИЈУ ПОТОКА ПАРМЕНАЦ
4. РЕГУЛАЦИЈУ СУВОГ ПОТОКА
5. РЕГУЛАЦИЈУ ЛОЗНИЧКЕ РЕКЕ И
6. ПРОСТОР ПРЕДВИЂЕН ЗА РАЗРАДУ ПЛАНОМ ДЕТАЉНЕ 

РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА ВОДОТОКЕ У ОКВИРУ КОМПАНИЈЕ " СЛОБОДА", у трајању 
од 15 дана. 

Објављен је поновљени јавни увид у трајању од 15 дана, и то од 1 О. до 24. јуна 
2022. 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 поновљеног јавног увида делова Измена и допуна ПГР ,,Парменац -
Јездина - Лозница" у Чачку је извршено у локалном листу "Чачански глас" и у дневном 
листу "Српски Телеграф", оба објављена дана 10. јуна 2022. год., и са одређивањем 
датума јавне седнице Комисије за планове за дан 27. јун 2022. год. са почетком у 12 
сати у сали Скупштине града Чачка. 

Јавна седница Комисије одржана је дана 27. јуна 2022. год. у сали Скупштине 
града Чачка, са почетком у 12 сати. 

Јавном седницом комисије председавао је Председник комисије Душан 
Вуловић, дипл.инж.арх. 

Након одржане јавне седнице, Комисија је наставила са радом на затвореној 
седници, која је одржана истог дана и на којој је припремила извештај о обављеном 
поновљен.ом јавном увиду. 

Након обављеног поновљеног јавног увида и одржане јавне седнице 27. јуна 
2022. год., Комисија за планове града Чачка на затвореној седници одржаној истог дана 
је констатовала да је нацрт Измена и допуна Плана генералне регулације ,Ларменац -
Јездина - Лозница" у Чачку у свему усклађен са Законом о планирању и изградњи 
("Сл.гласник РС

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

одлука УС, 50/13-одлука УС, 98/13-одлука УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19-
др.закон, 9/20 и 52/21), 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. 

УПРАВЕ 
�нж.rрађ. 
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РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ГРАДСКА УПРАВА ЗА УРБАНИЗАМ ГРАДА ЧАЧКА
ГРУПА ЗА УРБАНИСТИЧКО ПЛАНИРАЊЕ,
Број: 350-4/20-IV-2-01  
14. јануар 2020. године
Ч А Ч А К

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  („Сл. гласник РС”,  број  72/09,  81/09 -  испр.  64/10 -  одлука УС,  24/11,
121/12, 42/13 - одлука УС, 50/13 - одлука УС, 98/13 - одлука УС, 132/14 145/14, 83/18,
31/19 и 37/19-др.закон) и  члана  18.  Одлуке  о  градским управама  (“Сл.  лист  града
Чачка”, број 20/19), Градска управа за урбанизам, града Чачка, доноси

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е

О НЕПРИСТУПАЊУ СТРАТЕШКОЈ ПРОЦЕНИ
УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ ИЗМЕНА И ДОПУНА ПЛАНА

ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ “ПАРМЕНАЦ – ЈЕЗДИНА - ЛОЗНИЦА” У ЧАЧКУ

1. НЕ  ПРИСТУПА  СЕ стратешкој  процени  утицаја  на  животну  средину
Измена и допуна Плана  генералне регулације  “Парменац –  Јездина -  Лозница” у
Чачку

2. Ово решење објављује се у Службеном листу града Чачка

О б р а з л о ж е њ е

Одлуком о изради Измена и допуна Плана генералне регулације " Парменац –
Јездина - Лозница” у Чачку приступиће се изради Измена и допуна Плана генералне
регулације " Парменац – Јездина - Лозница ” у Чачку.

Чланом 5.  став 1.  Закона о стратешкој  процени утицаја на животну средину
(„Сл. гласник РС“, број 135/04 и 88/10) прописано је да се стратешка процена врши за
планове, програме и основе у области просторног и урбанистичког планирања или
коришћења  земљишта,  пољопривреде,  шумарства,  рибарства,  ловства,  енергетике,
индустрије,  саобраћаја,  управљања отпадом,  управљање водама,  телекомуникација,
туризма, очување природних станишта и дивље флоре и фауне, којима се успоставља
оквир  за  одобравање будућих развојних  пројеката  одређених прописима којима  се
одређује процена утицаја на животну средину.

Ставом 2. истог члана прописано је да за планове и програме из става 1. овог
члана  којима  је  предвиђено  коришћење  мањих  површина  на  локалном  нивоу,
одлуку  о  стратешкој  процени  доноси  орган  надлежан  за  припрему  плана  и
програма  ако  према  критеријумима  прописаним  овим  законом,  утврди  да



У поступку одлучивања о изради стратешке процене утицаја на животну средину 

Измена и допуна Плана генералне регулације II Парменац -Јездина - Лозница" у Чачку, 
прибављено је мишљење Групе за заштиту животне средине Градске управе за 
урбанизам Града Чачка број 501-14/2020-IV-2-0l од 14.01.2020. године у коме је 
изражен став да за израду Измена и допуна Плана генералне регулације " Парменац -
Јездина - Лозница" у Чачку, на основу члана 9. став 1. Закона о стратешкој процени 
утицаја на животну средину (,,Сл. гласник РС" број 135/04 и 88/1 О ) и Упутства за 
спровођење Закона о стратешкој процени утицаја на животну средину, издатог од 
Министарства науке и заштите животне средине РС, Управа за заштиту животне 
средине у Београду 2007. године, није неопходно приступити изради Извештаја о 
стратешкој процени утицаја на животну средину. 

Ова Управа је имајући у виду планиране намене, чињеницу да је урађена 
стратешка процена утицаја вишег хијерархијског нивоа за целу територију града, да 

, предметним планом нису планирани будући развојни пројекти одређени прописима 

којима се уређује процена утицаја на животну средину, утврдила да предметни 

план не подлеже обавези израде стратешке процене утицаја у смислу одредбе члана 
5. став 1. Закона о стратешкој процени утицаја на животну средину (,,Сл. гласник РС'·,
број 135/04 и 88/10 ), а на основу претходно прибављеног мишљења Групе за заштиту
животне средине ове Управе број 501-14/2020-ГV-2-01 од 14.01.2020. године, као органа

надлежног за послове заштите животне средине.

пл.правник 
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На основу члана 50. 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, 9/20 и 52/21) и члана 65. Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и 
урбанистичког планирања ("Службени гласник РС", бр. 32/19) Комисија за планове града Чачка образована 
Решењем Скупштине града Чачка („Сл. лист града Чачка“, број 29/20), на седници одржаној дана 08. 
новембра 2021. године сачинила је 

И З В Е Ш Т А Ј 
О ОБАВЉЕНОМ ЈАВНОМ УВИДУ НАЦРТА ИЗМЕНА И ДОПУНА ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ 

РЕГУЛАЦИЈЕ „ПАРМЕНАЦ – ЈЕЗДИНА – ЛОЗНИЦА“ У ЧАЧКУ 

I 

Комисија је заседала на седници дана 08. новембра 2021. године у сали Скупштине града Чачка са 
почетком заседања у 12,00 часова. 

Комисија је заседала у саставу: 

- Душан Вуловић, дипломирани инжењер архитектуре, члан и председник,
- Зорица Ничић, дипломирани просторни планер, члан и секретар,
- Милојка Габоровић, дипломирани грађевински инжењер, члан,
- Наташа Ћирковић, дипломирани инжењер саобраћаја, члан,
-.Александар Ивановић, дипломирани инжењер електротехнике, члан
- Дарко Зорнић, дипломирани инжењер архитектуре, члан

Чланови Комисије Марица Мијајловић, Оливера Шкољевић и Мирослава Продановић нису 
присутни из оправданих разлога. 

 Члан Комисије Наташа Ћирковић, дипл.инж.саоб. не учествује у гласању по овој тачки дневног реда, јер 
је истовремено и представник обрађивача плана „Урбанпројект”, предузећа за консалтинг, урбанизам, 
пројектовање и ижењеринг из Чачка.  

Поред чланова Комисије седници су присуствовали:     

представници обрађивача нацрта Изменa и допунa Плана генералне регулације „Парменац – 
Јездина – Лозница“ у Чачку „Урбанпројект“ А.Д., предузеће за консалтинг, урбанизам, пројектовање и 

инжењеринг из Чачка, одговорни урбаниста Зорица Сретеновић, дипл. инж. арх. и Јелена Стојановић, дипл. 
инж. арх. 

II 

УВОДНЕ НАПОМЕНЕ 

На седници Скупштине града Чачка број 06-16/2021-I од 14. фебруара 2021. године донета је Одлука о 
изради Изменa и допунa Плана генералне регулације „Парменац – Јездина – Лозница“ у Чачку  („Сл. 
лист града Чачка”, број 3/20). Градска управа за урбанизам, на основу члана 9. став 3. Закона о стратешкој 
процени утицаја на животну средину („Сл.гласник РС“, број 135/04 и 88/10), а у вези члана 46. Закона о планирању 
и изградњи ("Службени гласник РС", бр. 72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 121/12, 42/13, 50/13, 98/13, 132/14, 145/14, 
83/18, 31/19, 37/19 – др. закон и 9/20) и члана 18. Одлуке о градским управама („Сл. лист града Чачка“, број 
20/19), је донела Решење о неприступању стратешкој процени утицаја на животну средину Изменa и 
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допунa Плана генералне регулације „Парменац – Јездина – Лозница“ у Чачку број 350-4/2020-IV-2-01 од 
14.01.2020. године које је објављено у („Службеном листу града Чачка”, број 3/20). 

Предметно решење донето је на основу Мишљења Групе за заштиту животне средине Градске 
управе за урбанизам града Чачка (бр. 501-14/2020-IV-2-01 од 14.01.2020. год.) и других заинтересованих органа и 
организација, у поступку одлучивања о изради стратешке процене утицаја на животну средину. 

На основу Одлуке о изради Изменa и допунa Плана генералне регулације „Парменац – Јездина – 
Лозница“ у Чачку („Сл. лист града Чачка”, број 3/20) обрађивач плана „Урбанпројект“ А.Д., предузеће за 
консалтинг, урбанизам, пројектовање и инжењеринг из Чачка, је припремио елаборат за рани јавни увид. 

Комисија за планове града Чачка је на седници одржаној 24. маја 2021. године разматрала елаборат за 
рани јавни увид Изменa и допунa Плана генералне регулације „Парменац – Јездина – Лозница“ у Чачку и дала 
позитивно мишљење, након чега је Градска управа за урбанизам града Чачка, као носилац израде овог планског 
документа огласила рани јавни увид 28. маја 2021. године, који је трајао 15 дана (од 28. маја до 14. јуна 2021. 
године).  

