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fIPEIMET: fioctarrarbe 3azu6yrKa o ncrpaBupr rexunqKl{x rpeluaKa y lllany
reHepiurue perynallrje ,,Jby6uh - Korreeuhu" y r{aury (,,Cnyx6eHI4 JIIacr lPala
9aur<a" 6poj l3ll4 u29120):

Y npunory aKTa AocraBJraMo BaM 3ar.rry.raK o rrc[paBIII{ TexHlrtrKlrx
rperraKa y Il.nany renepaJrHe peryJlaqnje ,rJby6uh - KoIresuhuoo y rla'rrcy

(,,C.rryx6eHlr rrr{cr rpaAa rlaqrcaoo 6poj 13114 u 29120) pat4 Aarber rocryrlama
orHocHo, pap.Lt yreplurarra H AocraBJbarba Crynru:runpr rpap.a Ha pa3Marparbe LI

AOHOTXeILe.

llpuuor:
- 3arryraK o LrcnpaBrlu rexHrrrrr4x rperuaKa y IInaHy reuepa,rHe perynaqraje

,,Iby6wh - Korreenhn'l y r{aury (,,C;ryx6eHI4 Jrl4cr rpa1a r{aqKa" Spoj l3ll4 vt

2et20);
- Ena6opar uc[paBKe rexnr{rrKlrx rperrraKa lrracrutwx roKoM I,BpaAe fllaua

reHepaJrHe peryraquje ,,Jby6nh - Korreeuhu" y Ha,try (,,Cnyx6enu JIHcr rpa,qa
rlaura" 6poj l3ll4 u29120);

- IrlcnpaareH rrJraHcKr.r AoKyMeHT y Evrttrrutrrou o6lrxy.
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На основу члана 35. став 7. и 47a. став 3. 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 
  

З  А  К  Љ  У  Ч  А  К 
О ИСПРАВЦИ ТЕХНИЧКИХ ГРЕШАКА У ПЛАНУ ГЕНЕРАЛНЕ 

РЕГУЛАЦИЈЕ „ЉУБИЋ - КОЊЕВИЋИ“ У ЧАЧКУ 
 
 

1. 
 

У Плану генералне регулације „Љубић - Коњевићи“ у Чачку („Службени лист 
града Чачка“  број  13/14 и 29/20) врши се исправка техничких грешака и то: 

1) У графичком делу Плана, у Плану електроенергетске и телекомуникационе 
инфраструктуре, Плану термотехничке инфраструктуре и Синхрон плану 
инфраструктуре, бришу се планирани водови термотехничке, електроенергетске и 
телекомуниокационе инфраструктуре са катастарских парцела 261/5 и 261/7 обе КО 
Коњевићи.  

Такође, брише се симбол за планирану трафо-станицу, а симбол за постојећу 
трафо-станицу се враћа на катастарску парцелу 261/4 КО Коњевићи. 

    
Слика 1.1: Важећи ПГР – Извод из карте Синхрон план инфраструктуре 
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Слика 1.2: Кориговано – Извод из карте Синхрон план инфраструктуре  

 
 
2) У графичком делу Плана, у Плану електроенергетске и телекомуникационе 

инфраструктуре и Синхрон плану инфраструктуре, бришу се планирани водови 
електроенергетске и телекомуниокационе инфраструктуре, на катастарским 
парцелама број 2580/1, 2580/2, 2580/4, 2581/7 и 2581/8 све КО Чачак.  

 
Слика 2.1: Важећи ПГР – Извод из карте Синхрон план инфраструктуре  
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Слика 2.2: Кориговано – Извод из карте Синхрон план инфраструктуре  
 
 
 3) У графичком делу Плана, у Плану електроенергетске и 
телекомуникационе инфраструктуре, Плану термотехничке инфраструктуре и 
Синхрон плану инфраструктуре, коригује се траса водова електоенергетске и 
термотехничке инфраструктуре, уз Улицу Љубић – Коњевићи 35.  
 
       Задржава се планирано вођење електроенергетске инфраструктуре 
границама парцела, са северне стране Улице Љубић – Коњевићи 35, од Улице Љубић 
– Коњевићи 72 до укрштања са Улицом Љубић – Коњевићи 71, од којих се врши 
корекција, и то тако да електроенергетска инфраструктура прелази на другу страну 
улице и води се кроз тротоар са јужне стране Улице Љубић – Коњевићи 35, као и кроз 
пешачку стазу, до Државног пута IБ реда, бр. 23.  
 
       Планирана термотехничка инфраструктура, која се води границама 
парцела са северне стране Улице Љубић – Коњевићи 35, се продужава од к.п. бр. 
155/5 КО Коњевићи, до Улице Љубић – Коњевићи 72.   
 
       Задржава се планирано вођење термотехничке инфраструктуре границама 
парцела, са северне стране Улице Љубић – Коњевићи 35, од кп. бр. 155/5 до источне 
границе кп. 154/1 обе у КО Коњевићи, од којих се врши корекција, и то тако да 
термотехничка инфраструктура прелази на другу страну улице и води се кроз 
пешачку стазу, до Државног пута IБ реда, бр. 23.  
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Слика 3.1: Важећи ПГР – Извод из карте Синхрон план инфраструктуре 
 

 

Слика 3.2: Кориговано – Извод из карте Синхрон план инфраструктуре 

  

 

 

4) У графичком делу Плана, у Плану електроенергетске и 
телекомуникационе инфраструктуре и Синхрон плану инфраструктуре, бришу се 
водови електоенергетске и телекомуникационе инфраструктуре, на делу кп. бр. 
1384/1 КО Коњевићи, између Улица Љубић – Коњевићи 37 и Коњевићи 8, као и 
водови преко кп. бр. 323/2 КО Коњевићи. 
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Слика 4.1: Важећи ПГР  – Извод из карте Синхрон план инфраструктуре 
 

 
Слика 4.2: Кориговано  – Извод из карте Синхрон план инфраструктуре 
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5) У графичком делу Плана, у Плану хидротехничке инфраструктуре и 
Синхрон плану инфраструктуре, коригују се водови атмосферске канализације преко 
кп. бр. 777/1 и 800/2 обе КО Коњевићи и то тако да се из лејера за планирану 
пребацују у лејер за постојећу атмосферску канализацију. Такође, мења се тип линије 
за лејер планиране атмосферске канализације (Line type: Continuous се мења у Line 
type: ACAD_ISO03W100), како би била уочљивија разлика у приказу између 
постојеће и планиране атмосферске инфраструктуре. 

