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IIAI{AK

CKI/TIruTI{HA TPMA IIAIIKA

Ha ocHoBy qnaHa 46. 3aroHa o .rroxa;ruoj caMolrrpaBr4 (,,Cl.ruacHrar< PC"
6p.12912007,8312014 -Ap.3aKoH,10112016 -Ap.3aKoH,4712078u llll2021 - Ap.saxoH) ra
rIJIaHa 84. Cra:ryrarp4a 9a.rKa (,,C1. ruzcr rpala r{a.ma" 6p.612019),

Ipa4cro nehe rpaga r{auxa, Ha cerHr4rlr{ o4pxauoj 8. jyna 2022. roAr4ue, yrnplrano je

IIPEIJTOT
PEruEBA O [PI4EABJbABy y JABHy CBOJT,IHy I,I3TPAABOM rrpI,IcTyIIHE

CAOEPAhAJHITUE AO IIIIOB,,IIPE JII{hlI(
rra [peAnaxe Clcy,nrurzur.r Aa AoHece

PEIIIEBE
o [IPI4BABJbABy y JABHy CBOJITHy r,ISrpMIboM trpucryrrHE

CAOEPAAAJHI,IIIE AO IIIIOB,,IIPEJIIIhI4(

y reKcry roju je rocraBJl-beH o,l6opHuquna 3a cenHrruy Crynurrurue.

tr4:secrNralr Ha ceAHnuH Cxynumune je Bepa Jaxon,rewrh, Haqerlrrix fpa4cxe
)rrrpaBe :a yp6aua:al,r.
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TPAACKO BEhE IPAAA IIATIKA

IIAqAK

fIPEIMET: flocraea Harrpra peuerLa o npu6ae,'r,aby y jaeHy ceojreHy u3rpaAn oN4

npucrvn H e cao6pahaj u fl Lte Ao II fl OB,, fIpe,.r Ah r4,,

v npra,rory axra AocraBJ'baMo BaM Haupr pemerba o npu6an,rarLy y jaeuy
ceojnuy r.{3rparFboN.{ npprcryrHe cao6pahajHr..rue Ao nnoB ,,flpe,rfihu", aa yrspf ueame
rpeAnora sa CrynurHHy rpaAa ga,jra.

Taxofe, y npunory aKra AocraBjbaMo BaM lr Jloxaqujcrce ycnoBe 6p. ROP-CAC-
27 89 -LOC- I 12022 oa 02. 03.20 22.ro s.

HAI{EJIHI4K
YfIPABE 34 YPEAHLI3AM
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Ha ocuoey qnaua27. crae 10. 3axoua o jaeuoj caojuun ("C,r.r,racHnx pC,,6p. 72,2011.88i2013, 10512014, 10412016 - rp. 3aKoH, 
-l0B/2d16, 

itstzotl, 95/201g u 15312020), u,raua 54.craa l' rauna 20) Craryra rpa.la gavra (.,C,r. ,rr.rcr ipa4a r{a'rxa" 5p. 6l2al9) ir u.;raHa 4. cras 3.og;ryxe o npu6ae,'r,aFby_, pac[oxara]by H ynpaBJba]by crBapr{Ma y -iaauoj ceo.iuuu rpaSa gavxa
(,,C,r.lrlcr rpaga r{auxa,, 6p. 14l2A1A u SdOtSl,

CrynuruHa rpa4a gavra Ha celHrlqtz oapNaHoj 2022. rolu11e, 4oHe,ra je

PEIIIETI,B
o lpN6ae,rany y.jaeny ceojuHy r{3rparmoM

npucrynHe cao6pahaj nu qe .{o IIIIOB ..l lpe,ruhu..

I fIPI46Aufl^ cf y janHy ceojnuy rpara qa.{Ka H3rpar}r,oN,r nprcryrHacao6pahajunua .{o nlloB ,,llpeluhn" rL Mocr npeKo pere Areuuqe, ca raH$pacrpyrcrypHr.rM
o6jercruir'ta - BoroBoAHoM MpexoM, $eraruou u arnrocQepcKoM KaHaJrr.r:aqujou u jaeuo*
pacBeroM, Ha KaracrapcKlrM rapueravra 6poj: 14613, 14216,14511, 14411, l$B: 12913, 12915,134t4,133t14, 120t37,130fi.130t6, 120t3g, izol;s, r;ozs, ll;Js ^ r,3t3, 134t3, 133t6, 133/13,13311^ 1301s,120t3s,.1]3/8. ri3/r1. lis/4 r00;;,;:., rc'o ar"rrua. K.rr. 6p. 137614,12ssr2,129712, 129613, 129314-(reo), 1295/3 (,reol, 12g3r7, 83514 (aeo), 834/2. 137714 cee y KoKoH'eenhu r't rc.n. 6p. 676014,676111,675314,675816,6i5716,''675115.675g15.675617,675615,
6155/6.615519.6155/t0 cae y KO ga,raK.

II Ha ocHoey oBor peuelba fpagoHale:rHtrr rparTa gaqxa he, ro perxaBamy uMoBlrHCKo _
Ilpa,BHI'ix oAHoca, fpaacxoj ynpaBn :a 1'p6anra:aM rpaAa t{aqxa [oAHerr.r 3axreB 3a H3raBaBerpa!enttttcrce Ao3Bo-qe 3a [3rpa.qBy o6jexara 6,rnxte orr]tcaHr.tx raqKoil.r I oeor pelxerba.

III llpoqerteHa BpeAHocr aHeecrnuuje.ie 172.800.000 ruu,ruona nuHapa ca l1!ts-ou. :arxra cy cpeAcrBa o6e:6elleua u:6yuercxnx cpercraBa Bnaae pC.

IV fpaa t{aqarc Kao-Hocnnail npaaajanue ceoj,He Bprxu ilpaBa HHBecr,ropa y nocrynKynpu6ar,rama r'r3rpaAiboM o6jer,cara 6,rrnxe onraoru* TaqKoM I osor.perxe6a.

V Oso perxerbe o6jaeuru y .,Cryx6enoM nr.lcry rpa4a r{aurca...

cKylItITL{HA rPAAA TIATIKA
Epoj: _

2022.loaup,e

IIPEACEAHIIK
Cmyururune rpaAa rlaqxa

I4rop TpuQyuonrh

--!l-



O6pa3rolxe16e

I-pag r{auarc, Yl. xtynaua Crpaqunrupa 6p. 2, rora 3acryna rparoHalrenHux Mn:ryu
Togopoenh, roAHeo je uHnqujarusy op. 463-3212022-lv-z-07 oA 26.05.2022.rot. za
npu6an,rame y jaauy ceojrany HsrpaArboM npr.{crynHe cao6pahajHraue .qo IlflOB ,,Ilpelnhu" N

Mocra npeKo pere Areuuue, ca uu$pacrpyxrypHliM o6jerrulra - Bo,qoBoIHoM Mpexor{i
Serca,rHou tt artlocrlepcKoM KaHarr.r:aqujou ra jaruonr pacBeroM. Ha KaracrapcKuM riapuenaMa
6poj: 14613. 14216.14511,14411,14313,129t3,12915,131t4,133114.120137.13017,13016,120139,
120138, 130/8, 133/5, 133/3, 13413, 13316, 133/13, 13311.130/5, 120/35, 133/8. 133111, 13514,
200415 cne y Ko Areuuqa, rc.n. 6p. t37614" 129912,129712,129613,129314 (leo), 1295/3 (,reo),
129311,835/4 (aeo),83412. 137'/14 cee y Ko KoH,eerhu H K.rr. dp.676a14,676117,6:5314,
675816,675716, 615715. 675815, 615617, 615615, 615516, 675519, 6755110 cae y Ko gaqar.

9,rasona 27 . cras. 10. 3ar<oHa o januoj ceojuuu nponucaHo je ga o npu6aBJ,'barby crBapr.r 14

pacnonalarby crBapHMa y csojr.rHn je4r.ruurle J'roKzLnHe caMoynpaBe nol ycnoBuMa nporrrrcaHxN,{
3aKoHoNi, o4"'lyuyje oprari jegrHuue noKar'iHe caMoyfipase ogpefeir y cKJ,iatry ca 3aKoHoM i.i
craryroM .ie;1rznur1e roKaJ'rHe caMoy[paBe, a qJraHoN{ 29. cras 2. npongcaHo je ,ra ce
n prrdae,na*,eN{ HefioKperHrl.x crBapr{ cM arpa u H3rparFt,a o6j erara.

t{,rauon,I 54. crae L raqrca 20) Craryra rpa.1a gauxa r.r r{JraHoM 4. crae 3. O4:ryxe o
nptt6an,'rarby, pacnoraraH,y u ynpaBJbarby crBaprlMa y jaeuoj ceo.jnHu rpaga r{avra nponucaHo
je 4a CxynLuri{Ha tpara r{a.ixa og,,ryu),je o npu6an,,sarby x pacnoJrar-atry He[oKperHocrsMa y
jaenoj cnojuHu fpa4a. t{,raHopt 1. cras 2. oee oAnyre nponficaHoje 4a ce npm6anrlarreM slBapr4
y jaeu5, csojuuy, y cMr.rcny oBe ornyre cMarpa rl r43rpaArua.

fpagcxa ynpaBa :a vp6auu:ar\{ rpaAa Haqxa u3rana je ,Ilorauu.jcKe ),cnoBe 6p. ROp-
CAC-2189'LOC-l/2022 oa 02.03.2022.rot.3a u3r-parrby rrplrcryrrHe cao6pahajuulie lo J11OB

',Ilpeltlhu" t4 Mocra npexo pexe Areuuue, ca uri$pacrpyrcrypHnM o6jexrul,ra - BoAoBoAHoM
MpexoM, $exauuou u aruoc$epcKoM KanaJ-ru:aqujou u jaaHonr pacBeroM, Ha KaracrapcKr.rNr
rapqenaMa 6poj:14613, 14216,14511, 14411, 14313, 12913, 12915, 13414,133114, 12Ol3:,,130lj^
13016, 120139,720138,13019, 133/5,13313, 13413, 13316, 133113, 13317,13015. 120135, 133/8,
133111, 13514, 200415, cee K.O. AreHuqa, x.n. 6p. l3l614, 129912, 12gl12, 129613, 129314 (leo')i,
129513 (reo), 129317,83514 (aeo). 834/2,137711cse K.O. Koruesi.rhu, i<.n. 6p. 676014^ 6761:i.
615314.615816,675116,675715.6758t5,6756t7.6756t5,6755t6,6755t9,6155110, cee K.o.
L{auax, y3 rperxoAHo vKJlaFbarbe o6jercra 6p. 1 Ha r.n. 6p. 834/2 K.O. Komeeuhu, o6jerara 6p. I
u 2 sa x.n' 6p' 835/4 K.O. Korseelthu, xao u nocrojehux orpa4a roje ce HaJra3e y-pery:rarlujr.r
rpeAMerHe cao6pahajHuqe.

Peulen e o npu6an,na*y y jaaHy caojuHy npeAMerHr.rx o6jerara je uorpe6uo y nocryn6y
r.r3AaBarLa rpaleeuucxe ro3Bone oA crpaHe lpaAcrce yfrpaBe zayplauuzaM tpaAa Haqxa.

Ha ocnoey HaBereHor fpagcrca ynpaBa sa yp6aHu:aN{ rpara Haqra, c:ryx6a sa
IIMoBHHcKe Iloc-loBe, AocTaBJba oBo peuerle fpa4crolr sehy rpa4a qa.{Ka pagu yrsplrlran a
npeAnora :a CxynurruHy rpaAa ga.{xa.

hrA



РЕПУБЛИКА СРБИЈА

ГРАД  ЧАЧАК

ГРАДСКА УПРАВА ЗА УРБАНИЗАМ

СЛУЖБА ЗА ОБЈЕДИЊЕНУ ПРОЦЕДУРУ

Број: ROP-CAC-2789-LOC-1/2022

Интерни број: 353-20-LOC/22-IV-2

02.03.2022.године

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
Градска управа за урбанизам града Чачка, поступајући по захтеву Града Чачка, улица Жупана Страцимира 2, за издавање локацијских услова за изградњу приступне
саобраћајнице до ППОВ „Прелићи“ и моста преко реке Атенице, са инфраструктурним објектима – водоводном мрежом, фекалном и атмосферском канализацијом и
јавном расветом, на катастарским парцелама број: 146/3, 142/6, 145/1, 144/1, 143/3, 129/3, 129/5, 134/4,133/14, 120/37, 130/7, 130/6, 120/39, 120/38, 130/8, 133/5,
133/3, 134/3, 133/6, 133/13, 133/7, 130/5, 120/35, 133/8, 133/11, 135/4, 2004/5, све К.О. Атеница, к.п. бр 1376/4, 1299/2, 1297/2, 1296/3, 1293/4 (део), 1295/3  (део),
1293/7, 835/4  (део), 834/2, 1377/4, све К.О. Коњевићи, к.п. бр. 6760/4, 6761/7, 6753/4, 6758/6, 6757/6, 6757/5, 6758/5, 6756/7, 6756/5, 6755/6, 6755/9, 6755/10, све
К.О. Чачак, уз претходно уклањање објекта бр. 1 на к.п. бр. 834/2 К.О. Коњевићи, објеката бр. 1 и 2 на к.п. бр. 835/4 К.О. Коњевићи, као и постојећих ограда које се
налазе у регулацији предметне саобраћајнице, на основу члана 53.а став 5. Закона о планирању и изградњи (“Службени гласник Републике Србије” бр. 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, 83/2018, 31/2019, 37/2019 – др. закон, 9/2020,
52/2021) и члана 18 Одлуке о градским управама („Сл.лист града Чачка“ број 20/19), издаје:

 

 

ЛОКАЦИЈСКЕ УСЛОВЕ

за изградњу приступне саобраћајнице до ППОВ „Прелићи“ и моста преко реке Атенице, са инфраструктурним објектима – водоводном мрежом,
фекалном и атмосферском канализацијом и јавном расветом, на катастарским парцелама број: 146/3, 142/6,145/1, 144/1, 143/3, 129/3, 129/5,
134/4,133/14, 120/37, 130/7, 130/6, 120/39, 120/38, 130/8, 133/5, 133/3, 134/3, 133/6, 133/13, 133/7, 130/5, 120/35, 133/8, 133/11, 135/4,
2004/5, све К.О. Атеница, к.п. бр. 1376/4, 1299/2, 1297/2, 1296/3, 1293/4 (део), 1295/3 (део), 1293/7, 835/4 (део), 834/2, 1377/4, све К.О.
Коњевићи, к.п. бр. 6760/4, 6761/7, 6753/4, 6758/6, 6757/6, 6757/5, 6758/5, 6756/7, 6756/5, 6755/6, 6755/9, 6755/10, све К.О. Чачак, уз
претходно уклањање објекта бр. 1 на к.п. бр. 834/2 К.О. Коњевићи, објеката бр. 1 и 2 на к.п. бр. 835/4 К.О. Коњевићи, као и постојећих ограда које
се налазе у регулацији предметне саобраћајнице

 

 

1. ОПШТИ ПОДАЦИ О ОБЈЕКТУ И ЛОКАЦИЈИ, према достављеном идејном решењу:

1.1. Саобраћајница

назив објекта: остали путеви и улице
категорија објекта: Г-инжењерски објекат
класификациони број:  211201
укупна дужина саобраћајнице:  1018,70m
тип саобраћајнице: према функционалном рангу саобраћајница у обухвату Плана детаљне регулације локације „Прелићи“ („Сл. лист града Чачка“, бр.
29/2020) и Плана генералне регулације „Атеница-Кулиновци“ у Чачку („Службени лист града Чачка” број 14/2014, 20/2018 и 29/2020), предметна
саобраћајница (ул. Кулиновачко поље потес 4 и Улица број 2 – радни називи) представља приступну улицу
попречни профили:

- попречни профил пројектоване саобраћајнице - Улица број 2 се састоји од две коловозне траке ширине по 3,25m, банкине са десне стране - ширине 1,00m и
тротоара са леве стране - ширине 1,50m

- попречни профил пројектоване саобраћајнице - ул. Кулиновачко поље потес 4 се састоји од две коловозне траке ширине по 3,25m, обостраних бициклистичких стаза
– ширине по 1,50m и обостраних тротоара - ширине по 2,00m

врста радова: нова градња

 

1.1.1. Мост

назив објекта: друмски мостови (метални, армирано бетонски или од др. материјала), мост преко реке Атенице
категорија објекта: Г-инжењерски објекат
класификациони број:  214101
укупна дужина моста:  са попречним гредама 26,86m, са крилима 33,76m
попречни профил: састоји се од коловоза ширине 6,5m, пешачке стазе и заштитне ограде на узводној страни – ширине 2,7m и радне стазе са заштитним
појасом на низводној страни – ширине 2,0m
врста радова: нова градња

 

1.2. Водоводна мрежа (санитарна и хидрантска):

назив објекта: локални цевоводи за дистрибуцију воде (мрежа ван зграда)
категорија објекта: Г-инжењерски објекат
класификациони број: 222210
укупна дужина водоводних инсталација: 982,70 m, пројектована дуж целе приступне саобраћајнице
на местима укрштања приступне саобраћајнице са будућим саобраћајницама предвиђени су шахтови са уличним изводима водовода
водоводна мрежа делом води испод конзолне распонске конструкције моста, у заштитним цевима
хидрантска мрежа:  пројектована као заједничка са санитарном мрежом,
хидранти: надземни, пречника ДН80mm са радијусом дејства од 40m
врста радова: нова градња

 

1.3. Фекална канализација:

назив објекта: спољна канализациона мрежа
категорија објекта: Г-инжењерски објекат
класификациони број: 222311
укупна дужина фекалне канализације:  448,97m, пројектована дуж дела приступне саобраћајнице од њеног почетка (раскрсница ул. Кулиновачко поље
потес 4 – Булевар Николе Тесле), до раскрснице са Улицом бр. 3
на местима укрштања приступне саобраћајнице са будућим саобраћајницама предвиђени су шахтови са уличним изводима фекалне канализације
врста радова: нова градња

 

1.4. Атмосферска канализација:



назив објекта: спољна канализациона мрежа
категорија објекта: Г-инжењерски објекат
класификациони број: 222311
дужина атмосферске канализације:

-  прва деоница дужине 420,26m, од раскрснице са Булеваром Николе Тесле, дуж ул. Кулиновачко поље потес 4, у складу са графичком прилогом

- друга деоница на делу саобраћајнице која пролази између две депоније, где ће се атмосферске воде слободно преливати и сакупљати у бетонским каналима
лоцираним по ободу рекултивисане депоније и водити даље до реципијента

-  трећа деоница дужине 164,0m – од моста до улаза у ППОВ, у складу са графичком прилогом

на местима укрштања приступне саобраћајнице са будућим саобраћајницама предвиђени су шахтови са уличним изводима атмосферске канализације
врста радова: нова градња

 

  1.5.  Јавна расвета саобраћајнице

назив објекта: све потребне инсталације (расвета, сигнализација) које омогућују сигурно

одвијање саобраћаја и паркирања

категорија објекта: Г-инжењерски објекат
класификациони број: 211202
укупна дужина на којој се поставља јавна расвета: ~ дужина предметне саобраћајнице
инсталација јавне расвете делом води испод конзолне распонске конструкције моста, у заштитним цевима
укупан број светиљки: 32 комада, снаге 110kW, које се постављају директно на стуб
напајање је каблом типа PP00-Y 5x10 mm2

врста радова: нова градња

 

1.6. Подаци о локацији:

место: Град Чачак
катастарска општина: К.О. Атеница, К.О. Коњевићи и К.О. Чачак
катастарске парцеле преко којих се граде предметни објекти: 146/3, 142/6,145/1, 144/1, 143/3, 129/3, 129/5, 134/4,133/14, 120/37, 130/7, 130/6,
120/39, 120/38, 130/8, 133/5, 133/3, 134/3, 133/6, 133/13, 133/7, 130/5, 120/35, 133/8, 133/11, 135/4, 2004/5, све К.О. Атеница, к.п. бр. 1376/4, 1299/2, 1297/2,
1296/3, 1293/4 (део), 1295/3 (део), 1293/7, 835/4  (део), 834/2, 1377/4, све К.О. Коњевићи, к.п. бр. 6760/4, 6761/7, 6753/4, 6758/6, 6757/6, 6757/5, 6758/5,
6756/7, 6756/5, 6755/6, 6755/9, 6755/10, све К.О. Чачак
катастарске парцеле преко којих прелазе прикључци за инфраструктуру: 5452/2, 6755/8, К.О. Чачак
катастарске парцеле на којима се налази прикључак на јавну саобраћајницу: 6755/5, 6756/6, 6755/8, К.О. Чачак

 

1.7. Инвеститор:  Град Чачак,  Жупана Страцимира 2, ПИБ: 101296508, МБ: 07183046

 

1.8. Плански основ за издавање локацијских услова: 

План детаљне регулације локације „Прелићи“ („Сл. лист града Чачка“, бр. 29/2020) – деоница саобраћајнице од раскрснице ул. Кулиновачко поље потес 4 и
Булевар Николе Тесле до реке Атенице
План генералне регулације „Атеница-Кулиновци“ у Чачку („Службени лист града Чачка” број 14/2014, 20/2018 и 29/2020) - деоница саобраћајнице од реке
Атенице до ППОВ „Прелићи“

 

1.9.  Правни основ за издавање локацијских услова:

Закон о планирању и изградњи (“Службени гласник Републике Србије” бр. 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, 83/2018, 31/2019, 37/2019 – др. закон, 9/2020, 52/2021)
Правилник о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем (“Службени гласник Републике Србије” бр. 68/2019)
Уредба о локацијским условима (“Сл.гласник РС”, број 115/2020)

                   

2.1. Извод из Плана детаљне регулације локације „Прелићи“ („Сл. лист града Чачка“, бр. 29/2020)

 

ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА

 

САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА

Планирање саобраћајница у ПДР-у рађено је на нивоу идејних решења. На основу података из овог Плана неопходно је урадити одговарајућу техничку документацију
потребну за изградњу објеката саобраћајне инфраструктуре. Ситуационо решење саобраћајница планирано је тако што се настојало да се у највећој могућој мери
користе трасе и коридори постојећих саобраћајница и комуникација, а дефинисано је датим елементима осовине (координатама карактеристичних тачака и темена,
полупречницима кривина, елементима попречног профила и ширином регулације у оквиру које се морају наћи сви елементи саобраћајнице). У оквиру дате
саобраћајне регулације, пројектанту се оставља могућност измене садржаја елемената попречног профила, уколико параметри добијени анализом саобраћаја,
одводњавања или других, оправдају такву интервенцију, али искључиво ако је таква интервенција могућа у оквирима важећих законских докумената који уређују
област саобраћаја.