На основу члана 45а. Закона о планирању и изградњи (“Сл.гласник РС”, број 72/09, 81/09-исправка, 64/10-
одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13-одлука УС, 50/13-одлука УС, 98/13-одлука УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19-
др.закон, 9/20 и 52/21) елаборат за рани јавни увид био је изложен у просторијама Градске управе за урбанизам 
града Чачка, сваког радног дана од 8-14 сати уз присуство представника стручне службе, у централном холу зграде 
Града и на сајту града Чачка, www.cacak.org.rs. 

Градска управа за урбанизам града Чачка, као носилац израде овог планског документа организовала је 
рани јавни увид у циљу упознавања јавности са општим циљевима и сврхом израде плана, могућим решењима за 
развој просторне целине и ефектима планирања. 

Позвани су органи, организације и јавна предузећа која су овлашћена да утврђују услове за заштиту и 
уређење простора и изградњу објеката, да дају мишљење у погледу услова и неопходног обима и степена процене 
утицаја на животну средину. 

У току трајања раног јавног увида, сва заинтересована физичка и правна лица могла су доставити своје 
примедбе и сугестије искључиво у писаној форми стручној служби Градске управе за урбанизам града Чачка, на 
шалтер број 8, писарнице града Чачка или путем поште, закључно са 14. јуном 2021. године. 

Примедбе и сугестије правних и физичких лица које евидентира носилац израде плана могле су утицати на 
планска решења. 

    Комисија за планове града Чачка je разматрала елаборат за рани јавни увид и ток раног јавног увида и 

констатовала да је поднета двадесет једна примедба, након чега је донела закључак да се план може упутити у 
даљу процедуру доношења, односно у израду нацрта плана уз услов да обрађивач планског документа размотри 
достављене примедбе и сугестије грађана поднете у току раног јавног увида и уколико постоји реална могућност 
поступи по њима. 

Након раног јавног увида, обрађивач плана „Урбанпројект“ А.Д., предузеће за консалтинг, урбанизам, 
пројектовање и инжењеринг из Чачка, је припремио нацрт Плана у складу са чланом 48. Закона о планирању и 
изградњи (“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, 9/20 и 52/21). 

У складу са чланом 49. став 6. 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, 9/20 и 52/21) и чланом 51. Правилника о садржини, начину и поступку израде 
докумената просторног и урбанистичког планирања ("Службени гласник РС", бр. 32/19), плански документ подлеже 
стручној контроли, коју обавља Комисија за планове из члана 52. Закона о планирању и изградњи (“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, 9/20 и 52/21). 

Након стручне контроле нацрта Изменa и допунa Плана генералне регулације „Парменац – Јездина – 
Лозница“ у Чачку обављен је јавни увид у трајању од 30 дана и то од 24. септембра до 25. октобра 2021. 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 Изменa и допунa Плана генералне регулације „Парменац – Јездина – 
Лозница“ у Чачку је извршено у локалном листу „Чачански глас“ и у дневном листу „Ало“, оба објављена дана 24. 
септембра 2021. год., са одређивањем датума јавне седнице Комисије за планове за дан 08. новембар 2021. год. 
са почетком у 12 сати. 

Јавна седница Комисије одржана је дана 21. јуна 2021. год.  
Јавном седницом комисије председавао је Председник комисије Душан Вуловић, дипл.инж.арх. 

http://www.cacak.org.rs/
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Након одржане јавне седнице, Комисија је наставила са радом на затвореној седници, одржаној истог 
дана на којој је припремила извештај о обављеном јавном увиду. 

III 

КАРАКТЕРИСТИКЕ ЈАВНОГ УВИДА 

У време трајања јавног увида нацрта Изменa и допунa Плана генералне регулације „Парменац 
– Јездина – Лозница“ у Чачку, писменим путем су достављене следеће примедбе, поднете на
писарници Градске управе за опште и заједничке послове града Чачка.

1. Терзић Милета, Ул. Потес Топалово брдо бр. 50 Чачак – ПРИСУТАН.

Примедба на регулацију плана КО Лозница 
Предмет: молба за укидање - промену нове трасе пута у Улици Ненада Ђенадића (стари назив Улица 605 

или потес Топалово брдо бр.50 како ми пише у личној карти) враћање на стари првобитни пут. 

Образложење: 
Нова траса нове регулације из 2015. године пролази ми тачно по темељу породичне куће коју сам озаконио 

у Ул. Потес Топалово брдо бр.50. 
Ја се обраћам и молим да избришете нову трасу јер сам објекат изградио крајем 1996 године. 

ОДГОВОР ОБРАЂИВАЧА: Примедба је неоснована. 
Предметна саобраћајница се налази изван обухвата плана, а у границама је Плана генералне регулације 

Атеница - Кулиновци, самим тим није предмет Измена и допуна овог планског документа. 

СТАВ КОМИСИЈЕ: НА ЗАТВОРЕНОЈ СЕДНИЦИ КОМИСИЈА ЈЕ РАЗМАТРАЛА НАВЕДЕНУ ПРИМЕДБУ И 
ЈЕДНОГЛАСНО ДОНЕЛА СЛЕДЕЋИ ЗАКЉУЧАК: ПРИМЕДБА ЈЕ НЕОСНОВАНА.  

Предметна саобраћајница се налази изван обухвата плана, а у границама је Плана генералне 
регулације Атеница - Кулиновци, самим тим није предмет Измена и допуна овог планског документа. 

2. Група грађана са Потеза Топалово Брдо – ПРИСУТНИ.

Предмет: захтев грађана, из реона К.О. Лозница (Топалово брдо) а у потесу улице Ненада Ђенадића, за промену 
тренутно актуелног катастарског плана улица у К.О. Лозница (бивша Ул. 605) а један крак носи назив потес 
Топалово брдо. 
Образложење 
Ову иницијативу подносимо да се промени план актуелне катастарске регулације у реону К.О. Лозница, настале 
2015. године. Планом из 2015. године проширена је улица Ненада Ђенадића, као и већина осталих, па је већини 
грађана који живе у том реону онемогућено  да изврше озакоњење продичних кућа или пратећих објеката.Додатно 
отежавају ситуацију нове траса пута по уређењу из 2015. године. Укидањем старих траса путева долази до 
проблема уређења правно и функционално исправних комуникација и приступа парцелама. Са овом иницијативом 
писмено и усмено, ми доле потписани, већ смо се обраћали Јавном предузећу Градац и Урбанизму града Чачка. 
У нади да ће наш захтев наићи на разумевање и бити позитивно решен, унапред захвални грађани реона К.О. 
Лозница (Топалово брдо). 

УРБАНИЗМУ ГРАДА ЧАЧКА 

Предмет: захтев грађана са Топаловог брда из улице 605, за промену плана грађевинске регулације улице 605. 
Ову иницијативу подносимо да се промени план грађевинске регулације Улице 605 из 2015 год. месна заједница 
Лозница. Овим планом проширена је Улица 605 па већина нас грађана не може да изврши озакоњење својих 
објеката.Ми смо се обраћали ЈП Градац и они су нам рекли да је једино решење да вам се обратимо са захтевом за 
извршење промене новог плана из 2015 год. Ми смо градили објекте према старом плану Урбанизма града Чачка, 
где је улица 605 била доста ужа тако да, новим планом, улица је проширена  преко 6м и заузима површину на којој 
су изграђени објекти. 
У нади да ће ова наша молба бити позитивно решена, унапред захвални грађани са Топаловог брда, Ул. 605. 

ОДГОВОР ОБРАЂИВАЧА:Примедба је неоснована. 
Предметна саобраћајница се налази изван обухвата плана, а у границама је Плана генералне регулације 

Атеница - Кулиновци, самим тим није предмет Измена и допуна овог планског документа. 

СТАВ КОМИСИЈЕ: НА ЗАТВОРЕНОЈ СЕДНИЦИ КОМИСИЈА ЈЕ РАЗМАТРАЛА НАВЕДЕНУ ПРИМЕДБУ И 
ЈЕДНОГЛАСНО ДОНЕЛА СЛЕДЕЋИ ЗАКЉУЧАК: ПРИМЕДБА ЈЕ НЕОСНОВАНА.  
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Предметна саобраћајница се налази изван обухвата плана, а у границама је Плана генералне 
регулације Атеница - Кулиновци, самим тим није предмет Измена и допуна овог планског документа. 

3. МАРИЧИЋ ДРАГАН, 32 000 ЧачакПотез Спомен Парк број 12, Јмбг:1306968782814 – ПРИСУТАН.

Ја, Драган Миливоја Маричић, из Чачка, јмбг: 1306968782814, са адресом Потез Спомен Парк број 12, 
власник сам парцеле 6536/3 1/1 на којој се налазе два објекта, од којих се објекат уписан у Листу непокретности 
број 5741 К.О. Чачак од 30.07.2012. године, а на основу Решења о грађевинској и употребној дозволи број 351-
55/2012-IV-2-01 од 02.07.2012. године, налази се у целости на траси будућег пута Улица Спомен Парк 5, те стога 
улажем следећу: 

ПРИМЕДБУ 
    Обзиром да се наведени објекат у потпуности, целом својом површином, налази на траси будућег пута 

Улица Спомен Парк 5 изјављујем да лично немам одређен став према догађајима који следе, а везаним за 
реализацију наведеног пројекта. У исто време, свестан сам потреба града и становништва у погледу отварања 
нових саобраћајних комуникација и инфраструктуре. 

Међутим, уколико дође до реализације овог пројекта захтевам да ми се надокнада у целости исплати 

према грађевинској надокнади, односно, цени. 

ОДГОВОР ОБРАЂИВАЧА:  Примедба је неоснована у односу на захтев за накнаду извлашћења земљишта, јер се 
план не бави овим процедурама, али се могу извршити корекције геометрије и попречног профила предметне 
саобраћајнице како би се сачувао постојећи објекат који је тренутним решењем угрожен.  

Маричић Драган је након изнетог одговора обрађивача додао следеће: „Не слажем се са најновијим 
предлогом плана за измену трасе улице Спомен Парк број 5, јер би та измена мене и моју породицу животно 
угрозила, јер нам нови пут не би био доступан, постојећи који користимо са друге стране парцеле је узак, са две 
лакат кривине којим може да прође искључиво мали ауто, уз напомену да до моје куће никада санитетско возило, 
за потребе медицинске помоћи мојој покојној мајци, није могао да дође, па смо увек били приорани да је до возила 
носимо око 70 метара. О већем ватрогасном возилу, или било ком другом комуналном да и не говорим. Мој став је 
да пут треба да пролази претходном трасом која је све време представљана и са којом су грађани били упознати.” 

СТАВ КОМИСИЈЕ: НА ЗАТВОРЕНОЈ СЕДНИЦИ КОМИСИЈА ЈЕ РАЗМАТРАЛА НАВЕДЕНУ ПРИМЕДБУ И 
ЈЕДНОГЛАСНО ДОНЕЛА СЛЕДЕЋИ ЗАКЉУЧАК: ПРИМЕДБА ЈЕ НЕОСНОВАНА.  