 
Слика 5.1: Важећи ПГР – Извод из карте Синхрон план инфраструктуре 

 

Слика 5.2: Кориговано – Извод из карте Синхрон план инфраструктуре  
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6) У графичком делу Плана, у Плану намене површина, Плану саобраћаја, 
Плану урбанистичке регулације са приказом површина јавне намене и Спровођењу 
плана, мења се планирана намена на кп. бр. 1801/30 КО Љубић, из намене дечији 
вртић у намену, становање средњих густина, регулациона линија и граница 
урбанистичких целина 1.4 и 1.5.  

 

 

Слика 6.1: Важећи ПГР – Извод из карте План намене површина 
 

 

Слика 6.2: Кориговано – Извод из карте План намене површина 
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 У текстуалном делу плана, у поглављу 2.1.2. Подела на грађевинско и 
ванграђевинско подручје, мењају се површине обухвата јавних и осталих површина.  
 
 У важећем плану стоји: 
 
 - „површине јавне намене обухватају 280,90 ha; 
 - површине остале намене обухватају 590,16 ha”. 
 
 Наведени ставови се мењају и гласе: 
 
 - „површине јавне намене обухватају 281,10 ha; 
 - површине остале намене обухватају 589,96 ha”. 
 
 У поглављу 2.1.3.1. Намена простора, у табели се мењају површине намена 
дечијег вртића и становања средњих густина, у оквиру зоне 1. 
 

У важећем плану стоји: 

НАМЕНА ПОВРШИНА КОРИШЋЕЊА (m2) 

З О Н А   1 

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

ПОВРШИНЕ ОСТАЛЕ НАМЕНЕ 

Становање средњих густина 347.503,93 

ПОВРШИНЕ ЈАВНЕ НАМЕНЕ 

Дечији вртић 6.589,46 

Наведени делови табеле се мењају и гласе: 

НАМЕНА ПОВРШИНА КОРИШЋЕЊА (m2) 

З О Н А   1 

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

ПОВРШИНЕ ОСТАЛЕ НАМЕНЕ 

Становање средњих густина 349.040,79 

ПОВРШИНЕ ЈАВНЕ НАМЕНЕ 

Дечији вртић 5.052,60 

 

 У поглављу 2.1.4. Површине јавне намене – опис локација и попис парцела, из 
списка катастарских парцела опредељених за дечији вртић брише се кп. бр. 1801/30 
КО Љубић.  
 
 У поглављу 2.2.11. Очекивани капацитети у обухвату Плана генералне 
регулације, у табели се мењају површине намена и бруто развијене грађевинске 
површине за дечији вртић и становање средње густине, у оквиру зоне 1, бруто 
развијена грађевинска површина за зону 1, као и укупна бруто развијена грађевинска 
површина. 
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У важећем плану стоји: 
 

НАМЕНА ПОВРШИНА 
КОРИШ.(m2) СПРАТНОСТ ИЗ ИИ БРГП 

З О Н А   1     

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

ПОВРШИНЕ ОСТАЛЕ НАМЕНЕ 
Становање средњих 
густина 347.503,93 По+П+2 0,5 1,5 521.255,90 

ПОВРШИНЕ ЈАВНЕ НАМЕНЕ 

Дечији вртић 6.589,46 По+П+1 0,3 0,6 3.953,68 
УКУПНО ЗОНА 1 748.777,13    905.041,77 
УКУПНО 9.572.871,20       8.343.686,56 

 
Наведени делови табеле се мењају и гласе: 
 

НАМЕНА ПОВРШИНА 
КОРИШ.(m2) СПРАТНОСТ ИЗ ИИ БРГП 

З О Н А   1     

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

ПОВРШИНЕ ОСТАЛЕ НАМЕНЕ 
Становање средњих 
густина 349.040,79 По+П+2 0,5 1,5 523.561,19 

ПОВРШИНЕ ЈАВНЕ НАМЕНЕ 

Дечији вртић 5.052,60 По+П+1 0,3 0,6 3.031,56 
УКУПНО ЗОНА 1 748.777,13    906.424,94 
УКУПНО 9.572.871,20       8.217.136,62 

 
 
 
 
 
7) У графичком делу Плана, у Плану намене површина, Плану саобраћаја, 

Плану урбанистичке регулације са приказом површина јавне намене и Спровођењу 
плана, коригује се регулација Улице Љубић – Коњевићи 38, од раскрснице са Улицом 
Љубић – Коњевићи 70, до источне границе плана. 
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Слика 7.1: Важећи ПГР – Извод из карте План урбанистичке регулације са приказом  површина јавне 
намене 

 
Слика 7.2: Кориговано – Извод из карте План урбанистичке регулације са приказом  површина јавне 
намене 
 
 У текстуалном делу плана, у поглављу 2.1.2. Подела на грађевинско и 
ванграђевинско подручје, мењају се површине обухвата јавних и осталих површина. 
 