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

а/ Приступне улице

б/ Самосталне бициклистичке стазе

в/ Самосталне пешачке стазе

г/ Објеката стационарног саобраћаја

д/ Интерне колско-пешачке стазе

 

а/  Приступне улице

У обухвату Плана заступљене су само улице овог ранга. Ово су саобраћајнице намењене кретању возила и пешака са јасно раздвојеним површинама (коловозом
и тротоарима). Основна намена им је остваривање саобраћајног приступа за околне садржаје - локације, мада у дужим потезима имају и елементе сабирне улоге.



Ситуационо решење аналитички је одређено датим координатама карактеристичних тачака осовине саобраћајнице, координатама темена и полупречницима
кривина. Ове саобраћајнице су ПГР-ом једним делом третиране као реконструкција и проширење постојећих улица, па је у циљу бољег уклапања, прихватљиво
да се израдом пројекта може у мањој мери одступити од датих елемената, али уз обавезу да се сви наведени садржаји попречног профила нађу унутар
дефинисане регулације улице.  
Нивелационо решење дато је орјентационим вредностима апсолутних кота карактеристичних тачака. Израдом пројекта саобраћајнице (детаљнијом разрадом
нивелације и уклапања постојећег коловоза са проширењима и доградњом) дозвољава се одступање од датих кота, уз услов да се не смеју нарушити остала
правила и услови.  

За саобраћајнице овог ранга планом је дозвољена фазна реализација. Фазност се односи на могућност пројектовања и изградње (реконструкције и доградње)
деоница улице које представљају функционалну целину. Такође фазност се може остварити и изградњом дела планираног попречног профила, али тако да изграђени
део може да се користи као јавна саобраћајница (функционална целина). 

Појединачна правила:

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

Улица Кулиновачко поље потес 4 која је планирана да прати постојећу трасу пута и будућим продужетком до поновног спајања са планираним Булеваром Николе
Тесле (по траси - траговима, постојеће комуникације) у планираној раскрсници Булевара са Улицом атеничком (према Изменама и допунама ПГР "Индустријска зона,
комплекс болнице и касарне" у даљем тексту ПГР). У погледу карактеристичног попречног профила, ова улица планирана је са : коловоза ширине 6,5m, и обострано
бициклистичке стазе ширине 1,5m; тротоарима ширине 2,0m, и по потреби банкинама ширине 0,5 m  и шкарпама насипа променљиве ширине.

У погледу меродавног возила, потебно је остварити проходност за теретно возило са приколицом, што је планским решењем омогућено.

План подразумева могућност фазне изградње и реконструкције ове улице, како у погледу подужних деоница, тако и у погледу садржаја попречног профила. Осим
дате ширине коловоза (као минималне, а чији елементи су условљени и карактеристикама меродавног возила), остали елементи попречног профила могу бити
променљиви, али се минималне ширине планом дефинишу на 1,5m за тротоаре, и 1,0m за бициклистичке стазе (у склопу уличног профила). 

Улица број 2 спаја планирани продужетак Улице Кулиновачко поље потес 4 са планираном локацијом постројења за пречишћавање отпадних вода (Унутар ПГР-а
Атеница-Кулиновци, на десној обали Атеничке реке) са планираним мостом преко Атеничке реке. Укупна ширина попречног профила од 9,0m састоји се од: коловоза
ширине 6,5 m, тротоара ширине по 1,5m и банкине ширине 1,0m.

План подразумева могућност фазне изградње ове улице, како у погледу подужних деоница, тако и у погледу садржаја попречног профила.

У погледу меродавног возила, потебно је остварити проходност за тешко теретно возило, што је планским решењем омогућено.

Улица број 3 спаја планирани продужетак Булевара Николе Тесле (према ПГР) са планираним продужетком Улице кулиновачко поље потез 4. Укупна ширина
попречног профила од 9,0m састоји се од: коловоза ширине 6,0m и обостраних тротоара ширине по 1,5m.

План подразумева могућност фазне изградње ове улице, како у погледу подужних деоница, тако и у погледу садржаја попречног профила.

У погледу меродавног возила, потебно је остварити проходност за тешко теретно возило, што је планским решењем омогућено.

Улица број 1 планиранa je северне стране локације трансфер станице, прикључена на Улицу Кулиновачко поље потес 4. Укупна ширина попречног профила од 9,0m
састоји се од: коловоза ширине 6,0m и обостраних тротоара ширине по 1,5m. улица је слепа са окретницом која омогућава окретање и теретних возила и приступом
приватним парцелама. Осим описане немене овом саобраћајницом, односно њеним продужетком до круне одбрамбеног насипа може се возилима попети на насип и по
потреби интервенисати и одржавати насип.

План подразумева могућност фазне изградње ове улице.

У погледу меродавног возила, потебно је остварити проходност за тешко теретно возило, што је планским решењем омогућено.

 

б/ Самосталне бициклистичке стазе

Осим бициклистичких стаза у склопу планиране улице Кулиновачко поље потес 4 (описане у делу о приступним улицама) на подручју ПДР-а планиране су и
самосталне бициклистичке стазе унутар рекултивисаног дела Зоне 1. Ове бициклистичке стазе имају искључиво рекреативну намену. Ситуациони и нивелациони
приказ ових стаза дат је оријентационо (према Идејном решењу), али пројектом је дозвољено предвидети и битно другачији положај стаза унутар комплекса Зоне 1.
Такође и планом предвиђену ширину ових стаза од 2,5m, пројектом је могуће  променити. Услов овог Плана који се односи на бициклистичке стазе је њихово
адекватно повезивање - прикључење на стазе у профилу улице Кулиновачко поље потес 4. План подразумева могућност фазне изградње бициклистичких стаза, како у
погледу подужних деоница, тако и у погледу нивоа уређења коловозне површине. Услов који је потребно испунити приликом фазне реализације је да изабрана фаза
представља функционалну целину.

 

в/ Самосталне пешачке стазе

           Поред тротоара у уличним профилима (као делова саобраћајница намењених пешацима), планом је предвиђена изградња и самосталних пешачких стаза. То су
стазе по круни одбрамбеног насипа и пешачке стазе унутар рекултивисаног простора Зоне 1. Пешачка стаза планирана по круни одбрамбеног бедема предвиђена је и
планом вишег реда (ПГР "Индустријска зона"). Корекција трасе ове стазе (у односу на ПГР) извршена је у делу кориговане трасе одбрамбеног насипа.  Обзиром на
расположиву ширину круне бедема, очекивана ширина стазе је max 2,5 m. Овим планом дозвољена је и мања ширина, али не мање од 2,0m. Ситуационо решење
аналитички је одређено датим координатама карактеристичних тачака осовине пешачке стазе, координатама темена и полупречницима кривина. Обзиром да су ове
пешачке стазе једним делом третиране као надградња круне одбрамбеног насипа, у циљу бољег уклапања у стање насипа, прихватљиво је да се израдом пројекта
може у мањој мери одступити од датих елемената, али уз обавезу да се сви наведени садржаји попречног профила нађу унутар дефинисане регулације насипа. 
Нивелационо решење дато је оријентационим вредностма апсолутних кота карактеристичних тачака.  Израдом пројекта пешачке стазе по круни одбрамбеног насипа
(детаљнијом разрадом нивелације и уклапања постојећег објекта) дозвољава се одступање од датих кота, уз услов да се не смеју нарушити остала правила и услови -
нарочито они који се односе на основну улогу насипа (одбрана простора од великих вода у водотоцима). У погледу услова за стазе унутар рекултивисане Зоне 1, које
имају искључиво рекреативну намену, овим ПГР-ом се не предвиђају битни услови уређења. Планирано је обавезно остваривање међусобне везе пешачких површина
(тротоара у склопу улица, пешачке стазе по круни одбрамбеног насипа и рекреативних пешачких стаза унутар рекултивисане Зоне 1). План подразумева могућност
фазне изградње самосталних пешачких стаза, како у погледу подужних деоница, тако и у погледу нивоа уређења коловозне површине. Услов који је потребно
испунити приликом фазне реализације је да изабрана фаза мора представљати функционалну целину.

 

г/ Објекти стационарног саобраћаја

Када су у питању капацитети за стационарни саобраћај, у графичком прилогу овог ПДР-а дат је приказ положаја јавног паркиралишта на месту раскрснице Улица
Кулиновачко поље потес 4 и Улице број 2.

Ова места намењена су корисницима планираних рекреативних садржаја у том простору. Оно што се условљава овим Планом, а односи се на јавна паркиралишта за
аутомобиле, је да се она пројектују и граде у складу са прописима и стандардима. Такође, препоручује се да се на планираном простору за паркирање,  делови
простора намењених паркирању опреми и прилагоди паркирању бицикала.

Стационарни саобраћај- паркирање, организовати поштујући следеће принципе:

У оквиру комплекса где се планирају такви садржаји за чије потребе се користе и теретна возила, планирати и простор за смештај теретних возила. Места за смештај
возила и простор за маневрисање возила приликом уласка/изласка на места за смештај возила, у зависности од угла паркирања, димензионисати према важећим
нормативима. Паркирање теретних возила организовати у целини, искључиво унутар комплекса који опслужују та возила како по питању самог паркинг места тако и
попитању приступа паркинг месту.

Када је у питању паркирање путничких аутомобила простор за смештај возилаобезбедити унутар локације у броју према наведеним нормативима. Дозвољава се
могућност да се за паркинг места путничких аутомобила приступ паркинг местима оствари са јавне саобраћајнице. Овакав приступ паркинг местима мора бити на
довољној удаљености од раскрснице, аутобуског стајалишта и других садржаја јавне саобраћајнице на које ови приступи могу имати утицаја са становишта
безбедности корисника јавне саобраћајнице. 



 

Услови и нормативи за паркирање за јавне површине и објекте

За нове комплексе површина јавне намене, као и за постојеће комплексе где то просторне могућности дозвољавају, паркирање возила решити на припадајућој
парцели према датим нормативима. За постојеће комплексе јавних намена код којих није могуће задовољити дате нормативе за паркирањем, потребе за паркирањем
остварити делом у склопу комплекса, а делом на јавним паркинг просторима.

Места за смештај возила и простор за маневрисање возила приликом уласка/изласка на места за смештај возила, у зависности од угла паркирања, димензионисати
према важећим нормативима.

Димензије просторног габарита (2,5 x 5,0(4,5)) су полазни геометријски стандард у планирању и пројектовању паркиралишта за путничке аутомобиле.

 

Услови и нормативи за паркирање на површинама остале намене

Планирани објекти своје потребе за стационирањем возила ће решавати у оквиру своје грађевинске парцеле, било у гаражи у склопу самог објекта, или као
самосталан објекат или на слободном делу парцеле - отворена паркиралишта.

Број места за паркирање путничких возила одредити према нормативима:

пословање, администрација, услуга и сл.: 1 ПМ на 70 m2 корисног простора, односно 1 ПМ по пословној јединици уколико је њена површина мања од 70 m2

трговина на мало: 1 ПМ на 100 m2 корисног простора
производни, магацински и индустријски објекат: 1 ПМ на 200 m2 корисног простора и обавезно обезбедити простор за смештај теретних возила.

У погледу изградње планираних капацитета стационарног саобраћаја, дозвољава се могућност фазне изградње. Фазност је могућа како у погледу делова логичких
деоница, тако и у погледу изградње појединих елемената коловозне конструкције. У случају потребе за фазном изградњом (пре свега из финансијских разлога), мора
се о томе знати пре почетка израде пројектне документације. Фазни приступ увек бирати тако да се експлоатацијом капацитета за потребе стационарног саобраћаја, у
првој фази максимално спречи пропадање изграђеног дела, како би се он могао користити као основа за наставак радова  у следећој фази.

 

д/ Интерна колско-пешачка стаза

ПДР је преузео из "Идејног решења санације и рекултивације" колско-пешачку сервисну саобраћајницу која је планирана унутар Зоне 2. Планом и Идејним решењем,
ова саобраћајница служила би као сервисна у склопу санације и приступ на њу би увек био контролисан (налазила би се унутар ограђеног простора Зоне 2). Овим
ПДР-ом дефинисан је њен прикључак на улицу Кулиновачко поље потес 4 и ток до уласка у ограђени простор Зоне 2. Даљи ток ове саобраћајнице приказан у
графичком прилогу није обавезујући за пројектанта, већ се траса може утврдити на други начин, а у складу са наменом и потребама. Планирана ширина ове
саобраћајнице је 3,0 m коловоза и по 0,5 m обостраних банкина, што даје укупну минималну ширину од 4,0 m.

 

ХИДРОТЕХНИЧКА  ИНФРАСТРУКТУРА

 

Водоводне инсталације

Пројектом "Генерално решење водоводног дистрибуционог система Чачка" ("Водопројект", 1998.год.), који је основ за пројекте проширивања мреже, планирана је
изградња примарног водовода Ø300 у Булевару Николе Тесле, који није у обухвату овог Плана, али је рубна саобраћајница. Овим планским документом планира се
водоводна мрежа у новформираним саобраћајницама обухвата ПДР-а и то прстенасте структуре, најмањег пречника Ø100мм. Поред водоснабдевања ова мрежа мора
да омогући развој хидрантске мреже, с обзиром да је намена површина комуналне делатности и то угловном на пословима одлагања, сепарација и трансферисања
комуналног смећа, што представња велики ризик од пожара. Део површине обухвата плана је постојећа депонија која треба да се рекултивише, а продукт
рекултивације су обавезно запањиви гасови који такође могу изазвати пожар, ако се правилно не контролишу.

Предвиђена водоводна мрежа омогућава комплемтно водоснабдевање свих функција и развој хидрантске против пожарне заштите.

Задржава се постојећи цевовод од чвора В0 до чвора В1 који је у новоформираној саобраћајници у Кулиновачко поље потес 4, и даље том улицом цевоводом до чвора
В4, а затим Улицом број 3, до булевара Николе Тесле у чвору В5 затвара прстен 1.

Други претен водоводне мреже је чвор В5-В4-В6-В7-В5, у коме је деоница В7-В6 предвиђена Ø150мм, која је окосница водоснабдевања, Улицом број 2, будућег
постројења за пречишћавање отпадних вода, које је предвиђено непосредно уз источни границу овог ПДР-а.

Сви предвиђени цевоводи мреже водоснабдевања су Ø100мм за притиске 10 бара, осим деонице В7-В6-В8- ППОВ, која је Ø150мм.

 

табела 1                

ОЗНАКА
ЧВОРА

КОРДИНАТЕ
L- ДЕОН.

(м) Ø (мм)
X Y Z

В0 4859913.95 7450572.23 234.30   

В1 4859803.34 7450699.00 234.30 194.33 100

В2 4859715.40 7450772.27 233.75 293.20 100

В3 4859672.03 7450962.11 232.15 201.50 100

      

В2 4859715.40 7450772.27 233.75   

В4 4859592.39 7450801.60 235.50 127.00 100

В5 4859530.38 7450658.26 234.10 156.20 100

      

В4 4859592.39 7450801.60 235.50   

В6 4859519.12 7450863.36 236.70 96.00 100

В7 4859346.69 7450735.52 233.70 237.90 150



      

В6 4859519.12 7450863.36 236.70   

В8 4859363.63 7451097.59 234.24 282.80 150

 

Фекална канализација

Рецевијент новоформоране мреже фекалне канализације је постојећи канализациони колектор Ø1200м и то у новоформираним чворовима Ф0 и Ф8.

Први крак новоформиране  канализационе мреже је у улици Кулиновачко поње потес 4 (Ф0-Ф1-Ф2-Ф3-Ф4-Ф5) са предложеним падовима и пречницима како је дато у
табели 2.

Други крак канализационе мреже је у Булевару Николе Тесле (Ф6-Ф7-Ф8) са предложеним падовима и пречницима како је дато у табели 2.

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

 

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

табела 2

 чвор
КОРДИНАТЕ L-

деонце 
(м)

Ø (мм) пад (%) дубинаX Y Z Zдна

Ф5 4859611.70 7450789.20 235.16 234.16    1.00
Ф4 4859709.38 7450768.98 233.75 232.92 100.02 200 1.24 0.83
Ф3 4859803.65 7450693.43 233.90 232.43 121.25 250 0.40 1.47
Ф2 4859896.95 7450646.55 234.40 232.09 105.53 300 0.33 2.31
Ф1 4859901.57 7450585.03 234.30 231.87 64.79 300 0.33 2.43
Ф0 4859882.02 7450536.24 235.05 231.76 56.88 500 0.20 3.29

         
Ф6 4859868.71 7450606.81 234.28 233.18    1.10
Ф7 4859525.95 7450658.09 234.10 232.03 349.94 300 0.33 2.07
Ф8 4859520.75 7450646.07 234.10 231.98 13.09 300 0.33 2.12

         
Ф9 4859562.45 7450741.47 234.93 233.73    1.20
Ф7 4859525.95 7450658.09 234.10 232.82 91.02 200 1.00 1.28

 

Реализацијом предметног плана омогућава се функционално одводњавање отпадних фекалних вода са подручја плана а с тим се подразумева укидање, септичких
јама, упојних бунара,одводњавање у водотоке и сл. У случају постојања других врста отпадних вода (индустриске), оне се морају третирати по посебним условима,
пре испуштања у јавну мрежу фекалне канализације.

 

Атмосферска канализација

На основу нивелационог полажаја нових саобраћајница обухват ПДР-а можемо поделити у три слине површине и са два излизлива у површинске водотоке.

Прва и највећа сливна површина гравитира ка булевару Николе Тесле у којој је предвиђен другим планом секундарни колектор атмосферске канализације пречника
Ø500-Ø600-Ø800мм и црпна станица са изливом у Атеничку реку. Поред булевара Николе Тесле обухвата и улице Улица број 3 и део улице Кулиновачко поље потес 4
(излив 1)

Друга сливна поршина обухвата део улице Кулиновачко поље потес 4 и Улицу број 1 са изливом у ободни водонепропусни канал поред рекултивисане депоније и
након тога каналом у реку Западну Мораву (излив 2).

Трећа сливна површина је  део улице број 2 која се одводњава попречним нагибом ка ободном каналу, преко зелене површине (део улице без ивичњака), директно у
ободни водонепропусни канал поред рекултивисане депоније и након тога каналом у Атеничку реку.

Око зоне 2 постојеће депоније, која ће бити прекривена водонепропусном фолијом и слојем хумуса у завршној фази, планира се систем водонепропусних канала, који
ће сакупљати нове атмосферске воде и спречити њихово продирање у тело постојеће депоније, тј. стварање нових процедних вода.

 

Предложени падови и пречници дати су у табели 3

табела 3

 чвор
КОРДИНАТЕ L-

деонце 
(м)

Ø (мм) пад (%) дубина
 

X Y Z Zдна  
A1 4859911.50 7450633.42 234.37 233.07    1.30  
A2 4859902.86 7450580.90 234.30 232.90 51.88 300 0.33 1.40  
          

A2 4859902.86 7450580.90 234.30 232.10      
A3 4859525.12 7450651.13 234.10 231.32 389.66 500 0.20 2.78  
A4 4859418.92 7450684.73 233.93 231.13 111.65 600 0.17 2.80  
A5 4859341.41 7450729.51 233.70 231.02 89.65 800 0.13 2.68  
CS     116.45 800 0.13 0.00  
          

A11 4859581.71 7450781.84 235.33 234.00    1.33  
A3 4859525.12 7450651.13 234.10 232.59 142.44 300 0.99 1.51  
          
          

А6 4859898.04 7450648.38 234.40 233.10    1.30  
А7 4859804.47 7450695.62 233.90 232.58 104.96 300 0.50 1.32  
А8 4859710.18 7450771.04 233.75 231.97 121.23 300 0.50 1.78  
А9 4859685.64 7450895.82 232.50 231.15 136.30 300 0.60 1.35  

А10 4859673.13 7450948.55 232.20 230.77 54.20 300 0.70 1.43  
ИЗ2     42.27 300    

          
          

А12 4859533.20 7450847.52 236.47 235.17    1.30  
А13 4859589.74 7450800.22 235.50 234.14 73.74 300 1.40 1.36  
А8 4859710.18 7450771.04 233.75 232.33 120.23 300 1.50 1.42  



          А14 4859515.25 7450863.37 236.70 235.20    1.50  
A5 4859341.41 7450729.51 233.70 231.85 223.48 300 1.50 1.85  
          
          
          

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

 

Водотокови и објекти на водотоковима

ПДР-ом се планира задржавање постојећег одбрамбеног насипа око депоније „Прелићи“ као јединственог водопривредног објекта, што подразумева делимичну
измену на основу „Идејног решења деснообалног насипа Западне Мораве у Чачку на локацији од обилазног пута до градске депоније“(децембар 2018год.) и у зони 2
на основу „Идејног пројекта санације, затварања и рекултивације несанитарне депоније сметлишта Прелићи“ (Институт „Јарослав Черни“, Београд – 2016 год.).
Планира се проширење круне насипа ка брањеној зони (ка депонији) на укупну ширину 6m.

На десној обали реке Западне Мораве од моста у Булевару Ослободилаца Чачка па низводно до постојеће депоније планира се одбрамбени насип који се спаја са
напред наведеним насипом у једну целину. Ширина у круни новопредвиђеног насипа је око 2,75м, а у ножици од 7-12м у зависности од конфигурације терена. Кота
круне насипа је од 236,25мнм узводно код моста у Булевар Ослободилаца Чачка, затим  234,50 у зони ушћа Атеничке реке у Западну Мораву, и 233,70 у зсвршетку
насипа, левом обалом Атеничке реке, у труп улице Булевар Николе Тесле.

Све коте и димензије насипа се морају узети условно, а коначне коте и димензије добиће се израдом пројектне документације са меродавном хидрологијом на основу
хидрауличких прорачуна.

Такође се планира ободни канал од водонепропусног бетона у брањеној зони одбрамбеног насипа, на споју између депонованог смећа (које је потребно поновним
планирањем „изместити“  на већу удаљеност од одбрамбеног насипа) и проширене круне насипа. Укупна ширина канала је око 2,1 m (а прецизно према пројектном
решењу из одговарајућих пројеката), а планирано је да буде прекривен фолијом заједно са депонованим отпадом који се рекултивише. Канал се састоји из 6
сегмента, од којих су по 2 у нагибу ка прихватној грађевини на северозападном изливу ка Западној Морави, а по 2 у нагибу ка прихватним грађевинама на
североисточном и  југоисточном изливу у Атеничку реку. На сва три места излива, планира се зацевљен пролаз кроз тело постојећег насипа, уз обавезну уградњу
жабљег поклопца.