Примедба је неоснована у односу на захтев за накнаду извлашћења земљишта, јер се план не 
бави овим процедурама. 

4. КАЈАК КЛУБ „ЧАЧАК“ ЧАЧАК Зоран Новаковић, секретар Кајак клуба „Чачак“ – ПРИСУТАН.

Радојице Глишовића, бр. 1, Чачак Тел. 0638035175, 0641187463, 032322638

Предмет: примедбе на измене и допуне Плана генералне регулације „ПАРМЕНАЦ – ЈЕЗДИНА - ЛОЗНИЦА“ У ЧАЧКУ 
Поштовани 
Изнели би нашу примедбу да се додају реченице (болдирани део) у следеће делове плана: 
1. 2.1.6.2. Електроенергетска инфраструктура (страна 64):
„Постојећи хидроенергетски капацитети (ради се о реалној снази од око 1-1,5 MVA)
заслужују пажњу са аспекта производње електричне енергије, јер је на овој локацији могућа изградња мини-
хидроелектране, уз услов инвеститору да мора да изгради и рибљи пут-преводницу за кајаке поред
бране.“
2. 2.2.11.2. Правила за иградњу електроенергетске мреже (страна 135):

„Изградња електрана које користе обновљиве изворе енергије (соларна, хидро-гео-термална, енергија на био масу)
за производњу електричне енергије за сопствене потребе дозвољена је у свим зонама, а за пласман електричне
енергије на тржиште у зонама привредних и комуналних делатности. Мини хидро-електрана коже се градити у зони
посојећебране „Парменац“, уз услов инвеститору да мора да изгради и рибљи пут-преводницу за кајаке
поред бране.“
„Објекти електрана које користе обновљиве изворе енергије за производњу електричне енергије могу се градити на
грађевинској парцели (односно мини хидро-елекртана у зони посојеће бране „Парменац“ и на водном земљишту) 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 и уз услов инвеститору да мора да
иѕгради и рибљи пут-преводницу за кајаке поред бране.“
Објашњење : У реду је да инвеститор направи МХЕ за комерцијалну употребу и да оствари профит. Али ми грађани
морамо заштитити нашу реку и рибљи фонд од помора ако јој се пресече пут кретања и наш квалитетан начин
живота кроз спортове на води-кајак, а инвеститора натерати нека део будућег профита уложи у изградњу
преводнице.
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ОДГОВОР ОБРАЂИВАЧА: Примедба се не прихвата. 
Постојећа брана „Парменац“ нема изграђену преводницу за кајаке, па је није могуће ни овим планом 

предвидети. Локација за изградњу постројења за производњу електричне енергије је разрађена Планом детаљне 

регулације дела насеља Пријевор уз реку Западну Мораву,а решење је имплементирано у овај план. Предвиђено је 
да постројење узима воду из постојећег водозахвата канала за наводњавање, што не ремети ток реке. 
СТАВ КОМИСИЈЕ: НА ЗАТВОРЕНОЈ СЕДНИЦИ КОМИСИЈА ЈЕ РАЗМАТРАЛА НАВЕДЕНУ ПРИМЕДБУ И 
ЈЕДНОГЛАСНО ДОНЕЛА СЛЕДЕЋИ ЗАКЉУЧАК: ПРИМЕДБА СЕ НЕ ПРИХВАТА.  

Постојећа брана „Парменац“ нема изграђену преводницу за кајаке, па је није могуће ни овим 
планом предвидети. Локација за изградњу постројења за производњу електричне енергије је 
разрађена Планом детаљне регулације дела насеља Пријевор уз реку Западну Мораву, а решење је 
имплементирано у овај план. Предвиђено је да постројење узима воду из постојећег водозахвата 
канала за наводњавање, што не ремети ток реке. 

5. Крстомир Драгићевић, Лознички пут 15 – ПРИСУТАН.

Предмет: Примедба на измену и допуну плана генералне регулације „Лозница“ у Чачку 

Сматрам да предложена изградња пута који прелази парцеле К.О. Лозница, број 293/8 и 294, није неопходна и 
логична. 
Наиме ради се о путу дужине око 80 метара, који иде паралелно са главним асфалтним путем за Лозницу, а између 
два пута је Лозничка река. 
Такође, нови пут прелази преко парцеле број 289/8 у Лозници. 
Пут сече парецелу дијагонално тако да остају два троугла фактички неупотребљива. 
Пошто ту већ постоји пут који има урађену градску канализацију, делимично градску воду и расвету и пут је 
извлашћен, предлажем да се већ постојећи пут искористи и испланира даљи ток који неће сећи дијагонално 
поменуту парцелу. 
Искористићу прилику да присуствујем јавној седници комисије дана 08.11.2021., како би објаснио евентуалне 
нејасноће. 

ОДГОВОР ОБРАЂИВАЧА: Примедба је неоснована. 
Предметна саобраћајница се налази изван обухвата плана, а у границама је Плана генералне регулације 

Атеница - Кулиновци, самим тим није предмет Измена и допуна овог планског документа. 

СТАВ КОМИСИЈЕ: НА ЗАТВОРЕНОЈ СЕДНИЦИ КОМИСИЈА ЈЕ РАЗМАТРАЛА НАВЕДЕНУ ПРИМЕДБУ И 
ЈЕДНОГЛАСНО ДОНЕЛА СЛЕДЕЋИ ЗАКЉУЧАК: ПРИМЕДБА ЈЕ НЕОСНОВАНА.  

Предметна саобраћајница се налази изван обухвата плана, а у границама је Плана генералне 
регулације Атеница - Кулиновци, самим тим није предмет Измена и допуна овог планског документа. 

6. Мићовић Милета, Мићовић Лазар, Николић Слободан, М.З. Парменац – НИЈЕ ПРИСУТАН.

Комисији за израду пројекта генералне регулације Парменац-Јездина-Лозница 
Предмет: Захтев за промену пројектоване намене катастарских парцела 
Пројектом генералне регулације Парменац-Јездина-Лозница катастарске парецеле бр. 31/1, 31/2, 31/3 и 36 К.О 
Парменац предвиђене су за урбано зеленило- парк. 
Наведене парцеле налазе се уз магистрални пут Чачак-Ужице и уз новопројектовану северну обилазницу са новим 
мостом на Морави. 
Прелажемо да се део парцела уз магистрални пут и нову саобраћајницу предвиди-пројектује за комерцијалне 

садржаје, као што је од северне обилазнице у смеру ка Чачку, а преостали део поред будућег бедема остане зелени 
појас. 
Прелажемо да новопројектована улица са магистралног пута Чачак-Ужице настави поред будућег бедема до 
северне обилазнице. 
Све ово је и у интересу грађана М.З. Парменац јер изградњом дозвољених објеката подстиче се развој целог краја. 

ОДГОВОР ОБРАЂИВАЧА: Примедба се прихвата. 

На деловима парцела уз магистрални пут, намена се може променити у комерцијалне делатности у складу 
са планираном наменом у окружењу, с тим што се за било какву градњу морају испоштовати услови прописани 
планом у погледу заштите водоизворишта (изградња фекалне и атмосферске канализације).  

СТАВ КОМИСИЈЕ: НА ЗАТВОРЕНОЈ СЕДНИЦИ КОМИСИЈА ЈЕ РАЗМАТРАЛА НАВЕДЕНУ ПРИМЕДБУ И 
ЈЕДНОГЛАСНО ДОНЕЛА СЛЕДЕЋИ ЗАКЉУЧАК: ПРИМЕДБА СЕ ПРИХВАТА.  
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На деловима парцела уз магистрални пут, намена се може променити у комерцијалне 
делатности у складу са планираном наменом у окружењу, с тим што се за било какву градњу морају 
испоштовати услови прописани планом у погледу заштите водоизворишта (изградња фекалне и 

атмосферске канализације).  

7. Драган Николић, директор ЈКП „Градско зеленило“ Чачак, Симе Сараге, бр. 71, Чачак –

ПРИСУТНИ.

ПРЕДМЕТ: Примедбе на измене и допуне плана генералне регулације„Парменац-Јездина-Лозница“ у Чачку бр. 350-
4/20-IV-2-01 од 23.9.2021. год. 

ЈКП „Градско зеленило“ Чачак доставља следеће примедбе на измене и допуне Плана генералне регулације 
„Парменац – Јездина - Лозница“ у Чачку: 
- исправити податак да се централно градско гробље простире на површини од 10 ха, јер заузима већи простор од
наведене површине;
- предлажемо измену: за део гробља који се проширује назначити да није обавезна разрада урбанистичким
пројектом;

- на старом делу гробља у изменама и допунама ПГР-а „Парменац-Јездина-Лозница“ у Чачку предвидети поред
изградње нових и реконструкције постојећих колско-пешачких саобраћајница, пешачких стаза и реконструкцију
постојећег опроштајног платоа са надстрешницом, изградњу новог тоалета, израду потребног броја чесми,
заштитне ограде;
- на слободном простору код управне зграде превидети израду пројекта и изградњу објекта-помен сала за
ручавање;
- на делу планираном за проширење гробља у изменама и допунама ПГР-а „Парменац-Јездина-Лозница“ у Чачку
предвидети: израду инфраструктуре, дренажне и водоводне инсталације, колско-пешачке саобраћајнице и пешачке
стазе, опроштајни плато за опело и комеморацију, розаријум и колумбаријум, паркинг простор, заштитна ограда,
чесме, тоалет, помоћни објекат и сл.

ОДГОВОР ОБРАЂИВАЧА: 
1. Примедба је неоснована
Податак о површини постојећег гробља од 10 ha, стоји у поглављу 1.5.1. Извод из Генералног урбанистичког плана
града Чачка 2015. Ово је извод из плана вишег реда, дакле, плана који је на снази и чији се подаци не могу мењати
овим планом. Наведена површина се односи на постојеће стање из времена усвајања ГУП-а и ни на који начин не

ограничава будући развој централног градског гробља.
2. Примедба је неоснована
Приликом израде нацрта плана укинута је обавезна израда урбанистичког пројекта за сва гробља у обухвату плана,
укључујући и Централно градско гробље.
3. Примедба се делимично прихвата
Сви поменути садржаји се могу наћи у оквиру намене Гробље,  али ће правила грађења за ову намену свакако бити
допуњена.
4. Примедба је неоснована
У блоку у ком се налази управна зграда гробља, планом је предвиђено породично становање као претежна намена.
Како су компатибилне намене становању пословање, објекти јавне намене, верски и инфраструктурни објекти,
поменути објекат се може градити поред управне зграде.
5. Примедба се делимично прихвата
Планом је предвиђено инфраструктурно опремање читавог обухвата, а сви поменути садржаји се могу наћи у
оквиру намене Гробље,  али ће правила грађења за ову намену свакако бити допуњена.

СТАВ КОМИСИЈЕ: НА ЗАТВОРЕНОЈ СЕДНИЦИ КОМИСИЈА ЈЕ РАЗМАТРАЛА НАВЕДЕНЕ ПРИМЕДБЕ И 
ЈЕДНОГЛАСНО ДОНЕЛА СЛЕДЕЋЕ ЗАКЉУЧКЕ:  

1. ПРИМЕДБА ЈЕ НЕОСНОВАНА.