 У важећем плану стоји: 
 
 - „површине јавне намене обухватају 280,90 ha; 
 - површине остале намене обухватају 590,16 ha”. 
 
 Наведени ставови се мењају и гласе: 
 
 - „површине јавне намене обухватају 281,10 ha; 
 - површине остале намене обухватају 589,96 ha”. 
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  У поглављу 2.1.3.1. Намена простора, у табели се мењају површине намена 
становање малих густина, одбрамбени насип, зеленило уз обалу реке и саобраћајне 
површине, у оквиру зоне 5.  
 

У важећем плану стоји: 

НАМЕНА ПОВРШИНА КОРИШЋЕЊА (m2) 

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 

Становање малих густина 399.773,95 

ПОВРШИНЕ ЈАВНЕ НАМЕНЕ 

Одбрамбени насип 45.685,42 

Зеленило уз обалу реке 59.929,95 

Друмски, бициклистички и пешачки 
саобраћај 190.080,10 

Наведени делови табеле се мењају и гласе: 

НАМЕНА ПОВРШИНА КОРИШЋЕЊА (m2) 

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 

Становање малих густина 396.249,25 

ПОВРШИНЕ ЈАВНЕ НАМЕНЕ 

Одбрамбени насип 39.175,70 

Зеленило уз обалу реке 59.016,01 

Друмски, бициклистички и пешачки 
саобраћај 197.382,45 

 
 У поглављу 2.1.4. Површине јавне намене – опис локација и попис парцела, у 
делу Саобраћајне површине - Друмски, бициклистички и пешачки саобраћај у К.О. 
Коњевићи, у списак целих катастарских парцела додају се к.п. 437/2, 437/4, 437/5 и 
437/6. У списак делова катастарских парцела додају се к.п. 435/4, 435/6, 436 и 437/8, 
а из њега се бришу к.п. 437/2, 437/4 и 437/5. 
 
 У поглављу 2.1.4. Површине јавне намене – опис локација и попис парцела, у 
делу Водно земљиште – Зеленило уз обалу реке у К.О. Коњевићи, из списка целих 
катастарских парцела се брише к.п. 437/6. Из списка делова катастарских парцела се 
брише к.п. 437/5. 
 
 У поглављу 2.2.11. Очекивани капацитети у обухвату Плана генералне 
регулације, у табели се мењају површине намена за становање малих густина, 
одбрамбени насип, зеленило уз обалу реке и саобраћајне површине, бруто развијена 
грађевинска површина за становање малих густина, у оквиру зоне 5, бруто развијена 
грађевинска површина за зону 5, као и укупна бруто развијена грађевинска површина. 
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У важећем плану стоји: 

НАМЕНА 
ПОВРШИНА 
КОРИШ.(m2) 

СПРАТНОСТ ИЗ ИИ БРГП 

З О Н А   5      

ПОВРШИНЕ ОСТАЛЕ НАМЕНЕ 

Становање малих 
густина 399.773,95 По+П+1 0,35 0,7 279.841,77 

ПОВРШИНЕ ЈАВНЕ НАМЕНЕ 

Одбрамбени насип 39.662,45 / / / / 

Зеленило уз реку 62.306,91 / / / / 

Друмски, 
бициклистички и 
пешачки саобраћај 

190.080,10 / / / / 

УКУПНО ЗОНА 5 1.364.278,42    1.141.794,20 
УКУПНО 9.572.871,20       8.343.686,56 

Наведени делови табеле се мењају и гласе: 

НАМЕНА 
ПОВРШИНА 
КОРИШ.(m2) 

СПРАТНОСТ ИЗ ИИ БРГП 

З О Н А   5      

ПОВРШИНЕ ОСТАЛЕ НАМЕНЕ 

Становање малих 
густина 396.249,25 По+П+1 0,35 0,7 277.374,48 

ПОВРШИНЕ ЈАВНЕ НАМЕНЕ 

Одбрамбени насип 39.175,70 / / / / 

Зеленило уз реку 59.016,01 / / / / 

Друмски, 
бициклистички и 
пешачки саобраћај 

197.382,45 / / / / 

УКУПНО ЗОНА 5 1.364.278,42    1.139.326,91 
УКУПНО 9.572.871,20       8.217.136,62 

 

 

 

 

8) У графичком делу Плана, у Плану урбанистичке регулације са приказом 
површина јавне намене, мења се грађевинска линија на кп. бр. 484/2 КО Коњевићи, 
односно, линија се спаја на делу на ком је постојао прекид. Такође, бришу се ознаке 
за грађевинску линију на кп. бр. 483 КО Коњевићи. 
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Слика 8.1: Важећи ПГР – Извод из карте План урбанистичке регулације са приказом  површина јавне 
намене 

 
Слика 8.2: Кориговано – Извод из карте План урбанистичке регулације са приказом  површина јавне 
намене 

 

 9) У текстуалном делу Плана, у поглављу 2.2.2.1.3 Становање високих 
густина 150 – 350 ст/ха, у оквиру Услова за породично становање, тачка VI)  
Дозвољена спратност и висина објеката, коригује се део текста који се односи на 
спратност објекта.  
 
 У важећем плану стоји: 
 
 „Максимална спратност објеката је:  

           - По+П+2+Пк 
          -.Максимална дозвољена спратност објеката је По+П+2 (три надземне 
етаже)“. 
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 Наведени став се мења и гласи: 
 
           - „Максимална спратност објеката је По+П+2“. 
 
 У поглављу 2.2.11. Очекивани капацитети у обухвату Плана генералне 
регулације, у табели се мењају спратност, индекс изграђености и бруто развијена 
грађевинска површина за становање високих густина, за површину која се односи на 
породично становање, све у оквиру зоне 4, као и укупна бруто развијена грађевинска 
површина за зону 4.  
 