Због заштите од плављења насеља са северне стране изграђеног левообалног насипа Западне Мораве, потребно је насип редовно одржавати.

 

ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКА  ИНФРАСТРУКТУРА 

Предложено решење електроенергетске мреже урађено је на основу Услова ЈП "Електросрбија" д.о.о. Краљево, Електродистрибуција Чачак, број 5206 од 30.06.2015.
године и ЈП "Електромреже Србије", Београд, број 0-1-2-95/1 од 10.07.2015. године.

Потребе за новим количинама електричне енергије захтевају повећање снаге у систему, што се може реализовати довођењем електричне енергије са стране или
изградњом нових трафо-станица 10/0,4 kV. Могућа је изградња нових трафостаница напонског односа 10/0,4 kV на грађевинским парцелама или јавним површинама,
уз решавање имовинско-правних односа, према одговарајућим условима испоручиоца електричне енергије и могу се користити за напајање електричном енергијом
објеката, како на тој, тако и на другим грађевинским парцелама. Нове трафостанице треба да буду типске монтажно-бетонске, напона 10/0,4 kV, инсталисане снаге
630 kVA, технички осмишљене тако да се оствари могућност касније доградње још једног трансформатора 630 kVA; или стубне, постављене на армиране бетонске
стубове, инсталисане снаге према одговарајућим пројектима.

Напајања нових ТС 10/0,4 kV на страни 10 kV реализовати кабловима 10 kV, њиховим полагањем у ровове по трасама у складу са планским решењима,  уз обавезно
формирање тзв. "прстенова", ради обезбеђења резервних напајања у случајевима испада. Нову НН мрежу, која потиче из ових трафо-станица изводити у виду
подземних инсталација, прописним полагањем каблова у ровове у зонама тротоара и зелених површина саобраћајница и пешачких стаза.

Додатно побољшање система може се постићи производњом електричне енергије из обновљивих извора енергије (соларна, хидро-гео-термална енергија, горивне
ћелије).

Инсталације јавног осветљења изводити према одговарајућим пројектима, коришћењем стубова за јавно осветљење, или стубова НН мреже и
светиљки са изворима светла, правилно одабраних на основу светлотехничких захтева, примењујући мере енергетске ефикасности. Стубове
постављати у зоне тротоара или зелених површина, тако да не угрожавају општу безбедност грађана и безбедност учесника у саобраћају. Водове
изводити у виду подземних инсталација, трасираних у складу са решењима датим у графичком прилогу и третирати их као и остале НН водове, или
у виду надземних водова (ННСКС) у склопу постојеће НН мреже. Напајање извршити из посебних мерно-разводних ормана, ван трафостаница
10/0,4 kV. Ормани треба да буду слободностојећи, постављени на одговарајућа бетонска постоља, уклопљени у амбијент, са одговарајућом
електро и механичком заштитом.

 

ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА

 

ПРАВИЛА ЗА ИЗГРАДЊУ МРЕЖЕ И ОБЈЕКАТА САОБРАЋАЈНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ

Димензионисање коловозне конструкције вршити на основу испитаних података о геомеханичким карактеристикама тла и датог еквивалентног
саобраћајног оптерећења, за пројектни период од 20 година (према SRPS.U.C4.012.) на неким деловима ПДР-а, обзиром на порекло подтла
(санирана депонија) и потенцијалне проблеме у постизању потребних резултата, на појединим деоницама препоручује се примена бетонских
коловозних застора.

Саставни део пројектне документације јавних саобраћајница мора бити и пројекат саобраћајне сигнализације. У случају пројектовања пута са
савременим коловозним застором минимални попречни пад коловоза ip=2,0%. Попречни пад банкине треба да буде 4% уколико је она обрађена дробљеним каменим
или сличним материјалом, односно 8% уколико је хумузирана и затрављена. Нивелационо трасу пројектовати са адекватним полупречницима вертикалних кривина
који одговарају рачунској брзини, усклађену са ситуационим решењем и попречним нагибима који омогућавају ефикасно отицање атмосферске воде са коловоза.
Приликом пројектовања саобраћајница преко делова саниране депоније (Зона 1 и  2) нивелету пројектовати у шљунчаном насипу или насипу од дробљеног агрегата.
Због очекиваних лоших карактеристика материјала саниране депоније од оваквог насипа очекује се побољшање квалитета подлоге за коловозну конструкцију. Из
истих разлога (очекиваног лошег квалитета подлоге) за неке саобраћајнице (које се планирају преко санираних делова депоније)  дозвољава се и фазна изградња
коловозне конструкције.

У погледу коловозне конструкције, посебно обратити пажњу на конструкцију широке банкине и пешачке стазе по круни одбрамбеног насипа око Зоне 2 (унутрашња
страна). Наиме, она треба да буде пројектована тако да у случају потребе по њој могу да се крећу возила (користећи и банкину и саму пешачку стазу) која по потреби
треба да интервенишу на насипу у циљу његовог одржавања, или пак у току одбране од великих вода Западне Мораве и Атеничке реке.  

 

ПОСЕБНА ПРАВИЛА ЗА ИЗГРАДЊУ САОБРАЋАЈНЕ МРЕЖЕ

Коловозну конструкцију потребно је прилагодити рангу саобраћајнице у склопу мреже, прогнозираном саобраћајном оптерећењу и потребном осовинском
оптерећењу, а у свему према важећим стандардима и нормативима. (Коловозну конструкцију улица прилагодити према рангу истих, у функцији предвиђеног
саобраћајног оптерећења за период од 20 година и геолошко - геотехничког елабората, а према стандардима за ову област. Исту предвидети као конструкцију од
савременог материјала са потребном потконструкцијом.)
Нивелета коловоза мора бити прилагођена датом нивелационом решењу, постојећем терену и изграђеном коловозу са којим се повезује планирани коловоз.
Слободни простор изнад коловоза (светли профил) за друмске саобраћајнице мора бити минимално 4,5 m.
Попречни пад планираних коловоза мора бити у сагласности са важећим стандардима и условима за одводњавање коловоза.



На улазима у дворишта парцела и на прелазима, оивичења радити од упуштених (оборених) ивичњака и са рампама прописаним за особе са инвалидитетом.
Одвод атмосферских вода са површине коловоза планирати преко сливника у атмосферску канализациону мрежу. Обзиром на близину реципијената (Водотоци
Западна Морава и Атеничка река) дозвољава се могућност одвођења атмосферских вода отвореним каналима до одбрамбених насипа, а онда одговарајућим
пропустима (кроз одбрамбени насип) који се завршавају Жабљим поклопцима у реципијент.
У регулационим профилима улица предвидети јавну расвету.
Пре изградње коловоза у улицама, препоручује се реконструкција мреже подземних инсталација (уколико такве постоје) да би се избегло непотребно разбијање
нових површина.
Техничком документацијом предвидети потребну саобраћајну сигнализацију у складу са усвојеним режимом саобраћаја.

Правила изградње представљају скуп међусобно зависних елемената за формирање трасе, међусобног положаја, дубине укопавања, као и других правила.

 

ПРАВИЛА ЗА ИЗГРАДЊУ МРЕЖЕ И ОБЈЕКАТА ХИДРОТЕХНИЧКЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ

 

ИНСТАЛАЦИЈЕ И ОБЈЕКТИ ВОДОВОДА И КАНАЛИЗАЦИЈЕ

Водовод и канализација  се морају трасирати тако да:

не угрожавају постојеће или планиране објекте, као и планиране намене коришћења земљишта,
да се подземни простор и грађевинска површина рационално користе,
да се поштују прописи који се односе на друге инфраструктуре,
да се води рачуна о геолошким особинама тла, подземним водама...

 

Водовод трасирати једном страном коловоза, супротној од фекалне канализације, на одстојању 1,0 m од ивичњака.
Хоризонтално растојање између водоводних и канализационих цеви и зграда, дрвореда и других затечених објеката не сме бити мање од 2,5 m.
Растојање водоводних цеви од осталих инсталација (гасовод, електро и телефонски каблови) при укрштању не сме бити мање од 0,5 m.
Тежити да водоводне цеви буду изнад канализационих, а испод електичних каблова при укрштању.
Полагање водовода или канализације у тротоару се може дозволити само изузетно, уз документовано образложење и са посебним мерама заштите.
Уколико није могућа траса у оквиру регулативе саобраћајнице, водовод или канализацију трасирати границом катастарских парцела уз сагласност оба корисника
међних парцела.
Минимална дубина укопавања цеви водовода и канализације је 1,0 m од врха цеви до коте терена, а нагиби према техничким прописима у зависности од пречника
цеви.
Нове цеви положити на слој песка, на дубини мин 1,0 m, водећи рачуна о укрштању са другим инсталацијама.
Минимално дозвољено растојање водовода и канализације при паралелном вођењу са другим инсталацијама дато је у табели.

            Минимално дозвољено растојање (m)

 

 Паралелно вођење

међусобно водовод и канализација 0.4

до гасовода 0.3

до топловода 0.5

до електричних каблова 0.5

до телефонских каблова 0.5

 

Минимални пречник водоводне цеви на предметном подручју одређује надлежно јавно комунално предузеће, али треба тежити да у свим улицама буде min �80
mm (због противпожарне заштите објеката). Водоводну мрежу градити у прстенастом систему.
Уколико се постојећи кућни прикључци мењају на пречник већи од  50 mm, обавезни су одвојци са затварачем.
Пролаз водоводних цеви кроз ревизионе шахте и друге објекте канализације није дозвољен.
Минимални пречник уличне фекалне канализације је �200 mm, а кућног прикључка � 150 mm. Нагиби цевовода су према важећим прописима из ове области, у
складу са техничким прописима надлежног јавног комуналног предузећа.
За одвођење атмосферских вода предвиђа се изградња атмосферске канализације, због градског сепарационог система канализације. Не дозвољава се мешање
употребљених и атмосферских вода.
Минимални пречник атмосферске уличне канализације је Ø 400 mm, а дубине и нагиби према прописима из ове области, у складу са техничким условима ЈП
"Градац". Минимални кућни прикључци су Ø 300 mm. 

На канализационој мрежи код сваког рачвања, промене правца у хоризонталном и вертикалном смислу, промене пречника цеви, као и на правим деоницама на
одстојању приближно 50 m, постављају се ревизиони силази.
Избор материјала за изградњу водоводне и канализационе мреже, као и опреме извршити уз услове и сагласност надлежног јавног комуналног предузећа.
За одвођење атмосферских вода са површина улица, постављају се сливници са таложницима. Минимално растојање је 50-100 m (за мале нагибе саобраћајница),
односно око 30 m (за саобраћајнице са великим нагибима).
Уколико су површине асфалта зауљене (у оквиру бензинских станица, индустријских локација и сл.), обавезно је предвидети изградњу сепаратора уља и масти
пре испуштања атмосферских вода или вода од прања платоа у атмосферску канализацију. Димензионисање сепаратора је у зависности од зауљене површине
локације, и врши се у складу са прописима из ове области.
Испуштање атмосферске канализације у реципијент врши се обавезно уградњом уставе (жабљег поклопца) на испусту, да би се спречило плављење узводних
насеља

Појас заштите око водоводних и канализационих  цевовода износи најмање по 2,5 m од спољне ивице цеви. У појасу заштите није дозвољена изградња објеката,
ни вршење радњи које могу загадити воду или угрозити стабилност цевовода.
Уколико у јавној приступној саобраћајници не постоји изграђена фекална канализација, до изградње фекалне канализације - отпадне воде из објеката прикључити
искључиво у водонепропусне јаме (од полимерних материјала или водонепропусног бетона).
Уколико у близини објеката не постоји изграђена градска фекална канализација, а нема нивелационих могућности за изградњу - отпадне воде из објеката
прикључити искључиво у водонепропусне јаме (од полимерних материјала или водонепропусног бетона), да би се спречило истицање отпадног садржаја у
подземне воде. Учесталост пражњења јаме од стране ЈКП "Комуналац" (или друге надлежне комуналне организације) врши се по потреби, али најмање једном у
месец дана, на основу уговора о одржавању и пражњењу. Димензионисање и изградња се морају извести у складу са прописима за ту врсту радова.
У деловима Плана где постоји изграђена фекална канализација, забрањује се употреба пољских нужника и септичких јама. Објекти се морају прикључити на
мрежу  у складу са техничким условима надлежног јавног комуналног предузећа.
Прикупљене атмосферске воде са локације се могу упустити у затрављене површине у оквиру локације, уколико није изграђена улична атмосферска
канализација.

Забрањена је изградња понирућих бунара.

Забрањена је изградња објеката и сађење засада над разводном мрежом водовода или канализације. Власник непокретности која се налази испод, изнад или
поред комуналних објеката (водовод, канализација...), не може обављати радове који би ометали пружање комуналних услуга.



Сви производни објекти морају имати предтретман пречишћавања технолошке воде пре испуштања у фекалну канализацију, чиме ће се испоштовати ниво
квалитета канализације при упуштању у реципијент.
Постављање подземних инсталација (водовод, канализација, електро и ПТТ мрежа...) вршити уз одобрење ЈП „Градац“ - Чачак за раскопавање и враћање јавних
површина у првобитно стање.
Прикључке из објеката на водоводну  мрежу вршити преко водомера. Водомер мора бити смештен у посебно изграђен шахт и испуњавати прописане стандарде,
техничке нормативе и норме квалитета, које одређује надлежно јавно комунално предузеће. Положајно, водомерни шахт постављати max 2,0 m од регулационе
линије.
Противпожарна заштита се омогућава изградњом противпожарних хидраната на водоводној мрежи. Цеви морају бити минималног пречника 80 mm, у прстенастом
систему. Изузетно се дозвољавају слепи кракови цевовода до 180 m. Хидранти пречника 80 mm се постављају на максималној удаљености од 80 m, тако да се
пожар на сваком објекту може гасити најмање са два хидранта. Удаљеност хидраната од објекта је минимално 5 m, а највише 80 m.
Забрањено је извођење физичке везе водоводне мреже са мрежама другог изворишта: хидрофорима, бунарима,  пумпама...
Прикључење објеката на водоводну и канализациону мрежу вршити на основу техничких услова надлежних комуналних  предузећа.
При пројектовању, осим техничких услова надлежних јавних предузећа, узети у обзир и "Генерални пројекат одвођења употребљених вода Чачка"
("Енергопројект", Београд, нов. 1999.год.), као и "Генерално решење  водоводног система Чачка" ("Водопројект", Београд, март 1998.год.)
Код пројектовања и изградње, обавезно је поштовање и примена свих важећих техничких прописа и норматива из ове области.

 

ВОДОПРИВРЕДНИ ОБЈЕКТИ

Урбано насеље Чачак штитити од поплава за ранг вода Q1%.

Пројекте регулације река радити у функцији  заштите обала.

Није дозвољено неконтролисано уклањање вегетације са обала водотока.
Није дозвољено формирање комуналних депонија ни депоновање било каквог материјала на обалама водотока.
За прелазе разних инсталација (вода, канализација, ПТТ, електро, гас...) преко и испод водотока - мора се прибавити посебно одобрење од ЈВП „Србијаводе“.

 

ПРАВИЛА ЗА ИЗГРАДЊУ МРЕЖЕ И ОБЈЕКАТА ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКЕ  ИНФРАСТРУКТУРЕ                                                                                                                                
                                             

Према напонском нивоу нова електроенергетска мрежа на подручју овог плана може бити средњенапонска или нисконапонска, а према начину извођења подземна.

Подземна мрежа изводи се подземним водовима одговарајућег напонског нивоа, односно кабловима, намењеним за полагање у ров.

Средњенапонска мрежа је мрежа називног напона од 1 kV до укључиво 45 kV (10 kV у случају овог плана). Нисконапонска мрежа је мрежа називног напона до 1 kV
(0,4 kV, односно 1 kV).                                       

•     Подземну електроенергетску мрежу трасирати у тротоарима, или у зеленом појасу у оквиру регулативе саобраћајнице, у складу са трасама приказаним у
графичком делу плана.

Полагање каблова у коловозу може се дозволити само изузетно, уз документовано образложење и са посебним мерама заштите. Уколико није могуће трасирати
каблове у оквиру регулативе саобраћајнице, каблове водити границом катастарских парцела уз сагласност корисника парцела.

•     Подземна електроенергетска мрежа изводи се кабловима намењеним за слободно полагање у ров на минималној дубини од 0,8 м у свему према техничким
прописима за полагање каблова у ров, водећи рачуна о минималним растојањима и другим условима код укрштања, приближавања и паралелног вођења са осталом
инфраструктуром.

Код полагања каблова у ров треба остварити следећи редослед посматран од грађевинске линије према оси улице:

     - кабловски водови 1 kV за општу потрошњу,

     - кабловски водови 10 kV,

     - кабловски вод за јавно осветљење.

Уколико није могуће остварити редослед каблова описан у претходном ставу, каблови се полажу у заједнички ров постављањем каблова вишег напонског нивоа на
већу дубину од каблова нижег напонског нивоа, у односу на површину тла, уз задовољење техничких прописа који се односе на минимална растојања и друге услове
код паралелног вођења енергетских каблова.

•      Ров за полагање електроенергетских каблова треба да буде трапезног пресека, са дном као ужом (мин. 0,4 m) и врхом као широм основицом (ширина дна
увећана за 0,2 m), прописних димензија, у зависности од броја каблова, места и услова полагања.

Кабл се полаже благо вијугаво, због слегања тла, у постељицу од песка минималне дебљине 0,1 m испод и 0,1 m изнад кабла, уз постављање упозоравајућих и
заштитних елемената и прописно слојевито набијање материјала до потребне збијености код затрпавања рова.

Ров не сме да угрози стабилност саобраћајнице.

Пре полагања кабл треба да претрпи прописну припрему (температурну, механичку), а полагање се врши уз поштовање прописа из ове области (минимални
полупречници савијања, начин развлачења, начин завршетака ...).

У исти ров са каблом, у складу са прописима, у посебном удубљењу у дну рова, може се положити заштитна Fe/Zn трака одговарајућих димензија.

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

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

•    При постављању каблова у ров потребно је остварити следећа минимална растојања са другим објектима:

- кабл 10 kV - кабл 10 kV, 0,1 m код паралелног вођења, 0,3 m код укрштања;

- кабл 10 kV - кабл 1 kV, 0,07 m код паралелног вођења, 0,3 m код укрштања;

- ел.ен. кабл – ТТ кабл, 0,5 m код паралелног вођења, 0,3 m код укрштања за каблове напона 250 V према земљи, односно 0,5 m за случајеве каблова код којих је
напон према земљи већи од 250 V; Ел.ен. кабл се поставља испод ТТ кабла;

- ел.ен. кабл – водоводна или канализациона цев, 0,5 m код паралелног вођења, 0,4 m код укрштања за каблове 10 kV, односно 0,3 m за каблове 1 kV;

- ел.ен. кабл – топловод, 0,7 m код паралелног вођења, 0,6 m код укрштања;

- ел.ен. кабл – гасовод, 0,6 m код паралелног вођења, 0,3 m код укрштања;

Уколико код паралелног вођења или укрштања електроенергетских каблова са осталим инфраструктурним објектима није могуће остварити услове из претходног
члана потребно је применити следећу заштиту:

-    Код укрштања и паралелног вођења ел.ен. кабла са ТТ каблом потребно је електроенергетски кабл провући кроз заштитну цев, али и тада треба остварити
минимално растојање од 0,3 m;

-    Код укрштања и паралелног вођења ел.ен. кабла са водоводном или канализационом цеви потребно је електроенергетски кабл провући кроз заштитну цев;



-    Код укрштања и паралелног вођења ел.ен. кабла са топловодом потребно је учинити да топлотни утицај топловода не буде већи од 200 C, а то се чини уградњом
металних екрана између енергетског кабла и топловода, или појачаном изолацијом топловода, или применом посебне кабловске кошуљице за затрпавање кабла и
топловода (нпр. мешавина шљунка следећих гранулација и њиховог процентуалног учешћа у мешавини:  до 4 mm – 70%, од 4 mm до 8 mm – 15% и од 8 mm до 16
mm – 15%);                                                          

•       Трасе каблова обележити реперима и одговарајућим ознакама.

а)  Дуж трасе кабла на регулисаном терену поставити ознаке у нивоу терена које обележавају: кабл у рову, кривину, односно промену правца трасе, кабловску
спојницу, кабловску канализацију, укрштање каблова са водоводним и канализационим цевима, ТТ кабловима, топловодом, гасоводом и сл. Ознаке радити од
металних плочица са подацима о типу, пресеку и напонском нивоу кабла, постављеним на прописаним растојањима.

б)    Дуж трасе кабла на нерегулисаном терену, трасу кабла обележити бетонским стубићима са утиснутом "муњом" и напонским нивоом кабла, на растојањима  25 -
30 m. Кабловске ознаке постављати у оси трасе изнад кабла, изнад спојнице, изнад тачке укрштања и изнад крајева кабловске канализације.

Геодетско снимање трасе кабла врши се пре затрпавања рова у року од 24 h по завршеном    полагању кабла.

•      Надземна електроенергетска мрежа изводи се:

            1. код реконструкције постојеће мреже у виду нисконапонских (до 1 kV) самоносивих кабловских снопова, који представљају скуп елемената за надзамни
развод, који се састоји од упоришта и једног или више система проводника у виду поуженог снопа изолованих ужади око носећег ужета.

            2. код реконструкције постојеће мреже у виду нисконапонских (до 1 kV) надземних Al-Če ужади, који представљају скуп елемената за надзамни развод, који се
састоји од упоришта и једног или више система проводника у виду појединачних Al-Če проводника.

У оба случаја, описана претходним ставовима, потребно је реализовати прописима захтеване услове који се односе на сигурносну висину и сигурносну удаљеност.

            Упориште је стуб, зидни носач, кровни носач и конзола са опремом, који као елементи вода служе за прихватање вода, а према намени могу бити носећи,
угаони, крајњи и за растерећење и гранање, а састоје се од главе, трупа и темељног дела.

            Сигурносна висина је најмања дозвољена вертикална удаљеност проводника, односно делова под напоном од земље или неког објекта при температури +400

C односно при температури 50 C са нормалним додатним оптерећењем без ветра.

       Сигурносна удаљеност је најмања дозвољена удаљеност проводника, односно делова под напоном, од земље или неког објекта у било ком правцу, при
температури од +400 C и при оптерећењу ветром од нуле до пуног износа.

•      Реконструкцију постојеће надземне електроенергетске мреже могуће је реализовати заменом дела или комплетне старе надземне мреже, новим делом или новом
комплетном надземном мрежом, истом трасом, без проширивања мреже, односно додавања нових делова траса.