Податак о површини постојећег гробља од 10 ha, стоји у поглављу 1.5.1. Извод из Генералног 
урбанистичког плана града Чачка 2015. Ово је извод из плана вишег реда, дакле, плана који је на 
снази и чији се подаци не могу мењати овим планом. Наведена површина се односи на постојеће 
стање из времена усвајања ГУП-а и ни на који начин не ограничава будући развој централног 
градског гробља. 

2. ПРИМЕДБА ЈЕ НЕОСНОВАНА.

Приликом израде нацрта плана укинута је обавезна израда урбанистичког пројекта за сва 
гробља у обухвату плана, укључујући и Централно градско гробље. 
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3. ПРИМЕДБА СЕ ДЕЛИМИЧНО ПРИХВАТА.

Сви поменути садржаји се могу наћи у оквиру намене Гробље,  али ће правила грађења за ову 

намену свакако бити допуњена. 

4. ПРИМЕДБА ЈЕ НЕОСНОВАНА.

У блоку у ком се налази управна зграда гробља, планом је предвиђено породично становање 
као претежна намена. Како су компатибилне намене становању пословање, објекти јавне намене, 
верски и инфраструктурни објекти, поменути објекат се може градити поред управне зграде. 

5. ПРИМЕДБА СЕ ДЕЛИМИЧНО ПРИХВАТА.

Планом је предвиђено инфраструктурно опремање читавог обухвата, а сви поменути садржаји 
се могу наћи у оквиру намене Гробље,  али ће правила грађења за ову намену свакако бити допуњена. 

8. Милољуб Петровић, Председник савета МЗ „Парменац“ Парменац, Чачак – ПРИСУТАН.

Поштовани, 
Увидом и анализом преложеног генералног плана за Парменац, уочили смо одређене недостатке у плану и ти 
недостаци су резултат овог предлога. 
Образложење: 

1. Постојећа улица број 12, која је асфалтирана и пролази кроз к.п. 108/3 и 109 К.О. Парменац, није
уцртана у план. 

2. Постојећа улица број 5, која је асфалтирана и прелази преко к.п 102/1 К.О. Парменац, није уцртана у
план. 

3. Улица број 10, која је предвиђена планом и која прелази преко к.п. број 114/4, 114/3, 116/13, 116/10,
120/7, 122/8, 127/2 угрожава породичне, стамбене и помоћне објекте наших мештана. 

4. Улица број 8, која је планом предвиђена и прелази преко к.п. број 116/10, 116/11, 116/12, 113/1, 112/2,
112/3, 110, 109 и завршава се као слепа улица, угрожава стамбени објекат на к.п. 109 К.О. Парменац. 

5. Постојећа улица број 9, која је и асфалтиранам и прелази преко к.п 135/14 К.О. Парменац, није уцртана
у план. 

Предлози решења: 
За наведену ставку 1. И 3.: 

Улица број 12, која није уцртана, би у потпуности заменила планом предвиђену улицу 10 и самим тим не би било 
потребно рушење стамбених и помоћних објеката и ти објекти би остварили право на легализацију, што је услов за 
добијање легалних прикључака (гас итд) 

За наведену ставку број 2.: 

Асфалтирана улица број 5, која није уцртана, а постојећа, заменила би доградњом у пуном профилу, планом 
преложену слепу улицу број 6 и улицу број 7. 

За наведену ставку број 4.: 

Улица број 8, планом предвиђена, била би сувишна да је уцртана улица број 12 и наставком улице Сретена 
Глишовића, како је планом предвиђена, била би функционално решена, намена предложене улице број 8. 
За наведену ставку број 5.: 

Укинути улицу број 9а и 9б, које су преложене у плану, и уцртати улицу број 9 и оставити улицу Сретена 
Глишовића слепу, закључно са парецелом број 135/8 и на тај начин избећи рушење продичне куће и помоћних 
објеката на к.п. 135/16. 

Попштована комисијо, као председник савета МЗ Парменац, у нади да ћете размотрити и уважити предложене 
примедбе и решења, како бисмо нашим  мештанима, спасили продочне, стамбене и помоћне објекте, што по 
решењима које смо преложили неће утицати на план генералне регулације.Вашом сагласношћу, на горе 
пледложено, пружате прилику да се изврши легализација објеката, који тренутно предложеним планом, није 
могуће остварити и на овај начин пружате подршку МЗ Парменац, да се изврши комплетна гасификација насеља. 

У нади да ћете нам изаћи у сусрет и прихватити предложена решења која су у складу са реалним стањем на 
терену, срдачно вас поздрављам у име мештана МЗ Парменац. 
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ОДГОВОР ОБРАЂИВАЧА: Примедбасе не прихвата. 
Образложење: 

Постојеће и планиране саобраћајнице које се наводе у примедби углавном су директној или индиректној 
вези са Булеваром ослободилаца Чачка (садашњи обилазни пут), као ГЛАВНОМ ГРАДСКОМ МАГИСТРАЛОМ (ГГМ), 
односно, тзв. „Јужна магистрала“. Ова саобраћајница се поклапа са ДП IБ - 23 и представља путни правац са 
знатним саобраћајним оптерећењем.  
У циљу повећа њанивоа услуге и безбедности саобраћаја планирани попречни профил садржи две, по смеровима 
физички раздвојене, коловозне траке, од којих се свака састоји од две саобраћајне траке ширине по 3,5 метара, 
тако да ширина коловозне траке износи 7,0 метара. Средња разделна трака има ширину 4,5 метара, а предвиђене 
су и зауставне траке (за сваки смер једна, ширине по 2,5 метара). Са два тротоара, ширине по 2,0 метара укупна 
ширина предвиђеног попречног профила износи 27,5 метара. 
Како главна градска магистрала, спада у висококапацитетне саобраћајнице, предвиђене за брзи путнички 
саобраћај, као и за каналисање теретних токова, планирана је са потпуном контролом приступа. То подразумева 
непосредну везу градске магистрале са саобраћајницама нижег ранга, у одређеном ритму (растојању) и максимално 
елиминисање директних прикључака суседних појединачних парцела на примарну мрежу. Дакле, неопходно је 
суседне парцеле прикључити на примарну путну мрежу посредством секундарне.  

8.1 Постојећа улица бр. 12 нема своју катастарску парцелу, као ни довољну ширину да би могла адекватно бити 

прикључена на државни пут у складу са Правилником о условима које са аспекта безбедности саобраћаја морају да 
испуњавају путни објекти и други елементи јавног пута ( "Сл. гласник РС", бр. 50/11)  
8.2 Постојећа улица бр. 5, такође нема своји катастарску парцелу, као ни довољну ширину да би могла адекватно 
бити прикључена на државни пут. Поштовањем Правилника о условима које са аспекта безбедности саобраћаја 
морају да испуњавају путни објекти и други елементи јавног пута ( "Сл. гласник РС", бр. 50/11), такође је немогуће 
сачувати овај прикључак на државни пут. 
8.3 Планирана улица бр. 10 је неопходна попречна веза сервисне саобраћајнице – Ул. Сретена Глишовића (која цео 
простор уз магистралу саобраћајно опслушује из залеђа) са државним путем. Нове саобраћајнице су једини начин 
да се све наведене парцеле повежу на саобраћајну мрежу и тиме добију статус грађевинске парцеле. Тренутна 
директна веза сваке појединачне парцеле уз државни пут са њим, није легалан начин прикључења, стога се то 
овим Планским документом морало решити, уз сагласност ЈП Путеви Србије у чијој је надлежности Булевар 
Ослободилаца Чачка. 
8.4 Планирана Улица бр. 8 саобраћајно опслужује низ парцела на овом простору, а њеним укидањем све парцеле 
измеђи ове улице и државног пута остају саобраћајно неповезане и не могу имати статус грађевинских парцела. 
8.5 Постојећа Улица бр. 9 не може се задржати у делу прикључка на државни пут имајући у виду близину будуће 
раскрснице северног општинског пута са државним, а која је као најважнија на овој деоници, наметнула даљи 
ритам раскрсница осталих улица у Парменцу са државним путем. 

СТАВ КОМИСИЈЕ: НА ЗАТВОРЕНОЈ СЕДНИЦИ КОМИСИЈА ЈЕ РАЗМАТРАЛА НАВЕДЕНУ ПРИМЕДБУ И 
ЈЕДНОГЛАСНО ДОНЕЛА СЛЕДЕЋИ ЗАКЉУЧАК: ПРИМЕДБА СЕ НЕ ПРИХВАТА. 

Образложење: 
Постојеће и планиране саобраћајнице које се наводе у примедби углавном су директној или 

индиректној вези са Булеваром ослободилаца Чачка (садашњи обилазни пут), као ГЛАВНОМ 
ГРАДСКОМ МАГИСТРАЛОМ (ГГМ), односно, тзв. „Јужна магистрала“. Ова саобраћајница се поклапа са 
ДП IБ - 23 и представља путни правац са знатним саобраћајним оптерећењем.  

У циљу повећа њанивоа услуге и безбедности саобраћаја планирани попречни профил садржи 
две, по смеровима физички раздвојене, коловозне траке, од којих се свака састоји од две саобраћајне 
траке ширине по 3,5 метара, тако да ширина коловозне траке износи 7,0 метара. Средња разделна 
трака има ширину 4,5 метара, а предвиђене су и зауставне траке (за сваки смер једна, ширине по 2,5 
метара). Са два тротоара, ширине по 2,0 метара укупна ширина предвиђеног попречног профила 
износи 27,5 метара. 

Како главна градска магистрала, спада у висококапацитетне саобраћајнице, предвиђене за 
брзи путнички саобраћај, као и за каналисање теретних токова, планирана је са потпуном контролом 
приступа. То подразумева непосредну везу градске магистрале са саобраћајницама нижег ранга, у 
одређеном ритму (растојању) и максимално елиминисање директних прикључака суседних 
појединачних парцела на примарну мрежу. Дакле, неопходно је суседне парцеле прикључити на 
примарну путну мрежу посредством секундарне.  

8.1 Постојећа улица бр. 12 нема своју катастарску парцелу, као ни довољну ширину да би 
могла адекватно бити прикључена на државни пут у складу са Правилником о условима које са 
аспекта безбедности саобраћаја морају да испуњавају путни објекти и други елементи јавног пута ( 
"Сл. гласник РС", бр. 50/11)  

8.2 Постојећа улица бр. 5, такође нема своји катастарску парцелу, као ни довољну ширину да 
би могла адекватно бити прикључена на државни пут. Поштовањем Правилника о условима које са 
аспекта безбедности саобраћаја морају да испуњавају путни објекти и други елементи јавног пута ( 
"Сл. гласник РС", бр. 50/11), такође је немогуће  сачувати овај прикључак на државни пут. 
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8.3 Планирана улица бр. 10 је неопходна попречна веза сервисне саобраћајнице – Ул. Сретена 
Глишовића (која цео простор уз магистралу саобраћајно опслушује из залеђа) са државним путем. 
Нове саобраћајнице су једини начин да се све наведене парцеле повежу на саобраћајну мрежу и тиме 

добију статус грађевинске парцеле. Тренутна директна веза сваке појединачне парцеле уз државни 
пут са њим, није легалан начин прикључења, стога се то овим Планским документом морало решити, 
уз сагласност ЈП Путеви Србије у чијој је надлежности Булевар Ослободилаца Чачка. 