У важећем плану стоји: 

НАМЕНА 
ПОВРШИНА 
КОРИШ.(m2) 

СПРАТНОСТ ИЗ ИИ БРГП 

З О Н А   4      

ПОВРШИНЕ ОСТАЛЕ НАМЕНЕ 

Становање високих 
густина 

282.068,05 По+П+6 0,4 2,8 789.790,54 

61.803,97 По+П+3+Пк 0,4 2 123.607,94 

209.109,70 По+П+2+Пк 0,6 2,4 501.863,28 

УКУПНО ЗОНА 4 3.161.731,39    3.814.651,12 
УКУПНО 9.572.871,20       8.343.686,56 

Наведени делови табеле се мењају и гласе: 

НАМЕНА 
ПОВРШИНА 
КОРИШ.(m2) 

СПРАТНОСТ ИЗ ИИ БРГП 

З О Н А   4      

ПОВРШИНЕ ОСТАЛЕ НАМЕНЕ 

Становање високих 
густина 

282.068,05 По+П+6 0,4 2,8 789.790,54 

61.803,97 По+П+3+Пк 0,4 2 123.607,94 

209.109,70 По+П+2 0,6 1,8 376.397,46 

УКУПНО ЗОНА 4 3.161.731,39    3.689.185,30 
УКУПНО 9.572.871,20       8.217.136,62 

 

10) У текстуалном делу Плана, поглавље 2.2.10.2 Правила за изградњу 
електоенергетске инфраструктуре, додају се правила за изградњу трафостаница 
35/10 kV. 

Додаје се текст: 
           - „Трафо станица 35/10 kV/kV се гради као самостојећи објекат минималних 
димензија 9х18m са најмањом димензијом локације од 35х45m у оквиру које се 
постављају енергетски трансформатори. У објекту се налазе најмање две 
далеководне ћелије и две трансформаторске ћелије напона 35 kV и дела простора за 
10 kV развод. Потребно је обезбедити колски прилаз најмањих димензија за приступ 
камиона. 
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            - 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 1,8m и обавезно се уземљује. 
Минимално растојање од објекта трафостанице до ограде износи 2m, а растојање 
објекта трафостанице од суседних објеката који не припадају трафостаници је 
најмање 10m уз међусобно одвајање противпожарним зидом. 
            До ТС обезбедити пут ширине најмање 5m. 
Трансформаторска зграда не сме бити са равним кровом, а плато на коме се налази 
трансформаторска зграда треба да има добро одводњавање.  
           - У комплексу ТС 35/10 kV могу се градити и постављати објекти у функцији 
преноса и трансформације напонског нивоа електричне енергије-трансформатори, 
расклопна постројења, сабирнице, конзолни стубови, прихватна поља далековода, 
електроенергетски и телекомуникациони водови и сл. Висина ових објеката је 
условљена техничко - технолошким потребама ових објеката и целог комплекса и 
биће одређена приликом израде пројекетно-техничке документације“. 
 

 

 11) У текстуалном делу Плана, коригује се поглавље 2.1.6.2 Електоенергетска 
инфраструктура, и то тако да се брише део текста који се односи на изградњу ТС 
110/10 кV "Чачак 9" у Љубић пољу. 
 

У важећем плану стоји: 

 „Ради сигурнијег напајања унутар конзума, као и повећања поузданости, 
односно обезбеђења напајања у случајевима испада неког од трансформатора, осим 
повећања инсталисане снаге постојеће трафостанице 110/x кV "Чачак 2" (не 
припада овом подручју) и оптимизације постојећих ТС 35/10 кV, планирана је 
изградња неколико нових ТС 110/10 кV. Jeдна од њих је ТС 110/10 kV "Чачак 9" у 
Љубић пољу и ТС 110/10 кV "Чачак 4" у Коњевићима на месту садашње ТС 35/10 кV 
"Чачак 4". Изградња ове трафостанице би увелико допринела трајнијем решењу 
електроенергетске ситуације на подручју овог плана“. 
 

Наведени став се мења и гласи: 

 „Ради сигурнијег напајања унутар конзума, као и повећања поузданости, 
односно обезбеђења напајања у случајевима испада неког од трансформатора, осим 
повећања инсталисане снаге постојеће трафостанице 110/x кV "Чачак 2" (не 
припада овом подручју) и оптимизације постојећих ТС 35/10 кV, планирана је 
изградња новe ТС 110/10 кV, „Чачак 4“ у Коњевићима, на месту садашње ТС 35/10 
кV „Чачак 4“. Изградња ове трафостанице би увелико допринела трајнијем решењу 
електроенергетске ситуације на подручју овог плана“. 

 

2. 
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 Овај закључак има правно дејство од дана ступања на снагу Плана генералне 
регулације „Љубић - Коњевићи“ у Чачку („Службени лист града Чачка“  број  13/14 
и 29/20).   
 

 
3. 
 

  Обрађивач планског документа дужан је да Градској управи за урбанизам 
града Чачка достави План генералне регулације „Љубић - Коњевићи“ у Чачку у два 
аналогна примерка и дигиталном облику, са исправљеним техничким грешкама 
наведеним у овом закључку. 
 
 

4. 
 

  Овај закључак објавити у „Службеном листу града Чачка“. 
 
 

СКУПШТИНА ГРАДА ЧАЧКА 
   Број:_______________________ 
     ___________________________ 

 
 
 
 
                                                                                      П Р Е Д С Е Д Н И К 

          СКУПШТИНЕ ГРАДА ЧАЧКА 
               Игор Трифуновић 
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 1.  Увод 

  Приликом ревидирања предметног плана, а на захтев Градске управе за 
урбанизам, у важећем Плану генералне регулације „Љубић – Коњевићи“ у Чачку 
(„Службени лист града Чачка“, бр. 13/2014, 29/2020), уочене су техничке грешаке које 
се овом приликом исправљају. 