•       При приближавању надземних самоносивих снопова разним објектима, односно преласку водова преко објеката потребно је обезбедити да сигурносна висина и
сигурносна удаљеност имају вредности према одговарајућим техничким правилницима.                       

•       Трансформаторске станице 10/0,4 kV могу се градити у оквиру објеката, на грађевинској парцели или на јавној површини.

ТС 10/0,4 kV може да се гради као приземни објекат (МБТС), или стубна трафо-станица.

Приземни објекат за смештај ТС 10/0,4 kV може да буде типски монтажни (МБТС), или зидани.

Стубне трафостанице могу да се постављају само у оквиру комплекса, за сопствене потребе.

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

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

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

•   За ТС 10/0,4 kV прописан је максимални ниво буке од 40 db дању и 35 db ноћу. Зидови МБТС 10/0,4 kV и зиданих трафо-станица треба да буду са уграђеним звучно-
изолационим материјалом који ће ограничити ниво буке у оквиру прописима дозвољених вредности.

Због спречавања негативног утицаја на животну средину у случају хаварија због изливања трафо-уља, потребно је испод трансформатора ових трафо-станица
изградити јаме за скупљање истог.

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

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

•   Типске објекте ТС поставити тако да се на најбољи начин уклопе у околни амбијент, а зидане објекте избором фасадних материјала, текстура и боја максимално 
уклопити у околни амбијент.

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

Стубне ТС 10/0,4 kV обавезно постављати на армирано-бетонским стубовима (СБТС), димензионисаним према величини трансформатора, са темељом од бетона
марке бар МБ-20 и електро-опремом на стубу која садржи ВН опрему, НН опрему и разводни орман.

Код постављања стубова, стубних ТС 10/0,4 kV и опреме обавезно применити све врсте заштите од опасности и непогода које се могу појавити на овим објектима.

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

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

•  Објекти електрана које користе обновљиве изворе енергије за производњу електричне енергије могу се градити на грађевинској парцели у оквиру објекта основне
намене, партерно или као самосталан објекат, уз обавезу прибављања услова и сагласности од надлежног предузећа за производњу и дистрибуцију електричне
енергије.

•   Прикључак електрана које користе обновљиве изворе енергије за производњу електричне енергије, на електричну мрежу врши се уз претходно задовољење
критеријума

дефинисаних Техничком препоруком "ТП-16" ЈП ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ.

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

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

 

УСЛОВИ ПРИКЉУЧЕЊА НА ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКУ ИНФРАСТРУКТУРУ

Напајање новопланираних објеката електричном енергијом ниског напона, односно прикључак на НН мрежу вршити у складу са одговарајућим условима испоручиоца



електричне енергије, подземним водовима са неког од прикључних места, или директно са извода надлежне ТС 10/0,4 kV, коришћењем атестираних мерних ормана за
један или више објеката.

Ови ормани могу се постављати на јавној површини (тротоар или зелена површина) или грађевинској парцели на сопствене бетонске темеље као слободно-стојећи
ормани, или на зиду или огради објеката као зидни ормани, тако да не угрожавају безбедност пешака и других учесника у саобраћају и општу безбедност грађана.

Прикључни кабл завршити у тзв. КПК орману на фасади објекта или на неки други прописани начин, дат условима испоручиоца ел. енергије. Траса напојног кабла на
јавној површини мора бити у складу са трасама предвиђеним овим планом.

 

2.2. Извод из Плана генералне регулације „Атеница-Кулиновци“ у Чачку („Службени лист града Чачка” број 14/2014, 20/2018 и 29/2020)

 

ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА

 

Саобраћај  

Решење саобраћајне мреже у Изменама и допунама ПГР „Атеница-Кулиновци“ је урађено према претходном урбанистичком плану ПГР „Атеница-Кулиновци“,
Генералном урбанистич–ком плану града Чачак, број: 06-261/13-I донет на седници СГ од 13. децембра 2013. године (»Службени лист града Чачка«, број 25/2013),
Студије саобраћајне основе Чачка из 1998. године (обрађивач Институт за саобраћајнице Грађевинског факултета из Београда и ДП »Урбанпројекта« из Чачка) и
Студије железничког саобраћаја у реону града Чачка са везом за Горњи Милановац (обрађивач ЦИП Београд), урађених за потребе израде ГУП Чачка. Планирана
саобраћајна мрежа на обрађиваном простору базира се великим делом на већ изграђеној мрежи друмских саобраћајница, уз њихово дограђивање (проширивање и
продужавање).

Општи циљеви развоја у области саобраћајне инфраструктуре су:

Приступачност предметној области која је обухваћена изменама и допунама ПГР-а из других делова града (боље валоризовање положаја и улоге подручја  у оквиру
града Чачка) као и приступачност овој области из ширег окружења - других градова, а без потребе за пролажењем кроз густо насељене области града. Подразумева
се и квалитетно и ефикасно повезивање зона становања и зона рада.

Усмеравање развоја саобраћајне инфраструктуре и стимулација разноврсности понуде превозничких услуга (развој јавног градског превоза и алтернативних видова
кретања.

Повећање безбедности

Планирањем и изградњом саобраћајница адекватних попречних профила (у смислу планирања и изградње адекватних садржаја- елемената попречног профила
саобраћајница, као што су тротоари  и бициклистичке стазе), што је значајно за саобраћајнице свих рангова.

Eлиминисање укрштања примарних колосека (деонице пруге Сталаћ-Краљево-Пожега) са друмским саобраћајницама у нивоу (постојеће укрштање са Улицом 70).

Адекватна повезаност унутар области обухваћене изменама и допунама ПГР-а. Ово подразумева изградњу и подизање квалитета саобраћајне инфраструктуре – и
примарне и секундарне уличне мреже (посматрано са аспекта просторне дистрибуције путовања) тако да омогући међусобно повезивање и опслуживање свих делова
подручја измена и допуна ПГР-а.

Основни програмски елементи за реализацију наведених циљева из области саобраћаја су:

Планирање секундарне уличне мреже која би у што већој мери потврдила постојеће стање изграђених улица, а планираном доградњом и реконструкцијом формирала
логичне и функционалне целине.

Планирање изградње денивелисаног укрштања улице Николе Тесле са железничким колосецима (постојећим: пруга Сталаћ-Краљево-Пожега и планираним: пруга
Чачак-Горњи Милановац).

 

ДРУМСКИ САОБРАЋАЈ

Целокупна улична мрежа на територији обухваћеној изменама и допунама ПГР-а је подељена на следеће категорије:

Секундарну: сабирне улице другог реда,  приступне улице  и пешачке стазе.

Остале елементе друмског саобраћајног система: саобраћајни објекти, нивои укрштања, услови за приступ на јавну саобраћајну мрежу, општа правила за изградњу
станица за снабдевање возила горивом, посебна правила, услови и ограничења уређења јавних саобраћајних површина и јавни градски превоз. 

      

II - ПРИСТУПНЕ САОБРАЋАЈНИЦЕ  (ПС):

У обухвату плана улице овог ранга су најзаступљеније. Ово су саобраћајнице намењене кретању возила и пешака са јасно раздвојеним површинама (коловозом и
тротоарима). Основна намена им је остваривање саобраћајног приступа за околне садржаје - лoкације, мада у дужим потезима имају и елементе сабирне улоге.

Минимални карактеристични попречни профил улица овог ранга састоји се од пешачких површина-тротоара (2х1,5m) и колских површина - коловоза (5,0m-2
саобраћајне траке ширине по 2,5m).

Појединачна правила 

        9. Улица број 2

           Ова саобраћајница планирана је као издвојени прилаз локацији постројења за пречишћавање отпадних вода преко рекултивисане депоније Прелићи. Мада је
планирана као елемент мреже јавних саобраћајница, очекује се да она опслужује само локацију постројења па је тако и планирана. У том смислу њен
карактеристични попречни профил има коловоз ширине 6,5m, један тротоар ширине 1,5m, и затрављену банкину ширине 1,0m. У свом делу који се налази у обухвату
измена и допуна ПГР-а ова улица се одводњава гравитационо - преко планиране банкине у зелене површине. 

III - ИЗДВОЈЕНЕ ПЕШАЧКЕ И БИЦИКЛИСТИЧКЕ СТАЗЕ

1. Пешачка стаза на одбрамбеном насипу

Ова саобраћајна површина планирана је по круни одбрамбених насипа (бедем) дуж десне обале Атеничке реке и Западне Мораве и леве обале Трнавске реке. Укупна
ширина ових стаза је 3m, и састоји се од површине уређене за кретање пешака (поплочане, асфалтиране или уређене на други савремени начин) ширине 2,5m и
обостране затрављене банкине ширине по 0,25m. Ове површине планиране су првенствено за потребе рекреативног кретања пешака, али се по потреби (у краћим
временским периодима) могу користити у друге сврхе (у функцији одржавања објекта, одбране од поплава и слично). Кота уређене површине по којој се крећу
пешаци мора бити иста, или виша од коте насипа потребне за одбрану од високих вода водотока. 

Ц. - ОСТАЛИ ЕЛЕМЕНТИ ДРУМСКОГ САОБРАЋАЈНОГ СИСТЕМА

I - ОСТАЛЕ ПОВРШИНЕ 

1. Паркиралишта

У склопу планираних јавних саобраћајних површина на подручју Измена и допуна ПГР-а није планирано да се обезбедe паркинг места у профилу улица.

II - НИВОИ УКРШТАЈА 

1. Површинске раскрснице

У простору који је обухваћен изменама и допунама сва укрштања друмских јавних саобраћајница решавана су као површинске раскрснице (трокраке или



четворокраке - што је био случај и у основном плану). Такође, (мада се конкретна места налазе ван границе плана) укрштање са железничким пругама решавано је
денивелисано (подвожњаком испод железничке пруге).

2. Подвожњак

Унутар граница плана нема планираних енивелисаних укрштања, односно подвожњака, али је у непосредној близини границе планирано укрштање Улице Николе
Тесле са деоницом пруге Сталаћ-Краљево-Пожега и планираног крака - колосека ка Горњем Милановцу, као денивелисано (проласком улице испод пруге)
подвожњаком. Ово укрштање мада се налази ван граница плана има битан утицај на приказани нивелациони ток Улице Атеница-Кулиновци 68.

III - ОБЈЕКТИ 

1. Мостови

Унутар простора који дефинишу границе Измена и допуна ПГР-а планиране јавне саобраћајнице укрштају се - премошћују следећи водотоци:

Атеничка река Улицом број 2. Овај водоток у непосредној близини границе (али ван плана) премошћује и Улица Николе Тесле.

Трнавска река Улицом Улица Атеница-Кулиновци 68-крак. Овај водоток у непосредној близини границе (али ван плана) ремошћује и планирана железничка пруга за
Горњи Милановац и постојећа пруга за Краљево.

Западна Морава планираном железничком пругом за Горњи Милановац.

Ова премошћавања вршила би се у складу са водопривредним условима (када су у питању кота доње ивице и распони конструкције моста). У
односу на одбрамбене насипе поред водотока пројектима нивелете саобраћајнице омогућити да се мостови могу пројектовати и изградити тако да
њихова доња ивица конструкције буде најмање 0,5m изнад коте круне одбрамбеног насипа који се премошћава заједно са водотоком. На
мостовима сабраћајнице морају имати све елементе попречног профила у пуној ширини (без редукције ширине).     

 

VI - 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.

Одвод атмосферских вода са саобраћајних површина решавати гравитационо (пројектованим попречним и подужним падовима саобраћајница) и системом
атмосферске канализације путем прихватања површинске воде у сливнике и друге уливне грађевине. Изузетно, (у случају Улице број 2) одводњавање се врши преко
банкине у зелену површину шкарпе.

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).   

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 предвиђена 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 (осовине саобраћајнице, координатама темена и
полупречницима кривина). 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 (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.

 

Хидротехника

Водоводне инсталације

На планском подручју овог документа предвиђена је комплетно нова водоводна мрежа, прстенастог типа, минималних пречника цевовода Ø100мм, у трупу
новопредвиђених саобраћајница, и то 1 м од ивице коловоза, са супротне стране трасе фекалне канализације. Главни доводни цевовод за снабдевање водом овог
подручја је новопредвиђени цевовод у улици 2, која је и главна приступна саобраћајница будућег ППОВ-а (чвор В0-чвор В1). Други извор водоснабдевања овог
подручја је предвиђени цевовод у улици Николе Тесле који је пречника Ø300мм до чвора В4, а од чвора В4 до чвора В23 је Ø200мм. Ова два цевовода заједно са
осталим цевоводима Ø100мм, повезани су у прстенасту мрежу која поред функције водоснабдевања има и улогу противпожарне заштите. Максимално прихватљиви
притисци су до 10 бара.

Овај део градске мреже неопходно је ставити под систем даљинског управљања и надзора, као део јединственог градског система.

Прикључак објекта ППОВ-а на градски систем водоснабдевања предвиђен је у чвору В1, а унутрашња инсталација постројења мора бити у складу са правилима
грађења и условима ЈКП-а.

Сви пречници цеви дати су условно и морају се доказати хидрауличким прорачуном у наредним фазама израде техничке документације.

  

У табели 1. дати су елементи водоводне мреже

табела 1

ОЗНАКА
ЧВОРА

КОРДИНАТЕ ЧВОРА
L- ДЕОН.
(м)

Ø
(мм)

X Y Z

В0 4859367.36 7451097.59 233.40   

В1 4859386.53 7451256.18 234.93 191.21 150

В1a 4859504.07 7451225.05 231.60 137.17 100

      

В1 4859386.53 7451256.18 234.93   

В2 4859312.40 7451222.52 233.00 91.54 100

В3 4859241.85 7450992.42 233.60 263.03 100

В4 4859197.70 7450899.01 234.90 100.80 100



В23 4858911.54 7451189.43 233.70 408.19 200

В22 4858770.93 7451307.31 233.70 184.27 100

В19 4858805.87 7451393.76 233.55 93.24 100

В18 4858859.39 7451373.82 233.50 57.11 100

В17 4858971.45 7451300.04 233.25 135.50 100

В23 4858981.93 7451312.85 233.70 128.80 100

      

ОЗНАКА
ЧВОРА

КОРДИНАТЕ ЧВОРА
L- ДЕОН.
(м)

Ø
(мм)

X Y Z

В17 4858971.45 7451300.04 233.20   

В16 4858971.45 7451300.04 233.25 24.23 100

В15 4859041.68 7451338.51 232.90 56.29 100

В14 4858923.55 7451485.08 232.75 188.40 100

В18 4858859.39 7451373.82 233.50 130.99 100

В14 4858923.55 7451485.08 232.75   

В12 4859033.83 7451554.96 231.80 130.55 100

В11 4858953.08 7451820.31 230.70 251.21 100

В20 4858808.19 7451820.31 232.30 171.82 100

В19 4858805.87 7451393.76 233.55 344.65 100

      

В20 4858808.19 7451820.31 232.30  100

В21 4858539.96 7451286.61 233.80 700.11 100

В22 4858770.93 7451307.31 233.70 241.52 100

      

В11 4858953.08 7451820.31 230.70   

В11a 4859131.35 7451951.18 231.60 347.58 100

В10 4859264.27 7451669.78 231.35 221.15 100

В9 4859180.69 7451598.52 231.30 112.01 100

В12 4859033.83 7451554.96 231.80 158.39 100

В13 4859100.23 7451377.60 232.55 192.34 100

В15 4859041.68 7451338.51 232.90 70.98 100

      

В13 4859100.23 7451377.60 232.55   

В8 4859196.37 7451413.65 232.05 103.84 100

В9 4859180.69 7451598.52 231.30 194.15 100

      

В8 4859196.37 7451413.65 232.05   

В10 4859264.27 7451669.78 231.35 313.33 100

      

В8 4859196.37 7451413.65 232.05   



В7 4859258.22 7451339.83 232.50 96.40 100

В25 4859115.50 7451257.90 232.85 165.15 100

В24 4859064.17 7451219.15 233.00 64.31 100

В16 4858971.45 7451300.04 233.25 118.31 100

      

ОЗНАКА
ЧВОРА

КОРДИНАТЕ ЧВОРА
L- ДЕОН.
(м)

Ø
(мм)

X Y Z   

В24 4859064.17 7451219.15 233.00   

В5 4859149.14 7451084.90 233.35 159.11 100

В6 4859195.72 7451112.30 233.25 53.91 100

В2 4859312.40 7451222.52  171.47 100

В7 4859258.22 7451339.83 232.50 129.54 100

В25 4859115.50 7451257.90 232.85   

В6 4859195.72 7451112.30 233.25 166.24 100

      

В5 4859149.14 7451084.90 233.35   

В3 4859241.85 7450992.42 233.60 134.34 100

        

 

Напомена: сви пречници цеви дати су условно и морају се доказати хидрауличким прорачуном у наредним фазама израде техничке документације.

Од чвора В1 до чвора В2, цевовод је предвиђен кроз зелену површину, и одређена му је зона заштите по 2,5м са сваке стране осе (укупно заштитни појас 5м).

 

Фекална канализација

У свим планираним саобраћајницама предвиђа се изградња нове фекалне канализационе мреже, којом се прихватају употребљене воде у оквирима овог плана и
одводе у реципијент. Реципијент за прихват вода су шахтови на постојећем главном колектору Ø1200 и то Ф ПР и шахт за скретање колектора у ППОВ.

На простор плана ПГР-а, предвиђено је постројење за пречишћавање отпадних вода града Чачка на подцелини 5.3а.  Постојећи градски колектори фекалне
канализације 2хØ1200мм, се пресецају шахтом "шахт за скретање колектора ка ППОВ" и новим колектором одводе на постројење. Овим шахтом се укидају директни
изливи непречишћеног каналског садржаја у Атеничку реку (ушће Атеничке реке у Западну Мораву).

Пречишћена вода после третмана, испушта се у реку Западну Мораву, на месту како је дато у графичком прилогу (излив 3). Пречишћена вода мора бити квалитета
како налаже законска регулатива и по условима ЈВП "Србијаводе", јавног предузећа, које одржава и  управља водотоцима I реда. Квалитет и квантитет обавезно се
мере на изливном цевоводу, а изливни цевовод мора бити осигуран од повратних вода и прописно изграђен кроз труп одбрамбеног насипа. Инсталације фекалне
канализације самог ППОВ-а решавају се на простору самог постројења тј. локално.

Нова мрежа фекалне канализације састоји се од цевовода у свим улицама, две пумпне станице фекалне канализације и једног цевовода под притиском којим се
употребљена вода транспортује из два сливна подручја.

Цевоводи су пречника од Ø200мм у најузводнијим деоницама (минимално дозвољени пречник цевовода за јавну мрежу) до Ø500мм, завршне деонице испред улива. 
Пречници и падови цевовода, дати су условно, сви се морају проверити у хидрауличким прорачунима у техничкој документацији која следи после израде и усвајања
овог плана.

Нивелација терена и саобраћајница условила је потребу да се предвиде две пумпне станице за препумпавање фекалног садржаја и то ПС ФК 1 и ПС ФК 2. Пумпна
станица ПС ФК 1 препумпава каналски садржај из аа чвора (шахта) фекалне канализације Ф34 у чвор (шахт) фекалне канализације Ф27, ПС ФК2 из чвора Ф30а у
чвор (шахт) Ф17.  Висина препумпавања ПС ФК1 је 3,5м, а ПС ФК2 је 2,5м. Пумпне станице се предвиђају због смањења дубине копања, обзиром да је на целом
подручју обухвата овог плана висок ниво подземних вода, што има директно за последицу скупу изградњу и тешко одржавање.

Потисни цевовод фекалне канализације је предвиђен у улици Атеница-Кулиновци 80, од ПС ФК1 до шахта Ф27, у дужини 270м, пречника Ø100мм. и полаже се у исти
ров на растојању од 50цм, са огранком фекалне канализације за ту улицу.