8.4 Планирана Улица бр. 8 саобраћајно опслужује низ парцела на овом простору, а њеним 
укидањем све парцеле измеђи ове улице и државног пута остају саобраћајно неповезане и не могу 
имати статус грађевинских парцела. 

8.5 Постојећа Улица бр. 9 не може се задржати у делу прикључка на државни пут имајући у 
виду близину будуће раскрснице северног општинског пута са државним, а која је као најважнија на 
овој деоници, наметнула даљи ритам раскрсница осталих улица у Парменцу са државним путем. 

Уколико се у наредном периоду покаже да се изградњом ауто-пута знатно смањио интезитет 
саобраћаја на државном путу - Булевару ослободилаца Чачка, поново ће се разматрати повећање 
броја прикључака кроз насељено место Парменац на поменути државни пут кроз израду новог 
планског документа за ово подручје. 

9. Марко Мартиновић, Спомен парк, бр. 15, Чачак, Тел: 0611527088, – НИЈЕ ПРИСУТАН.

Мејл: martinovicmarko060@gmail.com

Поштовани, 
Увидом у елаборат за ЈАВНИ УВИД ИЗМЕНА И ДОПУНА ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ, који је јавно 

изложен у трајању од 24.09.2021. до 25.10.2021. године изосним одређене примедбе. 
Наиме, овим представљеним планом, са делом у насељу Спомен парк у Чачку, планирана је изградња 

Улице Спомен парк 5. 
На катастарској парцели 6536/4 К.О. Чачак, планирана улица би подразумевала контакт са јужном страном 

стамбеног објекта (нарочито са источним и западним степеништем које је неопходно за коришћење одвојених 
стамбених јединица на спрату) који садржи четири засебне стамбене јединице у којима са сталним местом боравка 
станују четири породице. 

Тренутно је служби за катастар непокретности у Чачку предата документација за решавање имовинско-
правних односа у сврху наставка процеса легализације стамбеног објекта. 

Предлажем да се у складу са могућностима изврше неке од могућих корекција у виду померања или 
сужавања Улице Спомен парк 5, у циљу задржавања и неометаног коришћења постојећег стамбеног објекта. 

У прилогу вам достављам геодетски снимак стамбеног објекта (СД) и графички приказ постојеће ситуације 
објекта и улице у папирном облику. 

ОДГОВОР ОБРАЂИВАЧА: Примедба се прихвата. 

СТАВ КОМИСИЈЕ: НА ЗАТВОРЕНОЈ СЕДНИЦИ КОМИСИЈА ЈЕ РАЗМАТРАЛА НАВЕДЕНУ ПРИМЕДБУ И 
ЈЕДНОГЛАСНО ДОНЕЛА СЛЕДЕЋИ ЗАКЉУЧАК: ПРИМЕДБА СЕ ПРИХВАТА. 

10. Дејан Мартиновић, Спомен парк, бр. 15, Чачак, Тел: 0643091087 – ПРИСУТАН.

Мејл: mdejan14@gmail.com

Поштовани, 
Увидом у елаборат за ЈАВНИ УВИД ИЗМЕНА И ДОПУНА ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ, који је јавно 

изложен у трајању од 24.09.2021. до 25.10.2021. године износим одређене примедбе. 
Наиме, овим представљеним планом, са делом у насељу Спомен парк у Чачку, планирана је изградња улице Спомен 
парк 5. 

На катастарској парцели 6536/4 К.О. Чачак, планирана улица би подразумевала контакт са јужном страном 
стамбеног објектра (нарочито са источним и западним степеништем које је неопходно за коришћење одвојених 
стамбених јединица на спрату) који садржи четири засебне стамбене јединице у којима са сталним местом боравка 
станују четири породице. 

Тренутно је служби за катастар непокретности у Чачку предата документација за решавање имовинско-
правних односа у сврху наставка процеса легализације стамбеног објекта. 

Предлажем да се у складу са могућностима изврше неке од могућих корекција у виду померања или 
сужавања улице Спомен парк 5, у циљу задржавања и неометаног коришћења постојећег стамбеног објекта. 

У прилогу вам достављам геодетски снимак стамбеног објекта (СД) и графички приказ постојеће ситуације 
објекта и улице у папирном облику. 

ОДГОВОР ОБРАЂИВАЧА: Примедба се прихвата. 

mailto:mdejan14@gmail.com
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СТАВ КОМИСИЈЕ: НА ЗАТВОРЕНОЈ СЕДНИЦИ КОМИСИЈА ЈЕ РАЗМАТРАЛА НАВЕДЕНУ ПРИМЕДБУ И 
ЈЕДНОГЛАСНО ДОНЕЛА СЛЕДЕЋИ ЗАКЉУЧАК: ПРИМЕДБА СЕ ПРИХВАТА. 

11. Милинко Мартиновић, – НИЈЕ ПРИСУТАН.

Спомен парк, бр. 15, Чачак, Тел:064572040, Мејл:milinkomartinovic@gmail.com

Поштовани, 
Увидом у елаборат за ЈАВНИ УВИД ИЗМЕНА И ДОПУНА ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ, који је јавно 

изложен у трајању од 24.09.2021. до 25.10.2021. године износим одређене примедбе. 
Наиме, овим представљеним планом, са делом у насељу Спомен парк у Чачку, планирана је изградња улице Спомен 
парк 5. 

На катастарској парцели 6536/4 К.О. Чачак, планирана улица би подразумевала контакт са јужном страном 
стамбеног објектра (нарочито са источним и западним степеништем које је неопходно за коришћење одвојених 
стамбених јединица на спрату) који садржи четири засебне стамбене јединице у којима са сталним местом боравка 
станују четири породице. 

Тренутно је служби за катастар непокретности у Чачку предата документација за решавање имовинско-
правних односа у сврху наставка процеса легализације стамбеног објекта. 

Предлажем да се у слаку са могућностима изврше неке од могућих корекција у виду померања или 
сужавања улице Спомен парк 5, у циљу задржавања и неометаног коришћења постојећег стамбеног објекта. 

У прилогу вам достављам геодетски снимак стамбеног објекта (СД) и графички приказ постојеће ситуације 
објекта и улице у папирном облику. 

ОДГОВОР ОБРАЂИВАЧА: Примедба се прихвата. 

СТАВ КОМИСИЈЕ: НА ЗАТВОРЕНОЈ СЕДНИЦИ КОМИСИЈА ЈЕ РАЗМАТРАЛА НАВЕДЕНУ ПРИМЕДБУ И 
ЈЕДНОГЛАСНО ДОНЕЛА СЛЕДЕЋИ ЗАКЉУЧАК: ПРИМЕДБА СЕ ПРИХВАТА. 

12. Милија Мартиновић, Спомен парк, бр. 15, Чачак – НИЈЕ ПРИСУТАН.

Тел: 0641363900, Мејл: milijamartinovic@gmail.com

Поштовани, 

Увидом у елаборат за ЈАВНИ УВИД ИЗМЕНА И ДОПУНА ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ, који је јавно 
изложен у трајању од 24.09.2021. до 25.10.2021. године износим одређене примедбе. 

Наиме, овим представљеним планом, са делом у насељу Спомен парк у Чачку, планирана је изградња 
улице Спомен парк 5. 

На катастарској парцели 6536/4 К.О. Чачак, планирана улица би подразумевала контакт са јужном страном 
стамбеног објектра (нарочито са источним и западним степеништем које је неопходно за коришћење одвојених 
стамбених јединица на спрату) који садржи четири засебне стамбене јединице у којима са сталним местом боравка 
станују четири породице. 

Тренутно је служби за катастар непокретности у Чачку предата документација за решавање имовинско-
правних односа у сврху наставка процеса легализације стамбеног објекта. 

Предлажем да се у слаку са могућностима изврше неке од могућих корекција у виду померања или 
сужавања улице Спомен парк 5, у циљу задржавања и неометаног коришћења постојећег стамбеног објекта. 

У прилогу вам достављам геодетски снимак стамбеног објекта (СД) и графички приказ постојеће ситуације 
објекта и улице у папирном облику. 

ОДГОВОР ОБРАЂИВАЧА: Примедба се прихвата. 

СТАВ КОМИСИЈЕ: НА ЗАТВОРЕНОЈ СЕДНИЦИ КОМИСИЈА ЈЕ РАЗМАТРАЛА НАВЕДЕНУ ПРИМЕДБУ И 
ЈЕДНОГЛАСНО ДОНЕЛА СЛЕДЕЋИ ЗАКЉУЧАК: ПРИМЕДБА СЕ ПРИХВАТА. 

КОМИСИЈА ЗА ПЛАНОВЕ ЈЕ КОНСТАТОВАЛА ДА СУ ПРИСТИГЛЕ ДВЕ ПРИМЕДБЕ НАКОН ИСТЕКА 
ПЕРИОДА ЈАВНОГ УВИДА И ДИСКУТОВАЛА ДА ЛИ ИХ ТРЕБА РАЗМАТРАТИ НАРОЧИТО ШТО 
ПОДНОСИОЦИ НИСУ ПРИСУТНИ НИ НА ЈАВНОЈ СЕДНИЦИ И ЈЕДНОГЛАСНО ДОНОСИ ЗАКЉУЧАК ДА 
ИПАК РАЗМОТРИ И ОВЕ ПРИМЕДБЕ.  
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13. Предраг Ћојбашић – НИЈЕ ПРИСУТАН.

Председник Савета месне заједнице Лозница 

Молимо вас да у обухвату Плана у делу Месне заједнице Лозница који гравитира ка Гучком путу,размотрите 
могућност измене постојећег планског решења тако што ће у Урбанистичкој целини 6.4 саобраћајнице Лозница 1 
(кп. бр. 415 К.О. Лозница) и Лознички венац (к.п. бр. 425 К.О. Лозница) задржати трасу којом се сада одвија 
саобраћај, односно да се пројектовано стање прилагоди фактичком стању на терену.На тај начин би се избегли 
додатни трошкови експропријације земљишта, измештања трафо станице, као и прикључака воде и 
телекомуникација.Напомињемо да постојеће саобраћајнице представљају парцеле које се налазе у власништву 
Града и као такве су обухваћене Идејним решењем (ИДР) „Наставка фекалне канализације у МЗ Лозница-
Шундерићи“, а за шта је град Чачак као инвеститор издвојио средства.У складу са тим у буџету града за 2021. 
годину су планирана средства за наставак активности у циљу прибављања неопходне документације за 
прибављање локацијских услова и грађевинскедозволе за изграду мреже фекалне канализације у овом делу Месне 
заједнице.Из наведених разлога, прихватањем предложеног решења и измештањем саобраћајница са садашње 
трасе, израђено идејно решење би било бескорисно, а даље активности на изради фекалне канализације, без 
обзира на обезбеђена средства, би биле обустављене, јер би то било условљено најпре решавањем имовинско-
правних односа, обзиром да предложена траса саобраћајница обухвата парцеле које су у приватном власништву. 