Преглед корекција је дат у наставку текста. 

 

 2.  Преглед корекција плана 

Техничка грешка бр. 1 

 У графичком делу Плана, у Плану електроенергетске и телекомуникационе 
инфраструктуре, Плану термотехничке инфраструктуре и Синхрон плану 
инфраструктуре, бришу се планирани водови термотехничке, електроенергетске и 
телекомуниокационе инфраструктуре са катастарских парцела 261/5 и 261/7 КО 
Коњевићи. 

Такође, брише се симбол за планирану трафо-станицу, а симбол за постојећу 
трафо-станицу се враћа на катастарску парцелу 261/4 КО Коњевићи. 

Током израде Нацрта Измена и допуна плана, а на основу примедби грађана на 
материјал за Рани јавни увид, укинут је део Улице Љубић Поље 4, на делу између 
Улице браће Ковачевић и Булевара Танаска Рајића, предвиђен планом чија се измена 
и допуна вршила. Том приликом је изостављено да се новонасталој измени прилагоди 
део плана који се односи на планирану инфраструктуру (водови термотехничке, 
електроенергетске и телекомуникационе инфраструктуре). 

    
Слика 1.1: Важећи ПГР – Извод из карте Синхрон план инфраструктуре 
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Слика 1.2: Кориговано – Извод из карте Синхрон план инфраструктуре  

  

Техничка грешка бр. 2 

 У графичком делу Плана, у Плану електроенергетске и телекомуникационе 
инфраструктуре и Синхрон плану инфраструктуре, бришу се планирани водови 
електроенергетске и телекомуниокационе инфраструктуре, на катастарским парцелама  
број 2580/1, 2580/2, 2580/4, 2581/7 и 2581/8 КО Чачак.  

На овом простору је основним планом била предвиђена Улица Љубић - 
Коњевићи 50,  али је она Изменама и допунама плана укинута. Том приликом је 
изостављено да се новонасталој измени прилагоди део плана који се односи на 
планирану инфраструктуру, односно, нису обрисани планирани водови 
електроенергетске и телекомуникационе инфраструктуре из плана чија се измена 
вршила. 
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Слика 2.1: Важећи ПГР – Извод из карте Синхрон план инфраструктуре  

 
Слика 2.2: Кориговано – Извод из карте Синхрон план инфраструктуре  

  

Техничка грешка бр. 3 

 У графичком делу Плана, у Плану електроенергетске и телекомуникационе 
инфраструктуре, Плану термотехничке инфраструктуре и Синхрон плану 
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инфраструктуре, коригује се траса водова електоенергетске и термотехничке 
инфраструктуре, уз Улицу Љубић – Коњевићи 35.  

Приликом израде Измена и допуна плана, Улица Љубић – Коњевићи је 
скраћена, идући од Улице Љубић – Коњевићи 72, до границе катастарске парцеле 
154/1, к.о. Коњевићи. Том приликом је изостављено да се насталој измени прилагоди 
део плана који се односио на електроенергетску и термотехничку инфраструктуру. 

Задржава се планирано вођење електроенергетске инфраструктуре границама 
парцела, са северне стране Улице Љубић – Коњевићи 35, од Улице Љубић – Коњевићи 
72 до укрштања са Улицом Љубић – Коњевићи 71, а одавде се врши корекција, и то 
тако да електроенергетска инфраструктура прелази на другу страну улице и води се 
кроз тротоар са јужне стране Улице Љубић – Коњевићи 35, као и кроз пешачку стазу, 
до Државног пута IБ реда, бр. 23.  

Планирана термотехничка инфраструктура, која се води границама парцела са 
северне стране Улице Љубић – Коњевићи 35, се продужава од к.п. 155/5, к.о. 
Коњевићи, до Улице Љубић – Коњевићи 72.  Задржава се планирано вођење 
термотехничке инфраструктуре границама парцела, са северне стране Улице Љубић – 
Коњевићи 35, од к.п. 155/5 до источне границе к.п. 154/1, обе у к.о. Коњевићи, а одавде 
се врши корекција, и то тако да термотехничка инфраструктура прелази на другу 
страну улице и води се кроз пешачку стазу, до Државног пута IБ реда, бр. 23.  

 
Слика 3.1: Важећи ПГР – Извод из карте Синхрон план инфраструктуре 

 

 
Слика 3.2: Кориговано – Извод из карте Синхрон план инфраструктуре 
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Техничка грешка бр. 4 

 У графичком делу Плана, у Плану електроенергетске и телекомуникационе 
инфраструктуре и Синхрон плану инфраструктуре, бришу се водови електоенергетске 
и телекомуникационе инфраструктуре, на  делу кп. бр. 1384/1 КО Коњевићи, између 
улица Љубић – Коњевићи 37 и Коњевићи 8, као и водови преко кп. бр. 323/2 КО 
Коњевићи. 

Приликом израде Измена и допуна плана, преко дела парцеле пута, кп. бр. 
1384/1, као и преко приватне кп. бр. 323/2 (обе у КО Коњевићи), планирано је увођење 
водова електоенергетске и телекомуникационе инфраструктуре. Како све околне 
парцеле имају излаз на јавне саобраћајнице и опслужене су комуналном 
инфраструктуром, поменути водови су сувишни. 