 

У табели 2 дати су елементи мреже фекалне канализације

табела 2

ОЗНАКА
ЧВОРА

КОРДИНАТЕ L-
ДЕОН.
(м)

Ø
(мм)

I
(%)

дубина
ископа
(м)X Y Z Zdc

Ф1 4859228.18 7450999.16 233.57 232.17    1.40

Ф2 4859149.70 7451089.21 233.35 231.57 120.46 200 0.50 1.78

Ф3 4859196.92 7451116.30 233.25 231.29 55.22 250 0.50 1.96

Ф4 4859307.91 7451223.90 233.00 230.74 168.08 300 0.33 2.26



         

Ф5 4859138.46 7451105.91 233.26 231.86    1.40

Ф6 4859064.62 7451223.24 233.00 231.17 138.83 200 0.50 1.83

Ф7 4859116.46 7451262.38 232.85 230.84 64.96 200 0.50 2.01

Ф8 4859225.83 7451339.76 232.50 230.32 157.28 300 0.33 2.18

         

Ф6a 4859010.94 7451293.16 233.14 231.74    1.40

Ф6 4859064.62 7451223.24 233.00 231.31 85.72 200 0.50 1.69

         

Ф8 4859225.83 7451339.76 232.50 229.96 157.28 300 0.33 2.54

Ф4 4859307.91 7451223.90 233.00 229.63 130.70 400 0.25 3.37

Ф Пр 4859323.46 7451117.75 233.25 229.36 109.47 500 0.25 3.89

         

Ф9 4859186.42 7451135.39 233.20 231.80    1.40

Ф7 4859116.46 7451262.38 232.85 231.08 144.99 200 0.50 1.77

         

Ф10 4852770.13 7451316.00 233.70 232.50    1.20

Ф11 4858800.62 7451391.45 233.65 232.09 81.38 200 0.50 1.56

 

 

ОЗНАКА
ЧВОРА

КОРДИНАТЕ L-
ДЕОН.
(м)

Ø
(мм)

I
(%)

дубина
ископа
(м)X Y Z Zdc

Ф12 4858861.85 7451368.63 233.50 231.77 65.34 200 0.50 1.73

Ф13 4858966.88 7451300.98 233.25 231.14 126.11 200 0.50 2.11

Ф14 4858991.98 7451317.69 233.20 231.01 38.40 300 0.33 2.19

Ф15 4859036.97 7451340.08 232.90 230.86 45.46 300 0.33 2.04

Ф16 4859096.68 7451380.79 232.55 230.46 121.32 300 0.33 2.09

Ф17 4859189.90 7451414.92 232.05 230.21 100.30 400 0.25 1.84

Ф8 4859225.83 7451339.76 232.50 229.96 97.71 400 0.25 2.54

         

Ф18 4858904.63 7451182.25 233.70 232.30    1.40

Ф17 4859189.90 7451414.92 232.05 230.67 135.92 200 1.20 1.38

         

Ф19 4859061.46 7451034.82 234.34 232.94    1.40

Ф18 4858904.63 7451182.25 233.70 231.86 215.24 200 0.50 1.84

Ф13 4858966.88 7451300.98 233.25 231.32 135.92 250 0.40 1.93

         

Ф20 4859188.52 7450894.47 234.90 233.50    1.40

Ф21 4859078.62 7451017.99 234.41 232.67 165.43 200 0.50 1.74

Ф2 4859149.70 7451089.21 233.35 231.67 100.62 200 1.00 1.68



         

Ф22 4858819.14 7451262.53 233.70 232.40    1.30

Ф18 4858904.63 7451182.25 233.70 231.93 117.27 250 0.40 1.77

         

Ф23 4858831.98 74511498.44 233.41 232.41    1.00

Ф11 4858800.62 7451391.45 233.65 232.10 61.66 200 0.50 1.55

         

Ф24 4858871.95 7451398.40 233.33 231.93    1.40

Ф25 4858923.75 7451480.21 232.75 231.43 100.43 200 0.50 1.32

         

Ф26 4859022.44 7451361.23 232.88 231.58    1.30

Ф25 4858923.75 7451480.21 232.75 230.95 156.54 250 0.40 1.80

Ф27 4859032.90 7451549.65 231.80 230.48 118.33 250 0.40 1.32

         

Ф28 4859082.26 7451407.88 232.41 231.11    1.30

Ф27 4859032.90 7451549.65 231.80 230.34 153.90 200 0.50 1.46

Ф29 4859173.99 7451595.44 231.30 229.73 153.06 250 0.40 1.57

Ф30 4859259.31 7451671.61 231.35 229.26 116.75 300 0.40 2.09

Ф30a 4859204.23 7451422.27 232.01 228.06 299.88 300 0.40 3.95

 

ОЗНАКА
ЧВОРА

КОРДИНАТЕ L-
ДЕОН.
(м)

Ø
(мм)

I
(%)

дубина
ископа
(м)X Y Z Zdc

Ф31 4859180.88 7451437.69 231.94 230.64    1.30

Ф29 4859173.99 7451595.44 231.30 229.82 163.68 200 0.50 1.48

         

Ф32 4858540.78 7451294.70 233.06 231.76    1.30

Ф33 4858805.38 7451725.79 232.30 230.38 345.12 250 0.40 1.92

Ф34 4858953.08 7451820.29 230.70 229.34 173.39 250 0.60 1.36

         

Ф38 4859258.29 7451704.47 231.30 230.00    1.30

Ф37 4859203.60 7451862.56 231.00 229.14 172.22 200 0.50 1.86

Ф36 4859162.10 7451950.12 230.35 228.63 101.89 200 0.50 1.72

Ф35 4859125.22 7451941.73 231.60 228.18 89.71 200 0.50 3.42

Ф34 4858953.08 7451820.29 230.70 227.32 214.61 250 0.40 3.38

         

Ф34a 4859024.05 7451568.36 230.79 229.49    1.30

Ф34 4858953.08 7451820.29 230.70 228.19 260.13 200 0.50 2.51

         

Ф33a 4858832.94 7451511.52 233.03 231.73    1.30

Ф33 4858805.38 7451725.79 232.30 230.62 221.94 200 0.50 1.68



         

         

Ф41 4859384.36 7451231.80 233.40 231.89 87.65 200 1.50 1.51

Ф42 4859451.32 7451215.61 232.61 230.66 81.74 200 1.50 1.95

Напомена: сви пречници и падови цеви дати су условно и морају се доказати хидрауличким прорачуном у наредним фазама израде техничке документације.

 

Атмосферска канализација

Површина обухвата овог планског документа, на основу нивиелације, је подељена на две сливне површине и то слив који гравитира Атеничкој реци и слив који
гравитира Трнавској реци. Већи део обухвата припада сливу Трнавске реке. Реципијенти за одвод атмосферских вода су Трнавска река (излив 1) и Атеничка река
(излив 2).

У свим саобраћајницама из обухвата плана предвиђена је атмосферска канализациона мрежа, за одвођење атмосферске воде. Систем за одводњавање атмосферских
вода састоји се од цевовода канализационе мреже са свим потребним објектима на њој и пумпне станице атмосферске канализације (ПС АК). Пумпна станица (ПС АК)
препумпава воду из мреже у излив 1 у водоток Трнавске реке а висином дизања око 2,5м. Локација црпне станице је непосредно уз левообални насип Трнавске реке у
улици Атеница-Кулиновци 68. Подцелина 5.3а, на којој се налази ППОВ припада сливу Атеничке реке. Атмосферске воде са платоа и објеката ППОВ-а, решавају се
интерно, с тим што је неопходно извршити њено третирање у зависности од квалитета воде (одмашћивање и сл.) и као нешкодљиве укључити у систем јавне
канализационе мреже. Прикључење извршити у чвору атмосферске канализације А44 или у А43 у зависности од нивелације платоа и количина атмосферских вода.
Излив атмосферске воде у Атеничку реку (излив 2) је гравитациони, кроз труп деснообалног одбрамбеног насипа Атеничке реке

Пречници цевовода су од Ø300мм у најузводнијим деоницама мреже, до Ø600мм у деоницама испред излива.

У табели 3 дати су елементи система за одводњавање предметног подручја.

табела 3

ОЗНАКА
ЧВОРА

КОРДИНАТЕ L-
ДЕОН.
(м)

Ø
(мм)

I
(%)

дубина
ископа
(м)X Y Z Zdc

А1 4859192.76 7450897.17 234.90 233.50    1.40

А2 4859240.23 7450994.35 233.35 231.93 112.20 300 1.40 1.42

А3 4859310.15 7451223.22 233.00 231.27 262.03 400 0.25 1.73

А4 4859255.47 7451339.76 232.50 230.95 130.95 500 0.25 1.55

А5 4859193.57 7451414.44 232.05 230.66 97.14 500 0.30 1.39

А6 4859262.12 7451670.88 231.35 229.71 314.37 500 0.30 1.64

А7 4859202.86 7451866.15 231.00 229.08 210.59 600 0.30 1.92

А8 4859159.89 7451953.22 230.35 228.67 102.83 600 0.40 1.68

         

А9 4859192.76 7450897.17 233.31 232.01    1.30

А10 4859064.50 7451221.30 233.35 231.55 140.33 300 0.33 1.80

А11 4859115.90 7451260.26 232.85 231.39 64.52 400 0.25 1.46

А4 4859255.47 7451339.76 232.50 230.98 161.15 400 0.25 1.52

         

А12 4859183.49 7451137.61 233.18 231.78    1.40

А11 4859115.90 7451260.26 232.85 231.32 140.03 300 0.33 1.53

         

А13 4859005.46 7451297.79 233.18 231.88     

А10 4859064.50 7451221.30 233.35 231.56 96.95 300 0.33 1.79

         

А14 4859175.78 7450918.29 234.82 233.32    1.50

А15 4859111.67 7450991.17 233.70 232.19 377.64 500 0.30 1.51

А16 4858968.76 7451301.02 233.25 231.72 132.09 500 0.35 1.53

А17 4858991.82 7451315.43 233.25 231.60 37.01 500 0.35 1.65

А18 4859039.29 7451339.33 232.90 231.38 53.40 500 0.40 1.52



А19 4859098.45 7451379.26 232.55 231.02 71.87 500 0.50 1.53

А20 4859033.31 7451552.24 231.80 230.08 188.25 500 0.50 1.72

А21 4858952.63 7451817.50 230.70 228.96 281.02 600 0.40 1.74

А22 4859125.69 7451944.56 230.60 228.10 214.97 600 0.40 2.50

 

 

ОЗНАКА
ЧВОРА

КОРДИНАТЕ L-
ДЕОН.
(м)

Ø
(мм)

I
(%)

дубина
ископа
(м)X Y Z Zdc

А23 4859184.20 7451434.27 231.96 230.66    1.30

А24 4859177.88 7451597.37 231.30 230.15 169.84 300 0.30 1.15

А6 4859262.12 7451670.88 231.35 229.75 114.10 300 0.35 1.60

         

А25 4859053.20 7451564.84 231.73 230.63    1.10

А24 4859177.88 7451597.37 231.30 230.19 132.68 300 0.33 1.11

         

А26 4859112.31 7451380.93 232.49 231.19    1.30

А5 4859193.57 7451414.44 232.05 230.66 106.62 300 0.50 1.39

         

А27 4858882.44 7451209.95 233.70 232.30    1.40

А28 4858767.26 745303.55 233.70 231.85 149.17 400 0.30 1.85

А29 4858803.23 7451392.51 233.65 231.56 96.00 400 0.30 2.09

А30 4858806.82 7451728.27 232.30 230.52 348.18 400 0.30 1.78

А21 4858952.63 7451817.50 230.70 228.98 171.63 500 0.90 1.72

         

А31 4858545.29 7451283.89 233.70 232.45    1.25

А28 4858767.26 745303.55 233.70 231.87 231.77 400 0.25 1.83

         

А32 4858525.21 7451305.43 233.74 232.34    1.40

А30 4858806.82 7451728.27 232.30 230.67 669.56 400 0.25 1.63

         

А33 4858845.86 7451376.73 233.54 232.14    1.40

А29 4858803.23 7451392.51 233.65 231.99 45.47 300 0.33 1.66

         

А34 4858883.75 7451359.20 233.45 232.10    1.35

А16 4858968.76 7451301.02 233.25 231.74 104.06 300 0.35 1.51

         

А35 4858866.90 7451389.73 233.39 231.99    1.40

А36 4858923.61 7451482.65 232.75 231.21 110.88 300 0.70 1.54

А20 4859033.31 7451552.24 231.80 230.30 129.90 500 0.70 1.50

         



А37 4855028.08 7451355.67 233.78 232.38    1.40

А36 4858923.61 7451482.65 232.75 231.27 184.35 300 0.60 1.48

 

ОЗНАКА
ЧВОРА

КОРДИНАТЕ L-
ДЕОН.
(м)

Ø
(мм)

I
(%)

дубина
ископа
(м)X Y Z Zdc

А38 4859222.00 7451000.64 233.56 232.26    1.30

А39 4859149.44 7451087.15 233.35 231.89 113.48 300 0.33 1.46

А40 4859196.41 7451114.15 233.25 231.70 55.07 300 0.33 1.55

А3 4859310.15 7451223.22 233.00 231.29 165.96 400 0.25 1.71

         

А41 4859354.37 7451133.98 235.33 234.03    1.30

А42A 4859356.35 745198.68 234.38 232.25 65.48 300 1.50 2.13

А42 4859385.62 7451259.35 233.40 231.24 67.38 300 1.50 2.16

А43 4859509.99 7451231.33 231.60 228.87 146.03 500 0.25 2.73

         

А42 4859385.62 7451259.35 233.40 231.24    2.16

А44 4859385.62 7451259.35 232.80 231.33 29.18 300 0.33 1.47

Напомена: сви пречници цеви дати су условно и морају се доказати хидрауличким прорачуном у наредним фазама израде техничке документације.

 

Објекти на водотоковима

Објекте на водотоковима подручја обухвата овог документа чине одбрамбени насипи реке Западна Морава, Трнавске реке и Атеничке реке.

Левообални насип Западне Мораве је постојећи и у плану је третиран као постојећи објекат и немењају се његови елементи (кота круне насипа и положај).

Десна обала Западне Мораве као и ушћа Атеничке реке и Трнавске реке у Западну Мораву су неуређени или делимично уређени. Обзиром на напред наведено овај
документ предвиђа нове водопривредне објекте за заштиту од поплава:

- деснообални насип Западне Мораве између ушћа Атеничке и Трнавске реке у Западну Мораву

- деснообални насип Атеничке реке од ушћа до новопредвиђене улице Николе Тесле

- левообални насип Трнавске реке од ушћа до улице Атеница-Кулиновци 69.

 

У ПГР је уграђен Главни пројекат регулације реке Западне Мораве од ушћа Трнавске до Атеничке реке, пројектант Хидрозавод ДТД Нови Сад, инвеститор ЈВП
"Србијаводе" Београд. Овим пројектом су и дефинисани услови ЈВП "Србијаводе" за израду овог планског документа.

У графичком прилогу овог планског документа, дат је положај и димензије ових водопривредних објеката, чиме су испуњени услови овог имаоца јавних овлашћења.

У табели 4 дати су основни елементи трасе предметних објеката, а у графичком прилогу остали неопходни елементи насипа (кота круне, димензије, инспекцијска
стаза и др.)

 

табела 4  

ТЕМЕ
КРИВИНЕ

КОРДИНАТЕ
R-КРИ-ВИНЕ (m)

X Y

T1ˈ 4859232.99 7450911.50  

T1 4859264.00 7451055.00 165.00

T2 4859605.00 7451275.00 60.00

T3 4859398.00 7451734.00  

T4 4859326.00 7452104.00 60.00

T5 4858901.00 7451792.00  

T5ˈ 4858847.43 7451752.67  

 

Електоенергетика

Како на подручју овог плана не постоји ниједна ТС 10/0,4 kV, за напајање објеката надлежне су околне ТС 10/0,4 kV. За ове трафостанице напон 10 kV обезбеђује се



са 10 kV-них извода оближњих трафостаница средњег напона: ТС 35/10 kV "Пивара", ТС 35/10 kV "Казаница" и ТС 35/10 kV "Хладњача", а за њихово напајање
напоном 35 kV надлежне су ТС 110/35/10 kV "Чачак 2" и ТС 110/35 kV "Чачак 1", које се такође налазе ван граница овог плана.

Новопланирана трафостаница (изван граница плана, западно), означена као ТС 110/10 kV "Чачак 5", препоручене снаге  2x20 MVA, имала би улогу у преузимању
индустријског оптерећења од ТС 35/10 kV "Хладњача", ТС 35/10 kV "Казаница" и ТС 35/10 kV "Пивара", у преузимању оптерећења од домаћинстава и остале
потрошње од ТС 35/10 kV "Хладњача", као и у преузимању дела оптерећења од ТС 110/10 kV "Чачак 2" до изградње ТС 110/10 kV "Чачак 6", која не припада подручју
овог плана. Планирана ТС 110/10 kV "Чачак 5" би са осталим постојећим и планираним трафостаницама истог напонског нивоа у граду Чачку, била повезана у
планирани 110 kV-ни прстен и тиме допринела оптимизацији просторне расподеле снага. У том смислу планиран је двоструки ДВ 110 kV од предметне ТС  110/10 kV
"Чачак 5" до места прикључка на новопланирани ДВ 110 kV: ТС 220/110 kV "Чачак 3" – ДВ 110 kV бр. 182 за ТС 110/10 kV "Горњи Милановац". Планирано је да део
трасе овог далековода буде унутар граница овог плана, уз обезбеђен одговарајући коридор, ширине 40 m.

Две (ТС 35/10 kV "Хладњача" и ТС 35/10 kV "Казаница") од поменуте три трафостанице 35/10 kV, могуће је реконструисати, заменом неких од постојећих
трансформатора 35/10 kV снаге 4 MVA, новим трансформаторима 35/10 kV снаге 8 MVA. Тако ће ове ТС 35/10 kV имати типску снагу 3x8 MVA, односно 2x8 MVA. Ове
активности треба изводити у складу са динамиком изласка из погона дотрајалих трансформатора и решавањем проблема обезбеђења сигурног напајања.

Развоју система допринела би изградња нових ТС 10/0,4 kV, које би биле типске БТС 630 kVA или nx630 KVA, уз постепену реконструкцију и типизацију постојећих
околних, као и изградњa нове кабловске мреже 10 kV и 1 kV, уз формирање одговарајућих "прстенова".

Предложено планско решење урађено је на основу Услова ЕМС ад "Електромрежа Србија" Београд, од 21.02.2019. год. бр. 130-00-UTD-003-146/2019-002.

Напајање планираног постројења за пречишћавање отпадних вода врши се каблом 10 kV, у складу са Условима испоручиоца електричне енергије, који се полаже у
ров, чија је траса дата овим планом. Унутар Постројења, према Идејном пројекту предвиђена је трафостаница ТС 10/0,4 kV, инсталисане снаге 1000 kVA, на чијим се
прикључним сабирницама завршава напојни 10 kV-ни кабл.

За потребе напајања електричном енергијом објеката на подручју намењеном за становање планирана је изградња једне типске ТС 10/0,4 kV, снаге 630 kVA
(југозападни део подручја). Могућа је градња трафостаница 10/0,4 kV и на другим локацијама унутар граница плана.

Напајање компостане, као и кванташке пијаце електричном енергијом врши се подземним кабловима, положеним у ров, са трасама усклађеним са решењима из овог
плана, према Условима испоручиоца електричне енергије.

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 парцели
на којој се налази, тако и на околним грађевинским парцелама.

Уклапање у урбанистичка и саобраћајна решења своди се на превођење постојеће надземне мреже напона у подземну. Трасирање каблова изводити у зонама
тротоара саобраћајница и зелених површина, у складу са прописима код укрштања, приближавања и паралелног вођења са осталом инфраструктуром и другим
објектима.

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, 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 истим 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.

Нисконпонска мрежа треба обавезно да претрпи превођење из надземне у подземну мрежу, извођењем прикључака објеката подземним инсталацијама и уклапањем
траса каблова у нова урбанистичка и саобраћајна решења.

У области јавног осветљења могуће је остварити побољшање енергетске ефикасности применом савремених решења, коришћењем светиљки са изворима светла која
дају квалитетну осветљеност, обезбеђују добру репродукцију боја, а с друге стране врше уштеду електричне енергије, што се може остварити и применом неког од
система за даљинско управљање јавним осветљењем.

Побољшање стања са аспекта електро-енергетских капацитета може се остварити изградњом електрана за производњу електричне енергије, које користе обновљиве
изворе енергије (соларне електране, хидро-гео-термалне електране и електране на био масу).

 

УСЛОВИ ПРИКЉУЧЕЊА НА ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКУ ИНФРАСТРУКТУРУ

Напајање новопланираних објеката електричном енергијом ниског напона вршити у складу са одговарајућим условима  испоручиоца електричне енергије, обавезно
подземним водовима са неког од прикључних места, или директно са извода надлежне ТС 10/0,4 kV. Прикључни кабл завршити у тзв. КПК орману на фасади објекта
или на неки други прописани начин, дат условима испоручиоца ел. енергије. Траса напојног кабла на јавној површини мора бити у складу са трасама предвиђеним
овим планом.

Електричне инсталације унутар објекта пројектовати и извести у складу са прописима и стандардима из ове области, уз примену свих потребних заштитних мера.

Код реконструкције НН мреже, односно "превођења" надземне у подземну мрежу, потребно је извршити и реконструкцију кућних прикључака, коришћењем
подземних водова и КПК ормана, или друге прописане опреме у складу са условима испоручиоца електричне енергије.

Улични разводни ормани са изводима за напајање једног или више објеката, треба да буду одговарајући атестирани слободностојећи ормани, постављени 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 грађанa.

 

ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА

 

Саобраћај

Урбанистичко решење саобраћајних површина, односно регулационе ширине и нивелациони елементи, као и попречни профили за постојеће и планиране
саобраћајнице приказани су у графичком прилогу „Карта саобраћајне инфраструктуре“, са аналитичко-геодетским и свим осталим елементима неопходним за израду
техничке документације за саобраћајнице.

Приликом пројектовања и грађења настојати да се сви елементи попречног профила саобраћајних површина који се функционално разликују нивелационо раздвоје.
Коловозну конструкцију одредити према инжењерско-геолошким карактеристикама тла и очекиваном саобраћајном оптерећењу. Геометрија планираних и постојећих
саобраћајних површина прецизно ће бити дефинисана у току израде пројектно техничке документације на основу важећих правилника и осталих важећих стандарда и
прописа који регулишу ову материју.

За све предвиђене интервенције и инсталације које се воде кроз земљишни појас (парцелу пута) потребно је прибавити услове надлежног управљача пута.

Инжењерско-геолошке карактеристике терена захтевају примену адекватних санационих мера при изградњи саобраћајница. Тачну диспозицију потпорних зидова
(димензије, врста, нагиб) дефинисати кроз израду детаљних геолошких истраживања и статичког прорачуна.

 

РЕГУЛАЦИЈА

Регулационе линије и осовине саобраћајница представљају основне елементе за дефинисање коридора у коме су планиране саобраћајне мреже, чиме је дата граница
у оквиру које је дато техничко решење трасе. Када је у питању регулациона ширина појаса-простора, који је планом намењен за пројектовање и изградњу
саобраћајница, у односу на укупну ширину карактеристичног попречног профила додавано је најмање по 0,25m са сваке стране саобраћајнице. Овакав став је заузет
на основу увида у конфигурацију терена, изграђеност окружења коридора у коме се планира саобраћајница и досадашњег искуства у реализацији оваквих пројеката-
објеката. На овај начин је омогућено да се даљом разрадом планом приказаних решења трасе, кроз техничку документацију, унапреде поједина решења дата у плану



(у оквиру дефинисане границе-регулације, односно претходно извршене парцелације), а уз обавезујући број планираних саобраћајних трака и њихових ширина, у
циљу побољшања саобраћајних ефеката, инфраструктурних решења и рационализације трошкова изградње планиране саобраћајнице. Дефинисана 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.
Опис ситуационог решења као једног од основа за успостављање регулације дат је и у правилима уређења.

Генералним регулационим решењем препоручене су минималне ширине за:          

- тротоаре и пешачке стазе.....................мин 1,5 m

- бициклистичке стазе једносмерне....... 1,5 (1,0) m

- бициклистичке стазе двосмерне.......... 3,0 (2,0)m

Подземне трасе главних водова комуналне инфраструктуре планиране су у регулационим профилима саобраћајница.

 

НИВЕЛАЦИЈА

Подручје обухваћено Изменама и допунама ПГР-а лежи на терену који је у веома благом паду према водотоцима који га окружују (Западна Морава, Атеничка и
Трнавска река). Такав рељеф уз релативно мале интервенције омогућује одвођење површинских вода према саобраћајницама, са којих се оне одводе системом
атмосферске канализације према наведеним реципијентима.

Планом се настојало да се нивелете планираних саобраћајница које прате постојеће саобраћајнице, задрже на приближно истим котама што је и препорука за
пројектанте. Делови планираних саобраћајница, који се надовезују на постојеће деонице, нивелационо се морају прилагодити постојећем стању.

До већих промена нивелета доћи ће на планираним денивелисаним укрштањима и деоницама нових саобраћајница, што ће бити прецизније дефинисано техничком
документацијом.