У прилоги достављамо ситуациони план Идејног решења (ИДР) „Наставка фекалне канализације у МЗ Лозница-
Шундерићи“, у делу наведених саобраћајница. 

ОДГОВОР ОБРАЂИВАЧА: Примедба се делимично прихвата. 
Геометрија и попречни профил Улице Лознички венац могу се кориговати и прилагодити што више 

постојећем стању, како би се могла изградити пројектована фекална канализација. Што се тиче Улице Лозница 1, 
она је целом трасом планирана по постојећем стању и у оквиру кат. парцеле бр. 425 КО Лозница, осим у зони 
раскрснице са државним путем (Гучки пут), јер сваки прикључак са државним путевима мора бити адекватно 
решен, у складу са прописима и правилницима. Реализација пројекта фекалне канализације могућа је преко 
градских парцела бр. 415 и 425 КО Лозница, а које се задржавају као јавно земљиште. 

СТАВ КОМИСИЈЕ: НА ЗАТВОРЕНОЈ СЕДНИЦИ КОМИСИЈА ЈЕ РАЗМАТРАЛА НАВЕДЕНУ ПРИМЕДБУ И 
ЈЕДНОГЛАСНО ДОНЕЛА СЛЕДЕЋИ ЗАКЉУЧАК: ПРИМЕДБА СЕ ДЕЛИМИЧНО ПРИХВАТА. 

Геометрија и попречни профил Улице Лознички венац могу се кориговати и прилагодити што 
више постојећем стању, како би се могла изградити пројектована фекална канализација. Што се тиче 
Улице Лозница 1, она је целом трасом планирана по постојећем стању и у оквиру кат. парцеле бр. 425 
КО Лозница, осим у зони раскрснице са државним путем (Гучки пут), јер сваки прикључак са 
државним путевима мора бити адекватно решен, у складу са прописима и правилницима. Реализација 
пројекта фекалне канализације могућа је преко градских парцела бр. 415 и 425 КО Лозница, а које се 
задржавају као јавно земљиште. 

14. Снежана Васовић, Лозница, бб, Чачак – НИЈЕ ПРИСУТНА.

    Предлажемо да се у урбанистичкој целини 6.4 изврше корекције тако што ће се саобраћајнице Лозница 1 
(кп. бр. 415 КО Лозница) и Лознички венац (кп. бр. 425 КО Лозница) изместити ван кп. бр. 441 КО Лозница.  

Предлажемо да се пројектована ситуација у што већој мери прилагоди постојећој ситуацији на терену, где 
тренутно постоји саобраћајница на кп. бр. 415 КО Лозница која излази на Гучки пут у непосредној близини 
укрштања Гучког пута са саобраћајницом на кп. бр. 444 КО Лозница.Из разлога безбедности саобраћаја сматрамо 
да би целисходније било повезивање саобраћајница на кп. бр. 415 и 444, обе КО Лозница, пре укрштања са Гучким 
путом и планирање једног изласка на Гучки пут, а све полазећи од фактичког стања на терену.На тај начин би 

поменуте саобраћајнице пролазиле ван кп. бр. 441 КО Лозница, а постојао би један прикључак на Гучки пут, што је 
знатно безбедније него предвиђено решење са два прукључка на малој удаљености. 

Поред тога, задржавањем трасе улице Лозница 1 у фактичком стању на терену, избегли би се трошкови 
измештања изграђене трафо станице, као и комуналних инсталација, које сада пролазе делом улице који би се 
постојећим планом укинуо. 

Такође, у току је припрема документације за покретање поступка добијања локацијских услова за 
изградњу фекалне канализације „потес Шундерићи“ која је према идејном решењу планирана преко постојећих 
улица (кп. бр. 415 КО Лозница и кп. бр. 444 КО Лозница). 

У прилогу достављам графику планираног и фактичког стања. 

ОДГОВОР ОБРАЂИВАЧА: Примедбасе не прихвата. 
Није могуће објединити саобраћајне прикључке Улица Лозница 1 и Лозница 3 у један, који би се у складу 

са прописима прикључио на државни пут II A реда бр 180, јер би се на овај начин угрозили постојећи објекти на 
кп. бр. 443/3 и 442 КО Лозница. Постојећа веза ових саобраћајница је небезбедна и неприхватљива од стране 
управљача пута – ЈП Путеви Србије, тако да се морало наћи адекватно решење још у важећем планском докумнту 



на које је и добијена сагласност од наведеног предузећа. 

СТАВ КОМИСЮЕ: НА ЗАТВОРЕНО] СЕДНИЦИ КОМИСИЈА ]Е РАЗМАТРАЛА НАВЕДЕНУ ПРИМЕДБУ И 
ЈЕДНОГЛАСНО ДОНЕЛА СЛЕДЕЋИ ЗАКЉУЧАК: ПРИМЕДБА СЕ НЕ ПРИХВАТА. 

Није могуће објединити саобраћајне прикључке Улица Лозница 1 и Лозница З у један, који би 
се у складу са прописима прикључио на државни пут II А реда бр 180, јер би се на овај начин угрозили 
постојећи објекти на кп. бр. 443/3 и 442 КО Лозница. Постојећа веза ових саобраћајница је 
небезбедна и неприхватљива од стране управљача пута - ]П Путеви Србије, тако да се нашло 
адекватно решење још у важећем планском докумнту на које је и добијена сагласност од наведеног 
предузећа. 

IV 

ЗАКЉУЧАК 

Након обављеног јавног увида и одржане јавне седнице 08. новембра 2021. год., Комисија за 
планове града Чачка на затвореној седници одржаној истог дана је констатовала да је нацрт Измена и 
допуна Плана генералне регулације "Парменац - ]ездина - Лозница" у Чачку у свему усклађен са 
Законом о планирању и изградњи ("Сл.гласник РС", број 72/09, 81/09-исправка, б4/10-одлука УС, 
24/11, 121/12, 42/13-одлука УС, 50/lЗ-одлука УС, 98/13-одлука УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 
37/19-др.закон, 9/20 и 52/21), 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. 

ЧЛАНОВИ КОМИСЮЕ: 

, .арх., члан и председник, 
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На основу члана 50. 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, 9/20 и 52/21) и члана 65. Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и 
урбанистичког планирања ("Службени гласник РС", бр. 32/19) Комисија за планове града Чачка образована 
Решењем Скупштине града Чачка („Сл. лист града Чачка“, број 29/20), на седници одржаној дана 27. јуна 
2022. године сачинила је 

И З В Е Ш Т А Ј 
О ОБАВЉЕНОМ ПОНОВЉЕНОМ ЈАВНОМ УВИДУ ДЕЛОВА НАЦРТА ИЗМЕНА И ДОПУНА 

ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ „ПАРМЕНАЦ – ЈЕЗДИНА – ЛОЗНИЦА“ У ЧАЧКУ 

I 

Комисија је заседала на седници дана 27. јуна 2022. године у сали Скупштине града Чачка са 
почетком заседања у 12,00 часова. 

Комисија је заседала у саставу: 

- Душан Вуловић, дипломирани инжењер архитектуре, члан и председник,
-.Марица Мијајловић, дипломирани инжењер архитектуре, члан на предлог надлежног

министра и заменик председника, 
- Зорица Ничић, дипломирани просторни планер, члан и секретар,
- Милојка Габоровић, дипломирани грађевински инжењер, члан,
- Наташа Ћирковић, дипломирани инжењер саобраћаја, члан,
-.Александар Ивановић, дипломирани инжењер електротехнике, члан
-.Оливера Шкољевић, дипломирани инжењер архитектуре, члан, на предлог надлежног

министра. 
-.Мирослава Продановић, дипломирани грађевински инжењер, члан, на предлог надлежног 

министра. 

Члан Комисије Дарко Зорнић није присутан из оправданих разлога. 

 Члан Комисије Наташа Ћирковић, дипл.инж.саоб. не учествује у гласању по овој тачки дневног реда, јер 
је истовремено и представник обрађивача плана „Урбанпројект”, предузећа за консалтинг, урбанизам, 
пројектовање и ижењеринг из Чачка.  

Поред чланова Комисије седници је присуствовала представник обрађивача нацрта Изменa и 
допунa Плана генералне регулације „Парменац – Јездина – Лозница“ у Чачку „Урбанпројект“ А.Д., 
предузеће за консалтинг, урбанизам, пројектовање и инжењеринг из Чачка, одговорни урбаниста Зорица 
Сретеновић, дипл. инж. арх.  

II 

УВОДНЕ НАПОМЕНЕ 

На седници Скупштине града Чачка број 06-16/2021-I од 14. фебруара 2021. године донета је Одлука о 
изради Изменa и допунa Плана генералне регулације „Парменац – Јездина – Лозница“ у Чачку  („Сл. 
лист града Чачка”, број 3/20). Градска управа за урбанизам, на основу члана 9. став 3. Закона о стратешкој 
процени утицаја на животну средину („Сл.гласник РС“, број 135/04 и 88/10), а у вези члана 46. Закона о планирању 
и изградњи ("Службени гласник РС", бр. 72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 121/12, 42/13, 50/13, 98/13, 132/14, 145/14, 
83/18, 31/19, 37/19 – др. закон и 9/20) и члана 18. Одлуке о градским управама („Сл. лист града Чачка“, број 
20/19), је донела Решење о неприступању стратешкој процени утицаја на животну средину Изменa и 
допунa Плана генералне регулације „Парменац – Јездина – Лозница“ у Чачку број 350-4/2020-IV-2-01 од 
14.01.2020. године које је објављено у („Службеном листу града Чачка”, број 3/20). 
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Предметно решење донето је на основу Мишљења Групе за заштиту животне средине Градске 
управе за урбанизам града Чачка (бр. 501-14/2020-IV-2-01 од 14.01.2020. год.) и других заинтересованих органа и 

организација, у поступку одлучивања о изради стратешке процене утицаја на животну средину. 

На основу Одлуке о изради Изменa и допунa Плана генералне регулације „Парменац – Јездина – 
Лозница“ у Чачку („Сл. лист града Чачка”, број 3/20) обрађивач плана „Урбанпројект“ А.Д., предузеће за 
консалтинг, урбанизам, пројектовање и инжењеринг из Чачка, је припремио елаборат за рани јавни увид. 