 
Слика 4.1: Важећи ПГР  – Извод из карте Синхрон план инфраструктуре 
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Слика 4.2: Кориговано  – Извод из карте Синхрон план инфраструктуре 

  

Техничка грешка бр. 5 

 У графичком делу Плана, у Плану хидротехничке инфраструктуре и Синхрон 
плану инфраструктуре, коригују се водови атмосферске канализације преко кп. бр. 
777/1 и 800/2 КО Коњевићи и то тако да се из лејера за планирану пребацују у лејер за 
постојећу атмосферску канализацију. Такође, мења се тип линије за лејер планиране 
атмосферске канализације (Line type: Continuous се мења у Line type: 
ACAD_ISO03W100), како би била уочљивија разлика у приказу између постојеће и 
планиране атмосферске инфраструктуре. 
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Слика 5.1: Важећи ПГР – Извод из карте Синхрон план инфраструктуре 

 

Слика 5.2: Кориговано – Извод из карте Синхрон план инфраструктуре  

 

Техничка грешка бр. 6 

 У графичком делу Плана, у Плану намене површина, Плану саобраћаја, Плану 
урбанистичке регулације са приказом површина јавне намене и Спровођењу плана, 
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коригује се планирана намена на кп. бр. 1801/30 КО Љубић, што утиче и на 
регулациону линију и границе урбанистичких целина 1.4 и 1.5.  

Из намене дечији вртић, намена површине на кп. бр. 1801/30 КО Љубић се 
коригује и враћа у првобитну намену, становање средњих густина, која је била 
предвиђена основним планом. Приликом израде Измена и допуна ПГР „Љубић – 
Коњевићи“ задржавање намене становање средњих густина, на овој парцели, била је 
стечена обавеза, јер је парцелација кп. бр. 1801/2 КО Љубић, којом је формина кп. бр. 
1801/30 КО Љубић, а за потребе изградње на кп. бр. 1801/30 КО Љубић, извршена пре 
почетка израде Измена и допуна ПГР Љубић – Коњевићи. 

 
Слика 6.1: Важећи ПГР – Извод из карте План намене површина 

 
Слика 6.2: Кориговано – Извод из карте План намене површина 
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У текстуалном делу плана, у поглављу 2.1.2. Подела на грађевинско и 
ванграђевинско подручје, мењају се површине обухвата јавних и осталих површина.  

У важећем плану стоји: 

„- површине јавне намене обухватају 280,90 ha 
- површине остале намене обухватају 590,16 ha” 

Наведени ставови се мењају и гласе: 

„- површине јавне намене обухватају 281,10 ha 
- површине остале намене обухватају 589,96 ha” 

 
У поглављу 2.1.3.1. Намена простора, у табели се мењају површине намена 

дечијег вртића и становања средњих густина, у оквиру зоне 1. 

У важећем плану стоји: 

НАМЕНА ПОВРШИНА КОРИШЋЕЊА (m2) 

З О Н А   1 

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

Становање средњих густина 347.503,93 
ПОВРШИНЕ ЈАВНЕ НАМЕНЕ 

Дечији вртић 6.589,46 

Наведени делови табеле се мењају и гласе: 

НАМЕНА ПОВРШИНА КОРИШЋЕЊА (m2) 

З О Н А   1 

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

Становање средњих густина 349.040,79 
ПОВРШИНЕ ЈАВНЕ НАМЕНЕ 

Дечији вртић 5.052,60 
 

У поглављу 2.1.4. Површине јавне намене – опис локација и попис парцела, из 
списка катастарских парцела опредељених за дечији вртић брише се кп. бр. 1801/30 
КО Љубић.  

У поглављу 2.2.11. Очекивани капацитети у обухвату Плана генералне 
регулације, у табели се мењају површине намена и бруто развијене грађевинске 
површине за дечији вртић и становање средње густине, у оквиру зоне 1, бруто 
развијена грађевинска површина за зону 1, као и укупна бруто развијена грађевинска 
површина. 
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У важећем плану стоји: 

НАМЕНА ПОВРШИНА 
КОРИШ.(m2) СПРАТНОСТ ИЗ ИИ БРГП 

З О Н А   1 
    

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

Становање средњих 
густина 347.503,93 По+П+2 0,5 1,5 521.255,90 

ПОВРШИНЕ ЈАВНЕ НАМЕНЕ 

Дечији вртић 6.589,46 По+П+1 0,3 0,6 3.953,68 
УКУПНО ЗОНА 1 748.777,13 

   
905.041,77 

УКУПНО 9.572.871,20       8.343.686,56 

Наведени делови табеле се мењају и гласе: 

НАМЕНА ПОВРШИНА 
КОРИШ.(m2) СПРАТНОСТ ИЗ ИИ БРГП 

З О Н А   1 
    

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

Становање средњих 
густина 349.040,79 По+П+2 0,5 1,5 523.561,19 

ПОВРШИНЕ ЈАВНЕ НАМЕНЕ 

Дечији вртић 5.052,60 По+П+1 0,3 0,6 3.031,56 
УКУПНО ЗОНА 1 748.777,13 

   
906.424,94 

УКУПНО 9.572.871,20       8.217.136,62 
 

Техничка грешка бр. 7 

 У графичком делу Плана, у Плану намене површина, Плану саобраћаја, Плану 
урбанистичке регулације са приказом површина јавне намене и Спровођењу плана, 
коригује се регулација Улице Љубић – Коњевићи 38, од раскрснице са Улицом Љубић – 
Коњевићи 70, до источне границе плана, што утиче и на намене површина у контакту, 
као и на грађевинске линије. Корекција регулације је усклађена са Уредбом о 
утврђивању Просторног плана подручја посебне намене инфраструктурног коридора 
аутопута Е-761, деоница Појате–Прељина (“Службени гласник РС“ број 10/2020). 
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Слика 7.1: Важећи ПГР – Извод из карте План урбанистичке регулације са приказом  површина јавне намене 

 
Слика 7.2: Кориговано – Извод из карте План урбанистичке регулације са приказом  површина јавне намене 

У текстуалном делу плана, у поглављу 2.1.2. Подела на грађевинско и 
ванграђевинско подручје, мењају се површине обухвата јавних и осталих површина. 