Нивелету саобраћајница пројектовати на основу кота датих у графичким прилозима, а које треба прихватити као оријентационе. Приликом пројектовања ослонити се
на детаљне геодетске снимке терена-коридора планиране саобраћајнице. С обзиром да је у великом делу Измена и допуна ПГР-а у питању надоградња и
модернизација постојеће мреже саобраћајница, али и код пројектовања нових саобраћајница, потребно је водити рачуна о постојећим котама, како саобраћајница,
тако и о котама улаза у парцеле и објекте. Такође, битан утицај на нивелационо решење саобраћајнице могу имати и коте осталих инфраструктурних мрежа,
нарочито канализационих (фекална и атмосферска канализација).

Нивелацију земљишта, односно парцела које нису јавног карактера усагласити са висинским решењем саобраћајница утврђених као јавне површине.

Нивелационо, новопланиране саобраћајнице су уклопљене на местима укрштања са већ постојећим саобраћајницама, док су на преосталим деловима одређене на
основу топографије терена и планираних објеката.

У нивелационом смислу, код потврђивања траса постојећих саобраћајница задржане су углавном постојеће висинске коте.

 

МАКСИМАЛНИ ПОДУЖНИ НАГИБ:

- градске саобраћајнице ........................  6% (8%)

- сабирне саобраћајнице I и II ........        7% (10%)

- приступне улице..........................        12% (14%)

Обзиром на конфигурацију терена ова ограничења (која су стандардна) могу се очекивати само у кратким деоницама непосредно уз неке објекте(подвожњаке,
мостове и слично). Настојало се да максимални подужни нагиб саобраћајница примарне мреже буде до 7%.

 

ПАРКИРАЛИШТА

У обухвату ових измена и допуна ПГР-а нису планиране јавне саобраћајне површине немењене мирујућем саобраћају, али је предвиђена могућност директног додира
јавне саобраћајнице и паркиралиште у оквиру уређења локације друге намене. Описана правла дају се као препоруке првенствено за таква паркиралишта.   

Стандардне димензије паркинг места за ПА

За путничке аутомобиле примењује се меродавно возило заједно са потребним слободним профилом.          

Паркирање у додиру са профилима проточних саобраћајница омогућити испред објеката са краткотрајном посетом, 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 a=45º)

 

УСЛОВИ ПРИСТУПАЧНОСТИ ОСОБАМА СА ИНВАЛИДИТЕТОМ

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, као и осталим важећим прописима,
нормативима и стандардима који регулишу ову  област.

За приступ и кретање хендикепираних и инвалидних лица, неопходно је предвидети стазе са рампама на местима денивелације између разних категорија
саобраћајних површина.

 

Елементи приступачности јавног саобраћаја

Тротоари и пешачке стазе

Тротоари и пешачке стазе треба да буду приступачни, у простору су међусобно повезани и прилагођени за оријентацију, и са нагибима који не могу бити већи од 5%
(1:20), а изузетно до 8,3% (1:12).

Највиши попречни нагиб уличних тротоара и пешачких стаза управно на правац кретања износи 2%.

Шеталишта у оквиру јавних зелених и рекреативних површина су осветљена, означена и са обезбеђеним местима за одмор са клупама дуж праваца кретања.

Пешачки прелази и пешачка острва

Место пешачког прелаза означава се тако да буде јасно видљиво и да се разликује од подлоге тротоара, а према важећем Правилнику о саобраћајној сигнализацији.

За савладавање висинске разлике између тротоара и коловоза користе се закошени ивичњаци који се изводе у ширини пешачког прелаза и у нивоу коловоза, са
максималним нагибом закошеног дела до 8,3%, а ако је технички неизводљиво у изузетним случајевима до 10%.

Места за паркирање

Места за паркирање возила која користе особе са инвалидитетом предвиђају се у близини улаза у објекат и означавају се знаком приступачности.

Места за паркирање треба да испуне следеће услове:



најмања укупна површина места за паркирање возила која користе особе са инвалидитетом износи 370 цм x 480 цм;

место за паркирање за два аутомобила које се налази у низу паркиралишних места управно на тротоар величине је 590 x 500 цм с међупростором ширине 150 цм;

Уколико паркиралиште није изведено у истом нивоу са оближњом пешачком стазом тада ће се излаз са паркиралишта обезбедити спуштеном пешачком стазом
максималног нагиба од 8,3% и минималне ширине најмање 140 цм колико износи слободан простор за маневрисање;

на паркиралиштима са мање од 20 места која се налазе уз амбуланту, апотеку, продавницу прехрамбених производа, пошту, ресторан и дечји вртић, најмање једно
место за паркирање;

на паркиралиштима уз бензинске пумпе, ресторане и мотеле поред магистралних и регионалних путева 5% места од укупног броја места за паркирање, али не мање
од једног места за паркирање;

Неопходно је испоштовати и друге услове дефинисане важећом законском регулативом.

Нивелације свих пешачких стаза и пролаза радити у складу са важећим прописима о кретању инвалидних лица.

Потребно је испоштовати одредбе Закона о спречавању дискриминације особа са инвалидитетом.

 

ПОСЕБНА ПРАВИЛА ЗА ИЗГРАДЊУ САОБРАЋАЈНЕ МРЕЖЕ

Правила за изградњу коловоза

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

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

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

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

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

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

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

На улазима у дворишта парцела и на прелазима оивичења радити од упуштених (оборених) ивичњака и рампама прописаним за особе са инвалидитетом.

Одвод атмосферских вода са површине коловоза планирати преко сливника у атмосферску канализациону мрежу.

У регулационим профилима улица предвидети јавну расвету.

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

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

Правила за изградњу бициклистичких и пешачких стаза

Изградњу бициклистичких и пешачких стаза-тротоара,  планирати од савремених материјала.

Нивелета пешачке стазе и тротоара мора бити прилагођена околним објектима, терену и прелазима преко коловоза.

Уколико се бициклистичка стаза налази непосредно поред пешачке стазе-тротоара, настојати да њена нивелација буде нижа од нивелације тротоара и визуелно (по
боји застора) раздвојена од тротоара.

Пешачки прелази преко коловоза и прилази објектима морају бити планирани у складу са  Правилником о техничким стандардима приступачности.

Правила за изградњу паркинга

Изградњу паркинга  планирати и пројектовати од савремених материјала, односно од асфалта, поплочавањем… зависно од локације изградње.

Димензије паркинг места морају бити у складу са важећим нормативима и стандардима за улично и ванулично паркирање за одређену категорију возила.

Распоред паркинг места у оквиру паркинга мора бити такав да омогући озелењавање паркинга са ниским и високим зеленилом, по моделу да се на три паркинг места
планира по једно дрво.

око и унутар планираних паркинга обезбедити одговарајућу засену садњом високог зеленила.

Уређење јавних паркинга планирати тако да распоред паркинг места, пролази и прилази паркингу омогућавају контролу уласка и изласка са паркинга.

У оквиру јавних паркинга као и у њиховој околини морају се изградити пешачке комуникације ради омогућавања одвијања безбедног пешачког саобраћаја између
паркинг простора и околних садржаја.

 

Хидротехника

Правила изградње представљају скуп међусобно зависних елемената за формирање трасе, међусобног положаја, дубине укопавања, као и других правила.

 

ИНСТАЛАЦИЈЕ  И ОБЈЕКТИ ВОДОВОДА И КАНАЛИЗАЦИЈЕ

Водовод и канализација се морају трасирати тако да:

не угрожавају постојеће или планиране објекте, као и планиране намене коришћења земљишта,

да се подземни простор и грађевинска површина рационално користе,

да се поштују прописи који се односе на друге инфраструктуре,

да се води рачуна о геолошким особинама тла, подземним водама...

Водовод трасирати једном страном коловоза, супротној од фекалне канализације, на одстојању 1,0 m од ивичњака.

Атмосферску канализацију трасирати осовином коловоза (или изузетно због постојећих инсталација или попречних падова коловоза – једном страном коловоза на
одстојању 1,0 m од ивичњака, у ком случају је фекална канализација трасирана осовином).

Хоризонтално растојање између водоводних и канализационих цеви и зграда, дрвореда и других затечених објеката не сме бити мање од 2,5 m.

Растојање водоводних цеви од осталих инсталација (гасовод, топловод, електро и телефонски каблови) при укрштању не сме бити мање од 0,5 m.

Тежити да водоводне цеви буду изнад канализационих, а испод електичних каблова при укрштању.

Полагање водовода или канализације у тротоару се може дозволити само изузетно, уз документовано образложење и са посебним мерама заштите.

Уколико није могућа траса у оквиру регулативе саобраћајнице, водовод или канализацију трасирати границом катастарских парцела уз сагласност оба корисника



међних парцела.

Тежити да на прелазу преко водотока и канала водоводне цеви буду изнад корита. У изузетним случајевима (прелаз испод реке, канала, саобраћајница и сл.) цеви се
морају водити у заштитној челичној цеви.

Минимална дубина укопавања цеви водовода и канализације је 1,0 m од врха цеви до коте терена, а нагиби према техничким прописима у зависности од пречника
цеви.

Нове цеви положити на слоју песка, на дубини мин 1,1 m, водећи рачуна о укрштању са другим инсталацијама.

Минимално дозвољено растојање водовода и канализације при паралелном вођењу са другим инсталацијама дато је у табели:

Минимално дозвољено растојање (m)

 Паралелно
вођење

међусобно водовод и канализација 0.4

до гасовода 0.3

до топловода 0.5

до електричних каблова 0.5

до телефонских каблова 0.5

Минимални пречник водоводне цеви на предметном подручју одређује ЈКП "Водовод", али треба тежити да у свим улицама буде min Ø100 mm (због противпожарне
заштите објеката). Водоводну мрежу градити у прстенастом систему.

За кућне водоводне прикључке на улични цевовод, обавезни су одвојци са затварачем.

Пролаз водоводних цеви кроз ревизионе шахте и друге објекте канализације није дозвољен.

Минимални пречник уличне фекалне канализације је Ø200 mm, а кућног прикључка Ø150 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 Ø300 mm, а дубине и нагиби према прописима из ове области, у складу са техничким условима ЈП "Градац".

Минимални кућни прикључци су Ø250 mm.

На свим променама правца, прикључцима, као и на правим деоницама инсталације канализације на максимално 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 50-100m (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.

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 2,5m од спољне ивице цеви. У појасу заштите није дозвољена изградња објеката, ни
вршење радњи које могу загадити воду или угрозити стабилност цевовода.

Уколико у јавној приступној саобраћајници не постоји изграђена градска фекална канализација, до изградње фекалне канализације - отпадне воде из објеката
прикључити искључиво у водонепропусне јаме (од полимерних материјала или водонепропусног бетона).

Уколико у близини објеката не постоји изграђена градска фекална канализација, а  нема нивелационих могућности за изградњу - отпадне воде из објеката
прикључити искључиво у водонепропусне јаме (од полимерних материјала или водонепропусног бетона), да би се спречило истицање отпадног садржаја у подземне
воде. Учесталост пражњења јаме од стране ЈКП "Комуналац" (или друге надлежне комуналне организације) врши се по потреби, али најмање једном у месец дана, на
основу уговора о одржавању и пражњењу. Димензионисање и изградња се морају извести у складу са прописима за ту врсту радова.

У деловима Плана где постоји изграђена фекална канализација, забрањује се употреба пољских нужника и септичких јама. Објекти се морају прикључити на градску
мрежу у складу са техничким условима ЈКП "Водовод".

Положај санитарних уређаја (сливници, нужници...) не може бити испод коте нивелете улица, ради заштите објеката од успора фекалне канализације из уличне
мреже. Изузетно, може се одобрити прикључење оваквих објеката на градску мрежу фекалне канализације уз услове заштите прописане техничким условима ЈКП
"Водовод". Ове уређаје уграђује корисник и саставни су део кућних инсталација, а евентуалне штете на објекту сноси корисник.

Уколико у близини објеката не постоји улична атмосферска канализација, прикупљене атмосферске воде са локације се могу упустити у отворене канале поред
саобраћајница (уколико постоје) или у затрављене површине у оквиру локације.

Забрањена је изградња понирућих бунара.

Забрањена је изградња објеката и сађење засада над разводном мрежом водовода или канализације. Власник непокретности која се налази испод, изнад или поред
комуналних објеката (водовод, канализација...), не може обављати радове који би ометали пружање комуналних услуга.

Сви индустријски објекти морају имати предтретман пречишћавања технолошке воде пре испуштања у градску канализацију, чиме ће се испоштовати ниво квалитета
канализације при упуштању у реципијент.

Постављање подземних инсталација (водовод, канализација, електро и ПТТ мрежа...) испод зелених површина, вршити на растојању од мин. 2,0 m од постојећег
засада, а уз одобрење општинског органа за раскопавање и враћање површина у првобитно стање.

Прикључке из објеката на водоводну градску мрежу вршити преко водомера. Водомер мора бити смештен у посебно изграђен шахт и испуњавати прописане



стандарде, техничке нормативе и норме квалитета, које одређује ЈКП "Водовод". Положајно, водомерни шахт постављати max 2,0 m од регулационе линије.

Противпожарна заштита у насељима се омогућава изградњом противпожарних хидраната на водоводној мрежи. Цеви морају бити минималног пречника 100 mm, у
прстенастом систему. Изузетно се дозвољавају слепи кракови цевовода до 180 m. Хидранти пречника 80 mm или 100 mm се постављају на максималној удаљености од
80 m, тако да се пожар на сваком објекту може гасити најмање са два хидранта. Удаљеност хидраната од објекта је минимално 5 m, а највише 80 m.

Уколико се хидрантска мрежа напаја водом из водоводне мреже чији је притисак недовољан (min 2,5 bar), предвиђају се уређаји за повишење притиска. Уређај се
поставља у објекат који се штити од пожара или у посебно изграђен објекат, у складу са прописима из ове области.

Забрањено је извођење физичке везе градске водоводне мреже са мрежама другог изворишта: хидрофорима, бунарима,  пумпама...

Јавне чесме морају бити уређене, а квалитет воде се мора редовно контролисати од стране Завода за јавно здравље - Чачак.

Код пројектовања већих инфраструктурних објеката (постројења за захват чисте воде, постројења за пречишћавање отпадних вода, резервоари, колектори,
дистрибутивни цевоводи...) неопходно је извршити консултације са стручном службом ЈКП "Водовод".

Прикључење објеката на градску мрежу вршити на основу техничких услова надлежних комуналних  предузећа: за водоводну мрежу и фекалну канализацију -  ЈКП
„Водовод“, а за атмосферску канализацију  ЈП „Градац“.

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

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

 

ВОДОПРИВРЕДНИ ОБЈЕКТИ

Урбано насеље Чачак штитити од поплава за ранг вода Q0,1%.

Пројекте регулације река 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".

Није дозвољено неконтролисано уклањање вегетације са обала водотока.

Није дозвољено формирање комуналних депонија ни депоновање било каквог материјала на обалама водотока.

За прелазе разних инсталација (вода, канализација, ПТТ, електро, гас...) преко и испод водотока - мора се прибавити посебно одобрење од ЈВП „Србијаводе“ за
водотоке првог реда и надлежних органа града Чачка за водотоке другог реда.

 

Електоенергетика

Електроенергетска мрежа према начину извођења може бити подземна или надземна, а према напонском нивоу високонапонска, средњенапонска или нисконапонска.

Подземна мрежа изводи се подземним водовима одговарајућег напонског нивоа (10 kV и 1 kV), односно кабловима намењеним за полагање у ров, а надземна мрежа
надземним високонапонским водовима напонског нивоа 110 kV, у виду неизолованих проводника (Al-Če уже), као и нисконапонским самоносивим кабловским
сноповима (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 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 и 10 kV) изводити као подземну, док
високонапонска мрежа (у овом случају 110 kV) може бити надземна.

Подземну електроенергетску мрежу трасирати у тротоарима, или у зеленом појасу у оквиру регулативе саобраћајнице, у складу са трасама приказаним у графичком
делу плана.

Полагање каблова у коловозу може се дозволити само изузетно, уз документовано образложење и са посебним мерама заштите. Уколико није могуће трасирати
каблове у оквиру регулативе саобраћајнице, каблове водити границом катастарских парцела уз сагласност корисника парцела.

Подземна електроенергетска мрежа изводи се кабловима намењеним за слободно полагање у ров на минималној дубини од 0,8 м у свему према техничким прописима
за полагање каблова у ров, водећи рачуна о минималним растојањима и другим условима код укрштања, приближавања и паралелног вођења са осталом
инфраструктуром.

Код полагања каблова у ров треба остварити следећи редослед посматран од грађевинске линије према оси улице:

     - кабловски водови 1 kV за општу потрошњу,

     - кабловски водови 10 kV,

     - кабловски вод за јавно осветљење, изведено на стубовима.

Уколико није могуће остварити редослед каблова описан у претходном ставу, каблови се полажу у заједнички ров постављањем каблова виших напонских нивоа на
већу дубину од каблова нижих напонских нивоа, у односу на површину тла, уз задовољење техничких прописа који се односе на минимална растојања и друге услове
код паралелног вођења енергетских каблова.

Ров за полагање електроенергетских каблова треба да буде трапезног пресека, са дном као ужом (мин. 0,4 m) и врхом као широм основицом (ширина дна увећана за
0,2 m), прописних димензија, у зависности од броја каблова, места и услова полагања.

Кабл се полаже благо вијугаво, због слегања тла, у постељицу од песка минималне дебљине 0,1 m испод и изнад кабла, уз постављање упозоравајућих и заштитних
елемената и прописно слојевито набијање материјала до потребне збијености код затрпавања рова.

Ров не сме да угрози стабилност саобраћајнице.

Пре полагања кабл треба да претрпи прописну припрему (температурну, механичку), а полагање се врши уз поштовање прописа из ове области (минимални
полупречници савијања, начин развлачења, начин завршетака...).

У исти ров са каблом, у складу са прописима, у посебном удубљењу у дну рова, може се положити заштитна Fe/Zn трака одговарајућих димензија.

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

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

При постављању каблова у ров потребно је остварити следећа минимална растојања са другим објектима:

кабл 10 kV - кабл 10 kV: 0,1 m код паралелног вођења, 0,3 m код укрштања;



кабл 10 kV - кабл 1 kV: 0,07 m код паралелног вођења, 0,3 m код укрштања;

ел. ен. кабл – ТТ кабл: 0,5 m код паралелног вођења, 0,3 m код укрштања за каблове напона 250 V према земљи, односно 0,5 m за каблове напона према земљи
већег од 250 V; Ел. ен. кабл се поставља испод ТТ кабла;

ел. ен. кабл – водоводна или канализациона цев: 0,5 m код паралелног вођења, 0,4 m код укрштања за каблове 10 kV, односно 0,3 m за каблове 1 kV;

ел. ен. кабл – топловод: 0,7 m код паралелног вођења, 0,6 m код укрштања;

-   ел. ен. кабл – гасовод: 0,6 m код паралелног вођења, 0,3 m код укрштања;

Уколико код паралелног вођења или укрштања електроенергетских каблова са осталим инфраструктурним објектима није могуће остварити услове из претходног
члана потребно је применити следећу заштиту:

Код укрштања и паралелног вођења ел. ен. кабла са ТТ каблом потребно је електроенергетски кабл провући кроз заштитну цев, али и тада треба остварити
минимално растојање од 0,3 m;

Код укрштања и паралелног вођења ел. ен. кабла са водоводном или канализационом цеви потребно је електроенергетски кабл провући кроз заштитну цев;

Код укрштања и паралелног вођења ел. ен. кабла са топловодом потребно је учинити да топлотни утицај топловода не буде већи од 200 C, а то се чини уградњом
металних екрана између енергетског кабла и топловода, или појачаном изолацијом топловода, или применом посебне кабловске кошуљице за затрпавање кабла и
топловода (нпр. мешавина шљунка следећих гранулација и процентуалног учешћа у мешавини: до 4 mm – 70%, од 4 mm до 8 mm – 15% и од 8 mm до 16 mm – 15%);

Трасе каблова обележити реперима и одговарајућим ознакама.

а)  Дуж трасе кабла на регулисаном терену поставити ознаке у нивоу терена које обележавају: кабл у рову, кривину, односно промену правца трасе, кабловску
спојницу, кабловску канализацију, укрштање каблова са водоводним и канализационим цевима, ТТ кабловима, топловодом, гасоводом и сл. Ознаке радити од
металних плочица са подацима о типу, пресеку и напонском нивоу кабла, постављеним на прописаним растојањима.

б)  Дуж трасе кабла на нерегулисаном терену трасу кабла обележити бетонским стубићима са утиснутом "муњом" и напонским нивоом кабла, на растојањима од 25 до
30 m.

Кабловске ознаке постављати у оси трасе изнад кабла, изнад спојнице, изнад тачке укрштања и изнад крајева кабловске канализације.

Геодетско снимање трасе кабла врши се пре затрпавања рова у року од 24 h по завршеном полагању кабла.

Надземна електроенергетска мрежа изводи се:

             1. код изградње нове и реконструкције постојеће мреже, у виду високонапонских (110 kV) надземних електроенергетских водова, 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;

            2. код реконструкције постојеће мреже у виду нисконапонских (до 1 kV) самоносивих кабловских снопова, који представљају скуп елемената за надземни
развод, који се састоји од упоришта и једног или више система проводника у виду поуженог снопа изолованих ужади око носећег ужета.

            3.код реконструкције постојеће мреже изведене нисконапонским (до 1 kV) надземним водовима у виду Al-Če ужади, 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 +40оC
односно при температури 5оC 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
+40оC 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 ННСКС новим ННСКС, замена дотрајалих
нисконапонских надземних водова у виду Al-Če ужади новим нисконапонским СКС, замена дотрајалих високопонских надземних водова у виду Al-Če ужади новим
водовима 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 угрозити стабилност, сигурност и поузданост преноса електричне енергије, или представљати опасност по грађане и објекте, или у случајевима
кварова на мрежи, новом надземном мрежом, истом постојећом трасом, без додавања нових траса, или делова траса надземне мреже.

При приближавању надземних високонапонских водова (код изградње или реконструкције) и нисконапонских водова (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 је простор испод далековода ширине 40 m (по 20 m  лево и десно од осе пројекције далековода на тло). 

Заштитни коридор надземног вода, изведеног у виду ННСКС је простор испод вода ширине 2 m.

У зони заштитног коридора надземног вода није препоручљива изградња објеката. Препорука је да се објекти граде изван ове зоне. Унутар заштитног коридора
надземног вода 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.