Комисија за планове града Чачка је на седници одржаној 24. маја 2021. године разматрала елаборат за 
рани јавни увид Изменa и допунa Плана генералне регулације „Парменац – Јездина – Лозница“ у Чачку и дала 
позитивно мишљење, након чега је Градска управа за урбанизам града Чачка, као носилац израде овог планског 
документа огласила рани јавни увид 28. маја 2021. године, који је трајао 15 дана (од 28. маја до 14. јуна 2021. 
године).  

На основу члана 45а. Закона о планирању и изградњи (“Сл.гласник РС”, број 72/09, 81/09-исправка, 64/10-
одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13-одлука УС, 50/13-одлука УС, 98/13-одлука УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19-
др.закон, 9/20 и 52/21) елаборат за рани јавни увид био је изложен у просторијама Градске управе за урбанизам 
града Чачка, сваког радног дана од 8-14 сати уз присуство представника стручне службе, у централном холу зграде 
Града и на сајту града Чачка, www.cacak.org.rs. 

Градска управа за урбанизам града Чачка, као носилац израде овог планског документа организовала је 
рани јавни увид у циљу упознавања јавности са општим циљевима и сврхом израде плана, могућим решењима за 
развој просторне целине и ефектима планирања. 

Позвани су органи, организације и јавна предузећа која су овлашћена да утврђују услове за заштиту и 
уређење простора и изградњу објеката, да дају мишљење у погледу услова и неопходног обима и степена процене 
утицаја на животну средину. 

У току трајања раног јавног увида, сва заинтересована физичка и правна лица могла су доставити своје 
примедбе и сугестије искључиво у писаној форми стручној служби Градске управе за урбанизам града Чачка, на 
шалтер број 8, писарнице града Чачка или путем поште, закључно са 14. јуном 2021. године. 

Примедбе и сугестије правних и физичких лица које евидентира носилац израде плана могле су утицати на 
планска решења. 

    Комисија за планове града Чачка je разматрала елаборат за рани јавни увид и ток раног јавног увида и 
констатовала да је поднета двадесет једна примедба, након чега је донела закључак да се план може упутити у 
даљу процедуру доношења, односно у израду нацрта плана уз услов да обрађивач планског документа размотри 

достављене примедбе и сугестије грађана поднете у току раног јавног увида и уколико постоји реална могућност 
поступи по њима. 

Након раног јавног увида, обрађивач плана „Урбанпројект“ А.Д., предузеће за консалтинг, урбанизам, 
пројектовање и инжењеринг из Чачка, је припремио нацрт Плана у складу са чланом 48. Закона о планирању и 
изградњи (“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, 9/20 и 52/21). 

У складу са чланом 49. став 6. 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, 9/20 и 52/21) и чланом 51. Правилника о садржини, начину и поступку израде 
докумената просторног и урбанистичког планирања ("Службени гласник РС", бр. 32/19), плански документ подлеже 
стручној контроли, коју обавља Комисија за планове из члана 52. Закона о планирању и изградњи (“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, 9/20 и 52/21). 

Након стручне контроле нацрта Изменa и допунa Плана генералне регулације „Парменац – Јездина – 
Лозница“ у Чачку обављен је јавни увид у трајању од 30 дана и то од 24. септембра до 25. октобра 2021. 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 Изменa и допунa Плана генералне регулације „Парменац – Јездина – 
Лозница“ у Чачку је извршено у локалном листу „Чачански глас“ и у дневном листу „Ало“, оба објављена дана 24. 
септембра 2021. год., са одређивањем датума јавне седнице Комисије за планове за дан 08. новембар 2021. год. 
са почетком у 12 сати. 

Јавна седница Комисије одржана је дана 21. јуна 2021. год.  
Јавном седницом комисије председавао је Председник комисије Душан Вуловић, дипл.инж.арх.  
Након одржане јавне седнице, Комисија је наставила са радом на затвореној седници, одржаној истог 

дана на којој је припремила извештај о обављеном јавном увиду. 

Измене и допуне ПГР „Парменац – Јездина – Лозница“ у Чачку дошле су у завршну фазу 
израде, спроведен је јавни увид и тражена је сагласност поред осталих имаоца јавних овлашћења и 

http://www.cacak.org.rs/
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сагласност ЈВП „Србијаводе“. Након појашњења обрађивача планског документа „Урбанпројект”, 
предузећа за консалтинг, урбанизам, пројектовање и ижењеринг из Чачка о утицају услова ЈВП 
„Србијаводе“ на планско решење, Комисија за планове града Чачка констатује на седници одржаној 

дана 06. јуна 2022. године да је због поступања по условима ЈВП „Србијаводе“ број 9745/1 од 
31.12.2021.г. и 5381/1 од 25.05.2022.г. потребно спровести понављање јавног увида делова Измена и 
допуна ПГР „Парменац – Јездина – Лозница“ у Чачку за: 

1. .ПРОСТОР ПРЕДВИЂЕН ЗА РАЗРАДУ  ПЛАНОМ ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ 
„ПАРМЕНАЦ –  БЕЉИНА –  ЗОНЕ САНИТАРНЕ ЗАШТИТЕ“  

2. УРБАНИСТИЧКУ ЗОНУ 2
3. РЕГУЛАЦИЈУ ПОТОКА  ПАРМЕНАЦ
4. РЕГУЛАЦИЈУ СУВОГ ПОТОКА
5. РЕГУЛАЦИЈУ ЛОЗНИЧКЕ РЕКЕ И
6..ПРОСТОР ПРЕДВИЂЕН ЗА  РАЗРАДУ ПЛАНОМ ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА

ВОДОТОКЕ У ОКВИРУ КОМПАНИЈЕ „СЛОБОДА“,  у трајању од 15 дана. 

Објављен је поновљени јавни увид у трајању од 15 дана, и то од 10. до 24. јуна 2022. 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 поновљеног јавног увида делова Измена и допуна ПГР „Парменац – Јездина – 

Лозница“ у Чачку је извршено у локалном листу „Чачански глас“ и у дневном листу „Српски Телеграф“, оба 
објављена дана 10. јуна 2022. год., и са одређивањем датума јавне седнице Комисије за планове за дан 27. јун 
2022. год. са почетком у 12 сати у сали Скупштине града Чачка. 

Јавна седница Комисије одржана је дана 27. јуна 2022. год. у сали Скупштине града Чачка, са 
почетком у 12 сати. 

Јавном седницом комисије председавао је Председник комисије Душан Вуловић, дипл.инж.арх. 
Након одржане јавне седнице, Комисија је наставила са радом на затвореној седници, која је одржана 

истог дана и на којој је припремила извештај о обављеном поновљеном јавном увиду. 

III 

КАРАКТЕРИСТИКЕ ЈАВНОГ УВИДА 

У време трајања поновљеног јавног увида делова нацрта Изменa и допунa Плана генералне 
регулације „Парменац – Јездина – Лозница“ у Чачку, писменим путем су достављене следеће 
примедбе, поднете на писарници Градске управе за опште и заједничке послове града Чачка. 

1. Помоћник градоначелника за област месне самоуправе и инфраструктуре, МЗ
„ПАРМЕНАЦ“, Председник Савета Милољуб Петровић-Мишец - ПРИСУТАН. 

Поштовани, 
Увидом и анализом предложеног генералног плана за Парменац, уочили смо одређене недостатке у плану 

и ти недостаци су резултат овог предлога.  

Образложење: 
1. Постојећа улица број 12, која је асфалтирана и пролази кроз кп. бр. 108/3 и 109 КО Парменац, није

уцртана у план. 
2. Постојећа улица бр. 5, која је асфалтирана и прелази преко кп.бр. 102/1 КО Парменац, није уцртана у

план. 
3. Улица број 10, која је предвиђена планом и која прелази преко кп.бр. 114/4, 114/3, 116/13, 116/10,

120/7, 122/8, 127/2 угрожава породичне, стамбене и помоћне објекте наших мештана. 
4. Улица број 8, која је планом предвиђен и прелази преко кп. бр. 116/10, 116/11, 116/12, 113/1, 112/2,

112/3, 110, 109 завршава се као слепа улица, угрожава стамбени објекат на кп.бр. 109 КО Парменац. 
5. Постојећа улица број 9, која је и асфалтирана и прелази преко кп.бр. 135/14 КО Парменац, није уцртана

у план. 

Предлози решења: 

За наведену ставку 1. и 3.: 
Улица број 12 која није уцртана би у потпуности заменила планом предвиђену улицу 10 и самим тим не би 

било потребно рушење стамбених и помоћних објеката и ти објекти би остварили право на легализацију, што је 
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услов за добијање легалних прикључака (гас итд). 
За наведену ставку 2.: 

Асфалтирана улица број 5 која није уцртана, а постојећа, заменила би доградњом и пуном профилу, планом 

предложену слепу улицу број 6 и улицу број 7. 
За наведену ставку број 4.: 
Улица број 8, планом предвиђена, била би сувишна да је уцртана улица број 12 и наставком улице Сретена 

Глишовића, како је планом предвиђена, била би функционално решена намена предложене улице број 8. 
За  наведену ставку број 5.: 
Укинути улицу број 9а и 9б које су предложене у плану и уцртати улицу број 9 и оставити улицу Сретена 

Глишовића слепу, закључно са парцелом број 135/8 и на тај начин избећи рушење породичне куће и помоћних 
објеката на кп.бр. 135/16. 

Поштована Комисијо, као председник МЗ Парменац, у нади да ћете размотрити и уважити предложене 
примедбе и решења, како бисмо нашим мештанима спасили породичне, стамбене и помоћне објекте, што по 
решењима које смо предложили неће утицати на план генералне регулације. Вашом саглашношћу, на горе 
предложено пружате прилику да се изврши легализација објекта који тренутно предложеним планом  није могуће 
остварити и на овај начин пружате подршку МЗ Парменац, да се изврши комплетна гасификација насеља. 

У нади да ћете нам изаћи у сусрет и прихватити предложена решења која су у складу са реалним стањем 
на терену, срдачно вас поздрављам у име мештана МЗ Парменац. 

ОДГОВОР ОБРАЂИВАЧА: Примедба није основана. 

Саобраћајнице наведене у примедби нису предмет поновљеног јавног увида у Измене и допуне Плана 
генералне регулације „Парменац-Јездина-Лозница“ у Чачку. 

СТАВ КОМИСИЈЕ: НА ЗАТВОРЕНОЈ СЕДНИЦИ КОМИСИЈА ЈЕ РАЗМАТРАЛА НАВЕДЕНУ 
ПРИМЕДБУ И ЈЕДНОГЛАСНО ДОНЕЛА СЛЕДЕЋИ ЗАКЉУЧАК: ПРИМЕДБА НИЈЕ ОСНОВАНА.  

Саобраћајнице наведене у примедби нису предмет поновљеног јавног увида у 
Измене и допуне Плана генералне регулације „Парменац-Јездина-Лозница“ у Чачку. 