У важећем плану стоји: 

„- површине јавне намене обухватају 280,90 ha 
- површине остале намене обухватају 590,16 ha” 

Наведени ставови се мењају и гласе: 

„- површине јавне намене обухватају 281,10 ha 
- површине остале намене обухватају 589,96 ha” 

 У поглављу 2.1.3.1. Намена простора, у табели се мењају површине намена 
становање малих густина, одбрамбени насип, зеленило уз обалу реке и саобраћајне 
површине, у оквиру зоне 5.  
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У важећем плану стоји: 

НАМЕНА ПОВРШИНА КОРИШЋЕЊА (m2) 

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 
Становање малих густина 399.773,95 

ПОВРШИНЕ ЈАВНЕ НАМЕНЕ 

Одбрамбени насип 45.685,42 
Зеленило уз обалу реке 59.929,95 
Друмски, бициклистички и пешачки 
саобраћај 190.080,10 

Наведени делови табеле се мењају и гласе: 

НАМЕНА ПОВРШИНА КОРИШЋЕЊА (m2) 

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 
Становање малих густина 396.249,25 

ПОВРШИНЕ ЈАВНЕ НАМЕНЕ 

Одбрамбени насип 39.175,70 
Зеленило уз обалу реке 59.016,01 
Друмски, бициклистички и пешачки 
саобраћај 197.382,45 

У поглављу 2.1.4. Површине јавне намене – опис локација и попис парцела, у 
делу Саобраћајне површине - Друмски, бициклистички и пешачки саобраћај у К.О. 
Коњевићи, у списак целих катастарских парцела додају се к.п. 437/2, 437/4, 437/5 и 
437/6. У списак делова катастарских парцела додају се к.п. 435/4, 435/6, 436 и 437/8, а 
из њега се бришу к.п. 437/2, 437/4 и 437/5. 

У поглављу 2.1.4. Површине јавне намене – опис локација и попис парцела, 
у делу Водно земљиште – Зеленило уз обалу реке у К.О. Коњевићи, из списка целих 
катастарских парцела се брише к.п. 437/6. Из списка делова катастарских парцела се 
брише к.п. 437/5. 

У поглављу 2.2.11. Очекивани капацитети у обухвату Плана генералне 
регулације, у табели се мењају површине намена за становање малих густина, 
одбрамбени насип, зеленило уз обалу реке и саобраћајне површине, бруто развијена 
грађевинска површина за становање малих густина, у оквиру зоне 5, бруто развијена 
грађевинска површина за зону 5, као и укупна бруто развијена грађевинска површина. 
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У важећем плану стоји: 

НАМЕНА ПОВРШИНА 
КОРИШ.(m2) СПРАТНОСТ ИЗ ИИ БРГП 

З О Н А   5 
  

  
 

ПОВРШИНЕ ОСТАЛЕ НАМЕНЕ 
Становање малих 
густина 399.773,95 По+П+1 0,35 0,7 279.841,77 

ПОВРШИНЕ ЈАВНЕ НАМЕНЕ 

Одбрамбени насип 39.662,45 / / / / 

Зеленило уз реку 62.306,91 / / / / 
Друмски, 
бициклистички и 
пешачки саобраћај 

190.080,10 / / / / 

УКУПНО ЗОНА 5 1.364.278,42 
   

1.141.794,20 
УКУПНО 9.572.871,20       8.343.686,56 

Наведени делови табеле се мењају и гласе: 

НАМЕНА ПОВРШИНА 
КОРИШ.(m2) СПРАТНОСТ ИЗ ИИ БРГП 

З О Н А   5 
  

  
 

ПОВРШИНЕ ОСТАЛЕ НАМЕНЕ 
Становање малих 
густина 396.249,25 По+П+1 0,35 0,7 277.374,48 

ПОВРШИНЕ ЈАВНЕ НАМЕНЕ 

Одбрамбени насип 39.175,70 / / / / 

Зеленило уз реку 59.016,01 / / / / 
Друмски, 
бициклистички и 
пешачки саобраћај 

197.382,45 / / / / 

УКУПНО ЗОНА 5 1.364.278,42 
   

1.139.326,91 
УКУПНО 9.572.871,20       8.217.136,62 

 

Техничка грешка бр. 8 

 У графичком делу Плана, у Плану урбанистичке регулације са приказом 
површина јавне намене, кориговује се грађевинска линија на кп. бр. 484/2 КО 
Коњевићи, односно, линија се спаја на делу на ком је постојао прекид. Такође, бришу 
се ознаке за грађевинску линију на кп. бр. 483  КО Коњевићи. 

Далековод који је у основном плану планиран као надземни, приликом 
израде Измена и допуна је предвиђен као подземни, и то тако да се води кроз 
саобраћајнице (које се покажу као најоптималније решење трасе), због чега је укинут и 
заштитни појас далековода који је био предвиђен у основном плану. Том приликом је 
настала техничка грешка у погледу грађевинских линија. Наиме, укинуте су 
грађевинске линије које су обезбеђивале заштитни појас далековода, али су остале 
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ознаке грађевинских линија, као и прекид на грађевинској линији која се укрштала са 
некадашњим заштитним појасом. 