Стубови ННСКС могу се постављати уз саму ивицу путног појаса код укрштања, односно на растојању од 2 m код паралелног вођења са путем.

Растојања стубова високонапонских надземних водова од путева, код паралелног вођења са путем износи:

најмање висину стуба, рачунајући од спољне ивице земљишног појаса.

Растојања стубова високонапонских надземних водова од путева, код укрштања са путем износи најмање висину стуба, а не мање од 5 m, рачунајући од спољне ивице
земљишног појаса.

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

Трансформаторске станице 10/0,4 kV у зонама становања 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 комуналних 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 подземни или надземни објекат.

Надземни објекат за смештај ТС 10/0,4 кV може бити монтажни, зидани или стубна трафостаница.

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 објекта трафо-станице од границе парцеле у складу са Правилима грађења за



предметну зону.

Стубне ТС 10/0,4 kV обавезно постављати на армирано-бетонским стубовима, димензиони–саним према величини трансформатора, са темељом од бетона марке бар
МБ-20 и електро-опремом на стубу која садржи ВН опрему, НН опрему и разводни орман који поседује простор за смештај опреме за напајање јавног осветљења.

Код постављања стубова, стубних ТС 10/0,4 kV и опреме обавезно применити све врсте заштите од опасности и непогода које се могу појавити на овим објектима.

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

- најмање висину стуба

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

- најмање висину стуба,

- мање од висине стуба, уз сагласност власника суседне парцеле.

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 у оквиру прописима дозвољених вредности.

Због спречавања негативног утицаја на животну средину у случају хаварија због изливања трафо-уља, потребно је испод трансформатора изградити јаме за скупљање
истог.

До ТС 10/0,4 kV (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.

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

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

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

Прикључак електрана за производњу електричне енергије, које користе обновљиве изворе 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 минимално 1,8 m. Ограда мора бити уземљена. Минимално растојање од било ког дела објекта електране до
ограде износи 2,5 m.

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

 

3. УСЛОВИ ималаца јавних овлашћења (пројектовање, прикључење, укрштање и паралелно вођење у односу на постојећу линијску и комуналну
инфраструктуру)        

3.1. ЈП „Градац“ Чачак са аспекта саобраћајница број ROP-CAC-2789-LOC-1-HPAP-3/2022; бр. 245/22-1-04-I од 11.02.2022. године

3.2. ЈП „Градац“ Чачак са аспекта атмосферске канализације број ROP-CAC-2789-LOC-1-HPAP-4/2022; бр. 246/22-1-04-II од 09.02.2022. године

3.3. ЈКП „Водовод“ Чачак број ROP-CAC-2789-LOC-1-HPAP-5/2022; бр. 457-12/11 од 22.02.2022. године

3.4. Електродистрибуција Србије доо Београд, Огранак „Електродистрибуција Чачак“ број ROP-CAC-2789-LOC-1-HPAP-6/2022, број 2460800-Д09.27-62203/1-22 од
24.02.2022. године.

3.5. „Телеком Србија“ а.д. ИЈ Чачак бр. ROP-CAC-2789-LOC-1-HPAP-7/2022; бр. 55958/2-2022 од 17.02.2022. год.

3.6. ЈВП „Србијаводе“ Београд ВПЦ „Морава“ Ниш РЈ Чачак број ROP-CAC-2789-LOC-1-HPAP-8/2022, број 1692/1 од 21.02.2022. године

3.7. ЈП „Србијагас“ Нови Сад број ROP-CAC-2789-LOC-1-HPAP-9/2022; број 05-03-4/61 од 10.02.2022. год.

3.8. ЈП „Градац“ Чачак са аспекта јавне расвете број ROP-CAC-2789-LOC-1-HPAP-10/2022; бр. 245/22-1-04-III од 21.02.2022. године

 

4. КОНСТАТАЦИЈА О МОГУЋНОСТИ ИЗДАВАЊА ГРАЂЕВИНСКЕ ДОЗВОЛЕ

4.1. На основу достављеног ИДР-а, услова ималаца јавних овлашћења наведених у тачки 3., Плана детаљне регулације локације „Прелићи“ („Сл. лист града Чачка“,
бр. 29/2020) и Плана генералне регулације „Атеница-Кулиновци“ у Чачку („Службени лист града Чачка” број 14/2014, 20/2018 и 29/2020) констатовано је да је
изградња приступне саобраћајнице до ППОВ „Прелићи“ и моста преко реке Атенице, са инфраструктурним објектима – водоводном мрежом, фекалном и
атмосферском канализацијом и јавном расветом, могућа.

4.2. Локацијски услови за изградњу приступне саобраћајнице до ППОВ „Прелићи“ и моста преко реке Атенице, са инфраструктурним објектима – водоводном мрежом,
фекалном и атмосферском канализацијом и јавном расветом, издају се на основу Плана детаљне регулације локације „Прелићи“ („Сл. лист града Чачка“, бр. 29/2020),
Плана генералне регулације „Атеница-Кулиновци“ у Чачку („Службени лист града Чачка” број 14/2014, 20/2018 и 29/2020) и услова ималаца јавних овлашћења
наведених у тачки 3.

4.3. Локацијски услови важе две године од дана издавања или до истека важења грађевинске дозволе издате у складу са тим условима (члан 57. став 7. Закона о
планирању и изградњи (“Службени гласник Републике Србије” бр. 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, 83/2018, 31/2019, 37/2019 – др. закон, 9/2020, 52/2021).  

4.4. Подносилац захтева може поднети захтев за измену једног или више услова за пројектовање, односно прикључење објекта на инфраструктурну мрежу у ком
случају се врши измена локацијских услова (члан 57. став 9. Закона о планирању и изградњи (“Службени гласник Републике Србије” бр. 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, 83/2018, 31/2019, 37/2019 – др. закон, 9/2020, 52/2021).

4.5. За изградњу приступне саобраћајнице до ППОВ „Прелићи“ и моста преко реке Атенице, са инфраструктурним објектима – водоводном
мрежом, фекалном и атмосферском канализацијом и јавном расветом, потребно је да инвеститор Градској управи за урбанизам града Чачка
поднесе захтев за издавање грађевинске дозволе на основу члана 135. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник Републике Србије” бр.
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, 83/2018,



31/2019, 37/2019-др. закон, 9/2020, 52/2021).

4.6. Инвеститор је у обавези да уз захтев за издавање грађевинске дозволе достави правноснажно и извршно решење издато од Градске управе за инспекцијски
надзор града Чачка, за уклањање постојећих нелегалних објеката изграђених на предметним катастарским парцелама (према достављеном идејном решењу то су
објекат бр. 1 (површине 5,54m2) на к.п. бр. 834/2 К.О. Коњевићи, објекат бр. 1 (део зграде површине 2,14m2) и 2 (део зграде површине 1,95m2) на к.п. бр. 835/4 К.О.
Коњевићи, као и постојеће ограде које се налазе у регулацији предметне саобраћајнице).

4.7. За објекте који имају грађевинску и употребну дозволу, а који су предвиђени за уклањање, инвеститор је обавезан да уз захтев за издавање Грађевинске дозволе
приложи Пројекат припремних радова (Пројекат рушења свих објеката) у складу са чланом 26. Правилника о садржини, начину и поступку израде и начину вршења
контроле техничке документације према класи и намени објекта (“Службени гласник Републике Србије” бр. 73/2019).

4.8. Инвеститор је у обавези да у складу са чланом 135. став 5. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник Републике Србије” бр. 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, 83/2018, 31/2019, 37/2019-др. закон, 9/2020, 52/2021) пре
издавања употребне дозволе, а на основу пројекта препарцелације изврши спајање предметних парцела.

4.9. Инвеститор је у обавези да пре почетка извођења радова изврши измештање - укидање свих евентуалних постојећих инсталација и прикључака на комуналну
инфраструктуру, који пролазе преко предметног простора, а налазе се испод планираног објекта или је планирани објекат у заштитном појасу инсталација и
прикључака, или на било који други начин ометају изградњу предметног објекта.

 

 

ПОУКА О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: На ове локацијске услове подносилац захтева може изјавити приговор Градском већу града Чачка у року од 3 дана од дана
достављања. Приговор се подноси преко овог органа таксиран са 200,00 динара градске административне таксе, уплаћене на жиро рачун број 840-742241843-03
шифра плаћања 153, позив на број 97 93-034, сврха уплате градска административна такса, прималац Буџет града Чачка.

 

ОБРАДИЛА,                                                                                                                 

Анкица Васиљевић, мастер инж. арх.                                                                                                   

                                                                                                                НАЧЕЛНИК  УПРАВЕ,

                                                                                                                  Вера Јаковљевић, дипл. инж. грађ.
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y reKcry rojnje AocraBrbeH o46opuuqnua 3a ce.qHHrIy Cxynurrnne.

tr4geecrzilau Ha ceAHI4uH Cxl,nurure je Bepa Jaroe,,lenuh, HaqeJrar.rx f'pancxe
)rrpaBe :a yp6aur.r:au.



Peny6raxa Cp6uja
IPAI IIAIIAK
Ipagcrca yrpaBa ra yp6anurau
OAcer 3a r4MoBr4HcKo rrpaBue rrocJroBe
Clyx6a 3a r,rMoBHHcKe rrocJroBe
Epoj : 463-3 612022-lY -2-07
13.06.2022. ro.qr4He
I{a.{ar

1 5, 6CI, 2C7?

,'8pygt{rbEF0&_
fP'q,4 e'geq&ffi

f P,1,i --; l.';.q yfi pA gA
'-: 1,.{.}.{ F ;.i ;i i:A {,{ F=E6,&

TPAACKO BEhE IPAAA rIAr{KA

IIAIIAK

TIPEAMET: {ocraea Harrpra peueria o npn6ar,namy y.iaeuy ceo-iuuy H3rparrroM
$exa;r He xau a,ru:aqnj e lo llll O B ..llpeLruh u"

Y npra:rory aKTa AocraBJ'baMo BaM Harrpr pemelsa o npu6ae,rarby y jasuy
ceo.inuy H3rpaArboM (lerca,rue xaua,rn:aquje go fifloB ,.ilpe,rrahr4o', Ha yrep!nearse
rlpeAnora ra CrynurnHy tpaAa ga.rrca.

Taxolle, y rpl4nory aKra AocraBrbaMo BaM h Jlorarlrajcrce vcJroBe 6p. ROP-CAC-
1 3446-LOC - 1 I 2022 oa 02.06.20 22.ro t. 3a rz3rpaAmy $era,rne xaHa:rusaquj e.

HAIIEJIHI4K
ABE 3A YPEAHI43AM

!



Ha ocHoey r{JIaHa 27. was 10. 3ar<ona o jaenoj ceojaun ("Cl.rlacuzr PC" 6p.
72/2011, 88/2013, 10512014, 10412016 - Ap. 3aKoH, 10812016, rr3l20r7, 95/2018 u
15312020), qrraHa 54. cras 1. ra.{ra 20) Craryra tpa1a r{aqxa (,,Cr. ruacr rpaAa r{aqKa.,
6p- 612019) u wm;ua 4. crae 3. O4nyxe o npu6anralby, pacnonamrby pr ynpaBrbar5y
crBapl4Ma y jaunoj cnojlaHu rpaAa ga.rxa (,,Cl.nracr rpaAa t{aqKa" 6p. 1412018 u 8/2019i,

Cxynrrrrss a fpalla 9a.rKa Ha ceAHurrr4 o4pNanoj 2022. roguue, 4ouelaje

PEIIIEIbE
o npn6an.narb,v y jaeHy ceojrauy r43rpal1lr,oM

Se rca,rHe xaH a,rN:aqu-i e ao fl fI OB ..flpe:r uhlr"

I IIPI{EABJITA CE ,v jaeHy ceojun,v rpaAa Haqxa H3rpaA}r,oM t}exa,rua
xaualr'tsaqt{ja oAHocHo KoneKTop (lera,rue xaHa:rlraaquje og ca6r.rpHot [raxra Ao fIliOB
<[Ipe,rr.rtrH>) ca npenueuou rpaleBhHoM H cKperHr.rM rrraxroM, npeKo rc.n.6p. l34ll,
143 1. 14215. l42ll u 14212 cse Ko Aresaua. xoje cy y jasHoj csojuHu rpaAa rlaqxa.

II Ha ocHoBy oBor peuersa fpagoHaqerFrr4K rpaAa tla.rxa he, no pe[raBar5y
HMOBT4HCKO - [paBHHX OAHOCa, fpa,lcKoj y[paBr,r sa yplaunsaM rpaAa r{aqrca [oAHer]4
3axreB 3a u3laBabe rpafeeuHcKe Ao3Bone 3a n3rpa4my o6jercara 6,ruxe orr.4caHgx
TaLrKoM I oeor peuerra.

III flpoqemeHa BpeAHocr r.{HBecruuuje.ie 36.000.000 Ar{Hapa ca fI[B-onr, 3a ilra
cy cpeACTBa o6e:6e!eHa u: 6yuercxl,rx cpeAcraea B,ra4e pC.

IV l-paa 9a'IaK Kao Hocunau npaBa jaeHe ceojzHe Bprx14 rrpaBa HHBecrr.{ropa y
rlocrylrKy npu6ae,'sama H3rpaArbonr o6.iexara 6rnxe orr14caHr{x raqKoM I oeor perxe}La.

V Oeo pemerre o6jaruru y,,Clyx6eHoM Jrr4cry rpaAa 9aqKa".

.IIAIIKAcKyrrruTr{HA rPMA
Epoj:

2022.Iognue

IIPEACEAHI4K
Crcynurune rpaAa rla.rrca

Illrop Tpu$ynonuh

!



O6pa3JroxrerLe

fpa4 rlavar, vl. xyrrana crpaqnnaupa 6p. 2, xora 3acryna rpa.4oHaqenHr4r
Mnnya Tolopoeuh, rroAHeo je uuutlularwyy 6p. 463-36/2022-rv-z-07 oA
08.46.2022.10A. 3a npu6aerame y jaeny cnojuny r43rpaArLoM Seramre xauarursaquje
oAHocHo KoneKtopa (peranne raHarusaquje o.4 ca6rapHor rrraxra ao IIfIOB <Ilpellrhu>
ca [penr,rBHou rpaleeraHoM r{ cKperHr.rM rrraxroM, rrpeKo r.n.6p. 13411, l43ll, 14215,
142/4 u 74212 cee Ko AreHpr{a, y3 o6pa:noNerre Aa je y rory nocrynax rpnoae,rana
npojerrne AoryMeHTaquje sa H3rpaArry uocrojema sa o6pa4y orua4Hrri BoAa Ha
noraqajra ,,flpelrahu" pr la je norpe6go Aa ce Ao uoc.rpojema r43rpaAu rferanna
rcaualasaqnja.

r{lanona 27. cT as. 10. 3arona o jannoj cnojunu rponr4caHo je 4a o upudanrarry
crBapl4 I,I pacnonatarLy crBapl4Ma y cnojuura je4unraqe JroKaJrHe caMoynpaBe noA
ycnoBlrMa npolr4caHr.{M saKoHoM, o4lyryje opraH je4unuqe JroKirnHe caMoynpaBe
ogpeleH y crna.4y ca 3aKoHoM I4 craryroM je4znrzqe JroKaJrHe caMoynpaBe, a-91161 oi29.
cras 2. flpotll4caHo ie m ce upu6aerarreM HenoKperHwx a'rrllapv cMarpa u t43tpa11,a
o6jerara.

Illanona 54. cran 1. raqr<a 20) Crary,ra rpa1a ga.{Ka a qJraHoM 4. wae 3. O4nyre
o upu6aeEaBy, pacronararty I4 yrpaBJrarLy crBapuMa y jaenoj ceojuura lpaAa gaqra
nponacaHo je aa Cxylm:runa tpagLa r{aqra o4nyvyje o npu6aerarLy ,r pacnoJrara6y
HenoKperHocrl'IMa y jaeHoj ceojuuu fpana. granovr 1. c'ras 2. orle oAnyKe lponucano je
4a ce upr'r6aBJbalreM crBapl4 y janny ceojuny, y cMracny oBe oAnyKe cMarpa Lr r43tpaArba.

fpagcr<a ynpaBa sa yp6anusaM rpaAa ga.rra vsxLar,aje Jloraqajcxe ycrore 6p.
ROP-CAC-13446-LOC-112022 ot02.06.2022.rot.3a llslpaAlly $eranne rananu:aquje.

Peurerse o npn6anralLy y jaeny cnojrany rpeAMerHlrx o6jer<ara je uorpe6no y
fiocrynKy u3ILaF,arLa rpaleeuncre Ao3Bone oA crpaHe fpa4cxe ylpaBe sa yp6auu:avl
rpaAa r{aqxa.

Ha ocrrony HaBeAeHor fpa4cr<a ynpaBa :a yp6anusaM rpaAa r{aura, cnyx6a:a
ItMoBr4HcKe rrocJroBe, AocraBJba oBo pemerbe fpa4cxou nehy rpa4a r{avra pa4ra
ympfunarba rrpeAnora sa CrynuruHy rpaAa ga.rKa.

I,IK
3aM rpaAa rlaqma

!l
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РЕПУБЛИКА СРБИЈА

ГРАДСКА УПРАВА ЗА УРБАНИЗАМ ГРАДА ЧАЧКА

СЛУЖБА ЗА ОБЈЕДИЊЕНУ ПРОЦЕДУРУ

         Број: ROP-CAC-13446-LOC-1/2022

         Интерни број: 353-101-LOC/22-IV-2

         Датум: 02.06.2022.године

 

Градска управа за урбанизам града Чачка, поступајући по захтеву Града Чачка, ул. Жупана Срацимира бр.2, за издавање локацијских услова за изградњу
фекалне канализације (колектор фекалне канализације од сабирног шахта до ППОВ «Прелићи» са преливном грађевином и скретним шахтом) преко
к.п.бр. 134/1, 143/1, 142/5, 142/4 и 142/2 све КО Атеница, на основу члана 53а став 5. Закона о планирању и изградњи (“Службени гласник Републике
Србије” бр. 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, 83/2018,
31/2019, 37/2019 – др. закон, 9/2020, 52/2021) и члана 18 Одлуке о градским управама („Сл.лист града Чачка“ број 20/19), издаје:

 

ЛОКАЦИЈСКЕ УСЛОВЕ

за изградњу фекалне канализације

(колектор фекалне канализације од сабирног шахта до ППОВ «Прелићи» са преливном грађевином и скретним шахтом) преко к.п.бр.
134/1, 143/1, 142/5, 142/4 и 142/2 све КО Атеница

       

 

1. ОПШТИ ПОДАЦИ О ОБЈЕКТУ И ЛОКАЦИЈИ:

 

1.1. Подаци о објекту:

објекта: јавна канализациона мрежа
објекта: Г-инжењерски објекат
број: 222 312
објекта: колектор фекалне канализације са преливном грађевином, сабирним и скретним шахтовима
трасе предметног колектора фекалне канализације: ~80m
1200 у дужини од ~33m
1300 у дужини од ~13m
1200 у дужини од ~34m

      тип цевовода: HDPE 100

      димензије сабирног шахта (Д x Ш x В): 6.6 m x 5.3 m x 3.1 m

      димензије скретног шахта: пречника 3.6 m,  В= 3.6 m

      димензије преливне грађевине (Д x Ш x В): 11.7 m x 6.6 m x 4.4 m

      Преливна грађевина се састоји из 4 дела:

▪ преливни канал; 
▪ сабирна комора за преливену отпадну воду; 
▪ каскада; 
▪ шахт са жабљим поклопцем.

градње: довод фекалне канализације до постројења за пречишћавање отпадних вода „Прелићи“
радова: нова градња

 

1.2. Подаци о локацији

Чачак
општина:  К.О. Атеница
катастарских парцела преко који прелази предметни објекат: 134/1, 143/1, 142/5, 142/4 и 142/2 све КО Атеница
сабирни шахт је на к.п.бр. 134/1 КО Атеница, преливна грађевина је на к.п.бр. 143/1 и 142/5 КО Атеница и скретни шахт је на к.п.бр. 142/5

и 142/4 КО Атеница)

опис трасе:

од сабирног шахта, који прихвата отпадне воде из оба постојећа колектора фекалне канализације, полази заједнички нови (пројектовани)
колектор пречника DN1300 mm. Овим новим колектором отпадне воде се доводе до преливне грађевине, а од преливне грађевине до
скретног шахта пројектован је нови колектор DN1200 mm и од скретног шахта до ППОВ „Прелићи“ пројектован је нови колектор DN1400 mm.



Део подтојећег индустријског колектора (од пројектоване преливне грађевине до постојећег испуста у реципијент) биће задржан у функцији,

у случају великих падавина.

Део постојећег градског колектора (од сабирног шахта до постојећег испуста у реципијент) се укида.

 

1.3.  Плански основ за издавање локацијских услова: 

План  генералне регулације „Атеница-Кулиновци“ у Чачку („Службени лист града Чачка” број 14/2014, 20/2018 и 29/2020)

1.4.  Правни основ за издавање локацијских услова:

Закон о планирању и изградњи (“Службени гласник Републике Србије” бр. 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, 83/2018, 31/2019, 37/2019 – др. закон, 9/2020, 52/2021)
Правилник о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем (“Службени гласник Републике Србије” бр. 68/2019)
Уредба о локацијским условима (“Сл.гласник РС”, број 115/2020)

 

 

2.1. ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА хидротехничке инфраструктуре из Плана генералне регулације „Атеница-Кулиновци“ у Чачку („Службени лист
града Чачка” број 14/2014, 20/2018 и 29/2020)

Фекална канализација

У свим планираним саобраћајницама предвиђа се изградња нове фекалне канализационе мреже, којом се прихватају употребљене воде у оквирима овог
плана и одводе у рецепијент. Рецепијент за прихват вода су шахтови на постојећем главном колектору Ø1200 и то Ф ПР и шахт за скретање колектора у
ППОВ.

На простор плана ПГР-а, предвиђено је постројење за пречишћавање отпадних вода града Чачка на подцелини 5.3а. Постојећи градски колектори
фекалне канализације 2хØ1200мм, се пресецају шахтом "шахт за скретање колектора ка ППОВ" и новим колектором одводе на
постројење. Овим шахтом се укидају директни изливи непречишћеног каналског садржаја у Атеничку реку (ушће Атеничке реке у Западну Мораву).

Прећишћена вода после третмана, испушта се у реку Западну Мораву, на месту како је дато у графичком прилогу (излив 3). Пречишћена вода мора бити
квалитета како налаже законска регулатива и по условима ЈВП "Србијаводе", јавног предузећа, које одржава и  управља водотоцима I реда. Квалитет и
квантитет обавезно се мере на изливном цевоводу, а изливни цевовод мора бити осигуран од повратних вода и прописно изграђен кроз труп одбрамбеног
насипа. Инсталације фекалне канализације самог ППОВ-а решавају се на простору самог постројења тј. локално.