2. PERFECTA INŽENJERING DOO ČAČAK, Ул. Српских бораца бб   – НИСУ ПРИСУТНИ.

Поштовани, 

У оквиру урбанистичке зоне 2 на катастарској парцели број 51/1 КО Бељина изградио сам објекат за складиштење 
електро материјала, парцела је у заједничкој својини. 

У складу са чињеничним стањем предлажемо да у урбанистичкој зони 2 пропишете услове парцелације за 
урбанистичку зону 2. 

ОДГОВОР ОБРАЂИВАЧА: Примедба се прихвата. 

Текстуални део плана биће допињен следећим условом за зону са посебним режимом коришћења: „У циљу 
формирања припадајуће парцеле уз постојећи објекат, а у поступку озакоњења објекта могуће је извршити 
парцелацију с, тим да минимална нофоформирана парцела не може бити мања од 300м2.“ 

СТАВ КОМИСИЈЕ: НА ЗАТВОРЕНОЈ СЕДНИЦИ КОМИСИЈА ЈЕ РАЗМАТРАЛА НАВЕДЕНУ 

ПРИМЕДБУ И ЈЕДНОГЛАСНО ДОНЕЛА СЛЕДЕЋИ ЗАКЉУЧАК: ПРИМЕДБА СЕ ПРИХВАТА.  

Текстуални део плана биће допињен следећим условом за зону са посебним режимом 
коришћења: „У циљу формирања припадајуће парцеле уз постојећи објекат, а у поступку 

озакоњења објекта могуће је извршити парцелацију с, тим да минимална нофоформирана 

парцела не може бити мања од 300м2.“ 
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3. Мићовић Милета  – ПРИСУТАН.

ПРЕДМЕТ: Приговор/примедба на нацрт дела ПГР-а Парменац-Јездина-Лозница 
 Урбанистичка зона 2 (ужа зона санитарне заштите) 

Чланом 67., 68. и 69 Закона о локалној самоуправи и чл. 51б Закона о планирању и изградњи, грађани имају право 
да кроз различите облике деловања, својим предлозима/примедбама учествују у раду локалне самоуправе при 
доношењу аката.  

Група грађана који имају право својине/коришћења на градском грађевинском земљишту у урбанистичкој 
зони 2 (ужа зона санитарне заштите) у остављеном року улаже приговор/примедбу на предлог предметног плана. 

Уместо предложеног, тј. забране доградње и нове изградње објеката, ова зона због добрих 
инфраструктурних перформанси која никада није плављена јер магистрала чини одбрамбени бедем од поплава, 
буде намењена за комерцијалне функције услужног карактера чије активности не утичу на промену режима 
подземних вода, а све у складу са чланом 119. Закона о водама и чл. 27. Правилника о одређивању и одржавању 
зона санитарне заштите изворишта водоснабдевања („Сл.гласник РС“, бр. 92/2008). 

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ 
У поступку приступања активностима за израду предлога измена и допуна предметног ПГР прибављени су 

водни услови акт Србија вода бр. 5926/1 од 30.07.2021. који у другом ставу упућује носиоца и обрађивача плана да 
се водни услови издају за изградњу нових, доградњу и реконструкцију других објеката и извођење других радова, 
који могу утицати на промене у водном режиму као и за израду планских докумената за уређење простора. 

Поред осталих услова при изради плана обрађивач из водних услова треба да испуни: 
1.4 За потребе ГРАДЊЕ на кп у зони планског обухвата, ИНВЕСТИТОР је у обавези да реши имовинско-правне 
односе. 
1.11 У подручју обухвата првог предлога измена и допуна плана, за који није добијена водна сагласност, у зони 2 
која се поклапа са ужом зоном санитарне заштите је део подручја са леве и десне стране магистрале (смер ка 
Ужицу) које је обрађивач плана несмотреном грешком одредио у урбанистичку целину 2.1 чиме јој је одредио 
јединствени статус које је било намењено за становање и комерцијалне функције на шта Србијаводе нису дале 
сагласност јер је то подручје и са леве и десне стране окарактерисано као плавно, које је у више наврата 2014. и 
2016. плављено. 

Тврдња Србијавода је нетачна, јер подручје са леве стране магистрале и цело насеље никада нису 
плављени, из разлога што државни пут има фунцкију заштитног бедема од поплава. 
1.17 Водни услови овом тачком упућују обрађивача плана да ПЛАНСКИ АКТ УСКЛАДИ СА МОГУЋНОШЋУ ИЗГРАДЊЕ 
у II ЗОНИ САНИТАРНЕ ЗАШТИТЕ, према критеријумима из Правилника о одређивању и одржавању Зона санитарне 

заштите изворишта водоснабдевања („Сл.гласник РС“, 92/2008). 
Молимо Комисију за планове, да при разматрања ове примедбе, наведене законске регулативе, узме у 

обзир са посебним освртом на водне услове и чл. 119. Закона о водама који гласи: 
Став 1. Водна сагласност се прибавља за објекте и радове и планска документа из чл. 117 тачка 20 овог закона, за 
које грађевинску дозволу издаје надлежан орган ЈЛС, ван обједињене процедуре. 
Став 2. Водна сагласност утврђује да је техничка документација за објекте, радове и планска документа у складу са 
водним условима. 
Став 3. Водна сагласност НИЈЕ УСЛОВ ЗА ДОБИЈАЊЕ ГРАЂЕВИНСКЕ И УПОТРЕБНЕ ДОЗВОЛЕ. 
Члан 28. Правилника о одређиваеу и одржавању ЗСЗ изворишта водоснабдевања гласи:  

У зони II ужој зони санитарне заштите не могу се градити или употребљавати објекти и постројења 
користити земљиште и вршити  друге делатности, АКО ТО УГРОЖАВА ЗДРАВСТВЕНУ ИСПРАВНОСТ ВОДЕ НА 
ВОДОИЗВОРИШТУ. 

Елаборат о ЗСЗ је оверило Министарство здравља Републички санитарни инспектор Звонко Платиша као и 
Правилник о ЗСЗ Републички санитарни инспектор је својим актом од 06.02.2015. год. указао на могућност градње 
у ужој зони санитарне заштите.  

На основу предње изложњног, ПРЕДЛАЖЕМО ИЗМЕНУ ПРЕДЛОГА ПГР ТАКО ДА ИМА НАМЕНУ ЗА 
КОМЕРЦИЈАЛНЕ ФУНКЦИЈЕ УСЛУЖНОГ КАРАКТЕРА, ЧИЈЕ АКТИВНОСТИ НЕЋЕ УГРОЖАВАТИ 
БЕЗБЕДНОСТ ВОДОИЗВОРИШТА. 

Мишљења смо да предлог предметног ПГА нема утемељење у законској и подзаконској регулативи која 
уређује ову област јер (Закон о водама, Закон о планирању и изградњи, Правилник о ЗСЗ, као и Водни услови, 
експлицитно не забрањују градњу, већ упућују на контролисану градњу која може имати извесна ограничења, а све 
у складу са Правилником о ЗСЗ јер се имаоци права на земљишту више деценија држе као таоци, те предлажемо 
измену акта на напред наведен начин. 

ОДГОВОР ОБРАЂИВАЧА: Примедба се не прихвата. 

У првом планском решењу Измена и допуна ПГР Парменац - Јездина – Лозница, површине са обе стране 
Државног пута IБ реда бр. 23 су биле одређене за градњу. На ово планско решење добијено је негативно 
мишљење ЈВП „Србијаводе“, као и смернице за планирање које ће задовољити водне услове. Обрађивач плана је у 
свему поступио у складу са поменутим мишљењем и на ново планско решење добио водну сагласност, што је 
потврда испуњености водних услова.  



Наиме, простор са десне стране државног пута (идући у смеру ка Овчар Бањи), с обзиром на то да се 
налази у плавној зони, опредељен је за разраду планом детаљне регулације, како би се у перспективи утврдило да 
ли се постојећи објекти, могу заштити од евентуалних поплава и да ли их је могуће озаконити. 

За постојеће објекте са леве стране државног пута, с обзиром на то да се не налазе у плавној зони, 
предвиђено је задржавање, односно, дата је могућност њиховог озакоњења уз испуњеност услова о комуналној 
опремљености простора. Како се овај простор налази у ужој зони санитарне заштите водоизворишта, у оквиру њега 
није дозвољена нова градња, као ни доградња постојећих објеката. 

СТАВ КОМИСИЈЕ: НА ЗАТВОРЕНОЈ СЕДНИЦИ КОМИСИЈА ЈЕ РАЗМАТРАЛА НАВЕДЕНУ 
ПРИМЕДБУ И ЈЕДНОГЛАСНО ДОНЕЛА СЛЕДЕЋИ ЗАКЉУЧАК: ПРИМЕДБАСЕ НЕ ПРИХВАТА. 

У првом планском решењу Измена и допуна ПГР Парменац - Јездина - Лозница, 
површине са обе стране Државног пута IБ реда бр. 23 су биле одређене за градњу. На ово 
планско решење добијено је негативно мишљење ЈВП "Србијаводе", као и смернице за 
планирање које ће задовољити водне услове. Обрађивач плана је у свему поступио у складу 
са поменутим мишљењем и на ново планско решење добио водну сагласност, што је 
потврда испуњености водних услова. 

Наиме, простор са десне стране државног пута (идући у смеру ка Овчар Бањи), с 
обзиром на то да се налази у мавној зони, опредељен је за разраду планом детаљне 
регулације, како би се у перспективи утврдило да ли се постојећи објекти, могу заштити од 
евентуалних поплава и да nи их је могуће озаконити. 

За постојеће објекте са леве стране државног пута, с обзиром на то да се не налазе у 
плавној зони, предвиђено је задржавање, односно, дата је могућност њиховог озакоњења 
уз испуњеност услова о комуналној опремљености простора. Како се овај простор налази у 
ужој зони санитарне заштите водоизворишта, у оквиру њега није дозвољена нова градња, 
као ни доградња постојећих објеката. 

IV 

ЗАКЉУЧАК 

Након обављеног поновљеног јавног увида и одржане јавне седнице 27. јуна 2022. 
год., Комисија за планове града Чачка на затвореној седници одржаној истог дана је 
констатовала да је нацрт Измена и допуна Плана генералне регулације "Парменац -
Јездина - Лозница" у Чачку у свему усклађен са Законом о планирању и изградњи 
("Сл.гласник РС

"
, број 72/09, 81/09-исправка, 64/10-одnука УС, 24/11, 121/12, 42/13-

одnука УС, 50/13-одnука УС, 98/13-одлука УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37 /19-
др.закон, 9/20 и 52/21), 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. 

ЧЛАНОВИ КОМИСИЈЕ: 

ж.арх., члан и председник, 

2. Ма ијајловић, дипл.инж.арх., члан, предст. минист. и заменик председника 
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4. Милојка Габоровић

6. Оливера Шкољевић, дипл.инж.арх., члан, предст. минист.

7. Мирослава Продановић, дипл.грађ.инж., члан, предст. минист.

, дч,Ј ник
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