 
Слика 8.1: Важећи ПГР – Извод из карте План урбанистичке регулације са приказом  површина јавне намене 

 
Слика 8.2: Кориговано – Извод из карте План урбанистичке регулације са приказом  површина јавне намене 

  

Техничка грешка бр. 9 

 У текстуалном делу Плана, у глави 2.2 Правила грађења, у поглављу 2.2.2.1.3 
Становање високих густина 150 – 350 ст/ха, у оквиру Услова за породично 
становање, тачка VI)  Дозвољена спратност и висина објеката, коригује се део 
текста који се односи на спратност објекта. У важећем плану су дате две различите 
спратности. Брише се спратност По+П+2+Пк и као важећа остаје само По+П+2.  
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У важећем плану стоји: 

 Максимална спратност објеката је  

 По+П+2+Пк 
 Максимална дозвољена спратност објеката је По+П+2 (три надземне 

етаже) 
 

Наведени став се мења и гласи: 

 Максимална спратност објеката је По+П+2 
 
 У поглављу 2.2.11. Очекивани капацитети у обухвату Плана генералне 

регулације, у табели се мењају спратност, индекс изграђености и бруто развијена 
грађевинска површина за становање високих густина, за површину која се односи на 
породично становање, све у оквиру зоне 4, као и укупна бруто развијена грађевинска 
површина за зону 4.  

У важећем плану стоји: 

НАМЕНА ПОВРШИНА 
КОРИШ.(m2) СПРАТНОСТ ИЗ ИИ БРГП 

З О Н А   4 
  

  
 

ПОВРШИНЕ ОСТАЛЕ НАМЕНЕ 

Становање високих 
густина 

282.068,05 По+П+6 0,4 2,8 789.790,54 
61.803,97 По+П+3+Пк 0,4 2 123.607,94 

209.109,70 По+П+2+Пк 0,6 2,4 501.863,28 
УКУПНО ЗОНА 4 3.161.731,39 

   
3.814.651,12 

УКУПНО 9.572.871,20       8.343.686,56 

Наведени делови табеле се мењају и гласе: 

НАМЕНА ПОВРШИНА 
КОРИШ.(m2) СПРАТНОСТ ИЗ ИИ БРГП 

З О Н А   4 
  

  
 

ПОВРШИНЕ ОСТАЛЕ НАМЕНЕ 

Становање високих 
густина 

282.068,05 По+П+6 0,4 2,8 789.790,54 
61.803,97 По+П+3+Пк 0,4 2 123.607,94 

209.109,70 По+П+2 0,6 1,8 376.397,46 
УКУПНО ЗОНА 4 3.161.731,39 

   
3.689.185,30 

УКУПНО 9.572.871,20       8.217.136,62 
 

 
Техничка грешка бр. 10 

У текстуалном делу Плана, у поглавље 2.2.10.2 Правила за изградњу 
електоенергетске инфраструктуре, додају се правила за изградњу трафостаница 
35/10 kV.  
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Додаје се текст: 
 Трафо станица 35/10kV/kV се гради као самостојећи објекат минималних 

димензија 9х18м са најмањом димензијом локације од 35х45м у оквиру које 
се постављају енергетски трансформатори. У објекту се налазе 
најмање две далеководне ћелије и две трансформаторске ћелије напона 
35кВ и дела простора за 10кВ развод. Потребно је обезбедити колски 
прилаз најмањих димензија за приступ камиона. 

 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. 

 У комплексу ТС 35/10 kV могу се градити и постављати објекти у 
функцији преноса и трансформације напонског нивоа електричне 
енергије-трансформатори, расклопна постројења, сабирнице, конзолни 
стубови, прихватна поља далековода, електроенергетски и 
телекомуникациони водови и сл. Висина ових објеката је условљена 
техничко-технолошким потребама ових објеката и целог комплекса и 
биће одређена приликом израде пројекетно-техничке документације. 

 
Техничка грешка бр. 11 

 У текстуалном делу Плана, коригује се поглавље 2.1.6.2 Електоенергетска 
инфраструктура, и то тако да се брише део текста који се односи на изградњу ТС 
110/10 кV "Чачак 9" у Љубић пољу. 

У важећем плану стоји: 

Ради сигурнијег напајања унутар конзума, као и повећања поузданости, 
односно обезбеђења напајања у случајевима испада неког од 
трансформатора, осим повећања инсталисане снаге постојеће 
трафостанице 110/x кV "Чачак 2" (не припада овом подручју) и оптимизације 
постојећих ТС 35/10 кV, планирана је изградња неколико нових ТС 110/10 
кV. Jeдна од њих је ТС 110/10 кВ "Чачак 9" у Љубић пољу и ТС 110/10 
кV "Чачак 4" у Коњевићима на месту садашње ТС 35/10 кV "Чачак 4". 
Изградња ове трафостанице би увелико допринела трајнијем решењу 
електроенергетске ситуације на подручју овог плана. 

 
Наведени став се мења и гласи: 

Ради сигурнијег напајања унутар конзума, као и повећања поузданости, 
односно обезбеђења напајања у случајевима испада неког од 
трансформатора, осим повећања инсталисане снаге постојеће 
трафостанице 110/x кV "Чачак 2" (не припада овом подручју) и оптимизације 
постојећих ТС 35/10 кV, планирана је изградња новe ТС 110/10 кV, „Чачак 4“ у 
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Коњевићима, на месту садашње ТС 35/10 кV „Чачак 4“. Изградња ове 
трафостанице би увелико допринела трајнијем решењу електроенергетске 
ситуације на подручју овог плана. 

 
 

 3.  Закључак 

  

 Извршеним корекцијама плана промењен је текстуални део плана, као и 
следећи графички прилози: 

07  План намене површина 

08  План саобраћаја 

09  План урбанистичке регулације са приказом површина јавне намене 

10  План хидротехничке инфраструктуре 

11  План електоенергетске и телекомуникационе инфраструктуре 

12  План термотехничке инфраструктуре 

13  Спровођење плана 

14  Синхрон план инфраструктуре 

  

 Исправљен план се доставља Градској управи за урбанизам, у аналoгном и 
дигиталном облику. 
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