Нова мрежа фекалне канализације састоји це од цевовода у свим улицама, две пумпне станице фекалне канализације и једног цевовода под притиском
којим се употреблјена вода транспортује из два сливна подручја.

Цевоводи су пречника од Ø200мм у најузводнијим деоницама (минимално дозвољени пречник цевовода за јавну мрежу) до Ø500мм, завршне деонице
испред улива.  Пречници и падови цевовода, дати су условно, сви се морају проверити у хидрауличким прорачунима у техничкој документацији која
селеди после израде и усвајања овог плана.

Нивелација терена и саобраћајница условила је потребу да се предвиде две пумпне станице за препумпавање фекалног садржаја и то ПС ФК 1 и ПС ФК 2.
Пумпма станица ПС ФК 1 препумпава каналски садтжај из аа чвора (шахта) фекалне канализације Ф34 у чвор (шахт) фекалне канализације Ф27, ПС ФК2
из чвора Ф30а у чвор (шахт) Ф17.  Висина препумпавања ПС ФК1 је 3,5м, а ПС ФК2 је 2,5м. Пумпне станице се предвиђају због смањења дубине копања,
обзиром да је на целом подручју обухата овог плана висок ниво подземних вода, што има директно за последицу скупу изградњу и тешко одржавање.

Потисни цевовод фекалне канализације је предвиђен у улици Атеница-Кулиновци 80, од ПС ФК1 до шахта Ф27, у дужини 270м, пречника Ø100мм. и
полаже се у исти ров на растојању од 50цм, са огранком фекалне канализације за ту улицу.

У табели 2 дати су елементи мреже фекалне канализације

табела 2

ОЗНАКА
ЧВОРА

КОРДИНАТЕ

L- ДЕОН.(м) Ø (мм) I (%) дубина
ископа (м)X Y Z Zdc

Ф1 4859228.18 7450999.16 233.57 232.17    1.40

Ф2 4859149.70 7451089.21 233.35 231.57 120.46 200 0.50 1.78

Ф3 4859196.92 7451116.30 233.25 231.29 55.22 250 0.50 1.96

Ф4 4859307.91 7451223.90 233.00 230.74 168.08 300 0.33 2.26

         

Ф5 4859138.46 7451105.91 233.26 231.86    1.40



Ф6 4859064.62 7451223.24 233.00 231.17 138.83 200 0.50 1.83

Ф7 4859116.46 7451262.38 232.85 230.84 64.96 200 0.50 2.01

Ф8 4859225.83 7451339.76 232.50 230.32 157.28 300 0.33 2.18

         

Ф6a 4859010.94 7451293.16 233.14 231.74    1.40

Ф6 4859064.62 7451223.24 233.00 231.31 85.72 200 0.50 1.69

         

Ф8 4859225.83 7451339.76 232.50 229.96 157.28 300 0.33 2.54

Ф4 4859307.91 7451223.90 233.00 229.63 130.70 400 0.25 3.37

Ф Пр 4859323.46 7451117.75 233.25 229.36 109.47 500 0.25 3.89

         

Ф9 4859186.42 7451135.39 233.20 231.80    1.40

Ф7 4859116.46 7451262.38 232.85 231.08 144.99 200 0.50 1.77

         

Ф10 4852770.13 7451316.00 233.70 232.50    1.20

Ф11 4858800.62 7451391.45 233.65 232.09 81.38 200 0.50 1.56

 

ОЗНАКА
ЧВОРА

КОРДИНАТЕ

L- ДЕОН.(м) Ø (мм) I (%) дубина
ископа (м)X Y Z Zdc

Ф12 4858861.85 7451368.63 233.50 231.77 65.34 200 0.50 1.73

Ф13 4858966.88 7451300.98 233.25 231.14 126.11 200 0.50 2.11

Ф14 4858991.98 7451317.69 233.20 231.01 38.40 300 0.33 2.19

Ф15 4859036.97 7451340.08 232.90 230.86 45.46 300 0.33 2.04

Ф16 4859096.68 7451380.79 232.55 230.46 121.32 300 0.33 2.09

Ф17 4859189.90 7451414.92 232.05 230.21 100.30 400 0.25 1.84

Ф8 4859225.83 7451339.76 232.50 229.96 97.71 400 0.25 2.54

         

Ф18 4858904.63 7451182.25 233.70 232.30    1.40



Ф17 4859189.90 7451414.92 232.05 230.67 135.92 200 1.20 1.38

         

Ф19 4859061.46 7451034.82 234.34 232.94    1.40

Ф18 4858904.63 7451182.25 233.70 231.86 215.24 200 0.50 1.84

Ф13 4858966.88 7451300.98 233.25 231.32 135.92 250 0.40 1.93

         

Ф20 4859188.52 7450894.47 234.90 233.50    1.40

Ф21 4859078.62 7451017.99 234.41 232.67 165.43 200 0.50 1.74

Ф2 4859149.70 7451089.21 233.35 231.67 100.62 200 1.00 1.68

         

Ф22 4858819.14 7451262.53 233.70 232.40    1.30

Ф18 4858904.63 7451182.25 233.70 231.93 117.27 250 0.40 1.77

         

Ф23 4858831.98 74511498.44 233.41 232.41    1.00

Ф11 4858800.62 7451391.45 233.65 232.10 61.66 200 0.50 1.55

         

Ф24 4858871.95 7451398.40 233.33 231.93    1.40

Ф25 4858923.75 7451480.21 232.75 231.43 100.43 200 0.50 1.32

         

Ф26 4859022.44 7451361.23 232.88 231.58    1.30

Ф25 4858923.75 7451480.21 232.75 230.95 156.54 250 0.40 1.80

Ф27 4859032.90 7451549.65 231.80 230.48 118.33 250 0.40 1.32

         

Ф28 4859082.26 7451407.88 232.41 231.11    1.30

Ф27 4859032.90 7451549.65 231.80 230.34 153.90 200 0.50 1.46

Ф29 4859173.99 7451595.44 231.30 229.73 153.06 250 0.40 1.57

Ф30 4859259.31 7451671.61 231.35 229.26 116.75 300 0.40 2.09



Ф30a 4859204.23 7451422.27 232.01 228.06 299.88 300 0.40 3.95

 

ОЗНАКА
ЧВОРА

КОРДИНАТЕ

L- ДЕОН.(м) Ø (мм) I (%) дубина
ископа (м)X Y Z Zdc

Ф31 4859180.88 7451437.69 231.94 230.64    1.30

Ф29 4859173.99 7451595.44 231.30 229.82 163.68 200 0.50 1.48

         

Ф32 4858540.78 7451294.70 233.06 231.76    1.30

Ф33 4858805.38 7451725.79 232.30 230.38 345.12 250 0.40 1.92

Ф34 4858953.08 7451820.29 230.70 229.34 173.39 250 0.60 1.36

         

Ф38 4859258.29 7451704.47 231.30 230.00    1.30

Ф37 4859203.60 7451862.56 231.00 229.14 172.22 200 0.50 1.86

Ф36 4859162.10 7451950.12 230.35 228.63 101.89 200 0.50 1.72

Ф35 4859125.22 7451941.73 231.60 228.18 89.71 200 0.50 3.42

Ф34 4858953.08 7451820.29 230.70 227.32 214.61 250 0.40 3.38

         

Ф34a 4859024.05 7451568.36 230.79 229.49    1.30

Ф34 4858953.08 7451820.29 230.70 228.19 260.13 200 0.50 2.51

         

Ф33a 4858832.94 7451511.52 233.03 231.73    1.30

Ф33 4858805.38 7451725.79 232.30 230.62 221.94 200 0.50 1.68

         

         

Ф41 4859384.36 7451231.80 233.40 231.89 87.65 200 1.50 1.51

Ф42 4859451.32 7451215.61 232.61 230.66 81.74 200 1.50 1.95

Напомена: сви пречницу и падови цеви дати су условно и морају се доказати хидрауличким прорачуном у наредним фазама израде техничке

документације,



 

2.2. ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА хидротехничке инфраструктуре из Плана генералне регулације „Атеница-Кулиновци“ у Чачку („Службени лист
града Чачка” број 14/2014, 20/2018 и 29/2020)

Правила изградње представљају скуп међусобно зависних елемената за формирање трасе, међусобног положаја, дубине укопавања, као и других
правила.

ИНСТАЛАЦИЈЕ  И ОБЈЕКТИ ВОДОВОДА И КАНАЛИЗАЦИЈЕ

Водовод и канализација  се морају трасирати тако да:

не угрожавају постојеће или планиране објекте, као и планиране намене коришћења земљишта,
да се подземни простор и грађевинска површина рационално користе,
да се поштују прописи који се односе на друге инфраструктуре,
да се води рачуна о геолошким особинама тла, подземним водама...

Водовод трасирати једном страном коловоза, супротној од фекалне канализације, на одстојању 1,0 m од ивичњака.
Атмосферску канализацију трасирати осовином коловоза (или изузетно због постојећих инсталација или попречних падова коловоза – једном
страном коловоза на одстојању 1,0 m од ивичњака, у ком случају је фекална канализација трасирана осовином).
Хоризонтално растојање између водоводних и канализационих цеви и зграда, дрвореда и других затечених објеката не сме бити мање од 2,5 m.
Растојање водоводних цеви од осталих инсталација (гасовод, топловод, електро и телефонски каблови) при укрштању не сме бити мање од 0,5 m.
Тежити да водоводне цеви буду изнад канализационих, а испод електичних каблова при укрштању.
Полагање водовода или канализације у тротоару се може дозволити само изузетно, уз документовано образложење и са посебним мерама
заштите.
Уколико није могућа траса у оквиру регулативе саобраћајнице, водовод или канализацију трасирати границом катастарских парцела уз сагласност
оба корисника међних парцела.
Тежити да на прелазу преко водотока и канала водоводне цеви буду изнад корита. У изузетним случајевима (прелаз испод реке, канала,
саобраћајница и сл. ) цеви се морају водити у заштитној челичној цеви.

Минимална дубина укопавања цеви водовода и канализације је 1,0 m од врха цеви до коте терена, а нагиби према техничким прописима у
зависности од пречника цеви.
Нове цеви положити на слоју песка, на дубини мин 1,1 m, водећи рачуна о укрштању са другим инсталацијама.
Минимално дозвољено растојање водовода и канализације при паралелном вођењу са другим инсталацијама дато је у табели:

                                   Минимално дозвољено растојање (m)

 Паралелно вођење

међусобно водовод и канализација 0.4

до гасовода 0.3

до топловода 0.5

до електричних каблова 0.5

до телефонских каблова 0.5

Минимални пречник водоводне цеви на предметном подручју одређује ЈКП "Водовод", али треба тежити да у свим улицама буде min 100 mm
(због противпожарне заштите објеката). Водоводну мрежу градити у прстенастом систему.
За кућне водоводне прикључке на улични цевовод, обавезни су одвојци са затварачем.
Пролаз водоводних цеви кроз ревизионе шахте и друге објекте канализације није дозвољен.
Минимални пречник уличне фекалне канализације је 200 mm, а кућног прикључка  150 mm. Нагиби цевовода су према важећим прописима из
ове области, у складу са техничким прописима ЈКП "Водовод".
За одвођење атмосферских вода предвиђа се изградња атмосферске канализације, због градског сепарационог система канализације. Не
дозвољава се мешање употребљених и атмосферских вода.
Минимални пречник атмосферске уличне канализације је 300 mm, а дубине и нагиби према прописима из ове области, у складу са техничким
условима ЈП "Градац".

Минимални кућни прикључци су  250 mm.

На свим променама правца, прикључцима, као и на правим деоницама инсталације канализације на максимално 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.
Црпне станице (како за воду, тако и за канализацију) постављају се у непосредној близини саобраћајница, на грађевинској парцели предвиђеној
само за те сврхе. Габарити објекта се одређују у зависности од протока садржаја, капацитета, типа и броја пумпи. Величина грађевинске парцеле
за црпне станице одређује се у зависности од зона заштите и обезбеђује се ограђивањем.



Слободан простор око резервоара, црпних станица, инсталација за поправак квалитета воде, комора за прекид притиска и дубоко бушених бунара
обухвата најмање 10,0 m од објекта.

Ова зона се обезбеђује ограђивањем и може се користити само као сенокос.

Појас заштите око водоводних и канализационих цевовода износи најмање по 2,5 m од спољне ивице цеви. У појасу заштите није дозвољена
изградња објеката, ни вршење радњи које могу загадити воду или угрозити стабилност цевовода.
Уколико у јавној приступној саобраћајници не постоји изграђена градска фекална канализација, до изградње фекалне канализације - отпадне воде
из објеката прикључити искључиво у водонепропусне јаме (од полимерних материјала или водонепропусног бетона).
Уколико у близини објеката не постоји изграђена градска фекална канализација, а  нема нивелационих могућности за изградњу - отпадне воде из
објеката прикључити искључиво у водонепропусне јаме (од полимерних материјала или водонепропусног бетона), да би се спречило истицање
отпадног садржаја у подземне воде. Учесталост пражњења јаме од стране ЈКП "Комуналац" (или друге надлежне комуналне организације) врши се
по потреби, али најмање једном у месец дана, на основу уговора о одржавању и пражњењу. Димензионисање и изградња се морају извести у
складу са прописима за ту врсту радова.
У деловима Плана где постоји изграђена фекална канализација, забрањује се употреба пољских нужника и септичких јама. Објекти се морају
прикључити на градску мрежу  у складу са техничким условима ЈКП "Водовод".
Положај санитарних уређаја (сливници, нужници...) не може бити испод коте нивелете улица, ради заштите објеката од успора фекалне
канализације из уличне мреже. Изузетно, може се одобрити прикључење оваквих објеката на градску мрежу фекалне канализације уз услове
заштите прописане техничким условима ЈКП "Водовод". Ове уређаје уграђује корисник и саставни су део кућних инсталација, а евентуалне штете
на објекту сноси корисник.
Уколико у близини објеката не постоји улична атмосферска канализација, прикупљене атмосферске воде са локације се могу упустити у отворене
канале поред саобраћајница (уколико постоје) или у затрављене површине у оквиру локације.

Забрањена је изградња понирућих бунара.

Забрањена је изградња објеката и сађење засада над разводном мрежом водовода или канализације. Власник непокретности која се налази
испод, изнад или поред комуналних објеката (водовод, канализација...), не може обављати радове који би ометали пружање комуналних услуга.
Сви индустријски објекти морају имати предтретман пречишћавања технолошке воде пре испуштања у градску канализацију, чиме ће се
испоштовати ниво квалитета канализације при упуштању у реципијент.
Постављање подземних инсталација (водовод, канализација, електро и ПТТ мрежа...) испод зелених површина, вршити на растојању од мин 2,0 m
од постојећег засада, а уз одобрење општинског органа за раскопавање и враћање површина у првобитно стање.
Прикључке из објеката на водоводну  градску мрежу вршити преко водомера. Водомер мора бити смештен у посебно изграђен шахт и испуњавати
прописане стандарде, техничке нормативе и норме квалитета, које одређује ЈКП "Водовод". Положајно, водомерни шахт постављати max 2,0 m од
регулационе линије.
Противпожарна заштита у насељима се омогућава изградњом противпожарних хидраната на водоводној мрежи. Цеви морају бити минималног
пречника 100 mm, у прстенастом систему. Изузетно се дозвољавају слепи кракови цевовода до 180 m. Хидранти пречника 80 mm или 100 mm се
постављају на максималној удаљености од 80 m, тако да се пожар на сваком објекту може гасити најмање са два хидранта. Удаљеност хидраната
од објекта је минимално 5 m, а највише 80 m.
Уколико се хидрантска мрежа напаја водом из водоводне мреже чији је притисак недовољан (min 2,5 bar), предвиђају се уређаји за повишење

притиска. Уређај се поставља у објекат који се штити од пожара или у посебно изграђен објекат, у складу са прописима из ове области.
Забрањено је извођење физичке везе градске водоводне мреже са мрежама другог изворишта: хидрофорима, бунарима,  пумпама...
Јавне чесме морају бити уређене, а квалитет воде се мора редовно контролисати од стране Завода за јавно здравље - Чачак.
Код пројектовања већих инфраструктурних објеката (постројења за захват чисте воде, постројења за пречишћавање отпадних вода, резервоари,
колектори, дистрибутивни цевоводи...) неопходно је извршити консултације са стручном службом ЈКП "Водовод".
Прикључење објеката на градску мрежу вршити на основу техничких услова надлежних комуналних  предузећа: за водоводну мрежу и фекалну
канализацију -  ЈКП „Водовод“, а за атмосферску канализацију  ЈП „Градац“.
При пројектовању, осим техничких услова надлежних јавних предузећа, узети у обзир и "Генерални пројекат одвођења употребљених вода Чачка"
("Енергопројект", Београд, нов. 1999.год.), као и "Генерално решење  водоводног система Чачка" ("Водопројект", Београд, март 1998.год.) и
"Генерални пројекат водоводног система приградских насеља Чачка" ("Водопројект", Београд, новембар 1999.год.).
Код пројектовања и изградње, обавезно је поштовање и примена свих важећих техничких прописа и норматива из ове области.

 

ВОДОПРИВРЕДНИ ОБЈЕКТИ

Урбано насеље Чачак штитити од поплава за ранг вода Q0,1%.
Пројекте регулације река 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".
Није дозвољено неконтролисано уклањање вегетације са обала водотока.
Није дозвољено формирање комуналних депонија ни депоновање било каквог материјала на обалама водотока.
За прелазе разних инсталација (вода, канализација, ПТТ, електро, гас...) преко и испод водотока - мора се прибавити посебно одобрење од ЈВП
„Србијаводе“ за водотоке првог реда и надлежних органа града Чачка за водотоке другого реда.

 

      3. УСЛОВИ ПРОЈЕКТОВАЊА ималаца јавних овлашћења

3.1. Министарствo пољопривреде, шумарства и водопривреде, Републичка дирекција за воде, број ROP-CAC-13446-LOC-1-НРАР-8/2022, интерни бр. 325-05-
1/111/2022-07 од 31.05.2022.године

3.2. Електродистрибуција Србије, Огранак Електродистрибуција Чачак, интерни број ROP-CAC-13446-LOC-1-НРАР-7/2022; бр. 2460800-Д.09.27-204483/1-2022 од
18.05.2022.године

3.3. JКP „Водовод“ Чачак, број ROP-CAC-13446-LOC-1-НРАР-6/2022; интерни бр. 1472-12/54 од 20.05.2022.године

3.4. ЈП „Градац“ Чачак број ROP-CAC-13446-LOC-1-НРАР-4/2022; бр. 908/22-1-04-II од 11.05.2022.године

3.5. ЈП „Градац“ Чачак број ROP-CAC-13446-LOC-1-НРАР-3/2022; бр. 907/22-1-04-I од 23.05.2022.године



 

       4. КОНСТАТАЦИЈА О МОГУЋНОСТИ ИЗДАВАЊА ГРАЂЕВИНСКЕ ДОЗВОЛЕ

4.1. На основу достављеног ИДР, услова ималаца јавних овлашћења и Плана генералне регулације „Атеница-Кулиновци“ у Чачку („Службени лист града Чачка”
број 14/2014, 20/2018 и 29/2020), констатовано је да је изградња фекалне канализације (колектор фекалне канализације од сабирног шахта до ППОВ
«Прелићи» са преливном грађевином и скретним шахтом) преко к.п.бр. 134/1, 143/1, 142/5, 142/4 и 142/2 све КО Атеница, могућа.

4.2. Локацијски услови за изградњу фекалне канализације (колектор фекалне канализације од сабирног шахта до ППОВ «Прелићи» са преливном
грађевином и скретним шахтом) преко к.п.бр. 134/1, 143/1, 142/5, 142/4 и 142/2 све КО Атеница, издају се на основу ПГР-а „Атеница-Кулиновци“ у Чачку
(„Службени лист града Чачка” број 14/2014, 20/2018 и 29/2020) и услова ималаца јавних овлашћења, наведених у тачки 3. 

4.3. Локацијски услови важе две године од дана издавања или до истека важења грађевинске дозволе издате у складу са тим условима (члан 57. став 7. Закона о
планирању и изградњи (“Службени гласник Републике Србије” бр. 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, 83/2018, 31/2019, 37/2019 – др. закон, 9/2020 и 52/2021)) 

4.4. Подносилац захтева може поднети захтев за измену једног или више услова за пројектовање, односно прикључење објекта на инфраструктурну мрежу у ком случају
се врши измена локацијских услова (члан 57. став 9. Закона о планирању и изградњи (“Службени гласник Републике Србије” бр. 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, 83/2018, 31/2019, 37/2019 – др. закон, 9/2020 и 52/2021))

4.5. За изградњу фекалне канализације (колектор фекалне канализације од сабирног шахта до ППОВ «Прелићи» са преливном
грађевином и скретним шахтом) преко к.п.бр. 134/1, 143/1, 142/5, 142/4 и 142/2 све КО Атеница, потребно је Управи за урбанизам града
Чачка поднети захтев за издавање грађевинске дозволе на основу члана 135. Закона о планирању и изградњи (“Службени гласник Републике Србије”
бр. 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, 83/2018,
31/2019, 37/2019 – др. закон, 9/2020 и 52/2021).

ПОУКА О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: На ове локацијске услове подносилац захтева може изјавити приговор Градском већу града Чачка у року од 3 дана од дана
достављања. Приговор се подноси преко овог органа таксиран са 200,00 динара градске административне таксе, уплаћене на жиро рачун број 840-742241843-03 шифра
плаћања 153, позив на број 97 93-034, сврха уплате градска административна такса, прималац Буџет града Чачка.

 

ОБРАДИЛА:

Милена Гачановић, мастер инж.арх.                                                                                                         
                                                                                                                                                                                                                                                   

                                                                НАЧЕЛНИК  УПРАВЕ,

                                                       Вера Јаковљевић, дипл.инж. грађ.

 

 


	22. A Predlog resenja o pribavljanju u javnu svojinu izgradnjom ... pristup. saobracajnice do PPOV Prelici.pdf (p.1-30)
	1.pdf (p.1-3)
	2.pdf (p.4-29)

	22. B Predlog resenja o pribavljanju u javnu svojinu izgradnjom ... kanalizacije do PPOV Prelici.pdf (p.31-42)
	1.pdf (p.1-3)
	2.pdf (p.4-11)


