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1.0 ПРАВНИ И ПЛАНСКИ ОСНОВ ЗА ИЗРАДУ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ 

РЕГУЛАЦИЈЕ 
 

 

Правни основ за израду Плана детаљне регулације  садржан је у: 

-   Закону о планирању и изградњи ( Сл.гласник РС број 47/2003 и 34/2006) 

-  Одлуци о изради Плана детаљне регулације  » ЦЕНТАР 3 « („Службени лист општине 

Чачак“ број 2/2008) 

  

  План се израђује на основу Одлуке о изради Плана детаљне регулације                

» ЦЕНТАР 3 «  у Чачку, чији саставни део је и Програм за израду урбанистичког плана, 

који садржи концепт плана заснован на прикупљеним условима, подацима, 

документацији и развојним плановима надлежних комуналних организација и других 

институција, а који су од утицаја на уређење и изградњу подручја обухваћеног Планом. 

   

Плански основ за израду плана садржан је у: 

- Одлуци о одређивању делова Генералног плана Чачка 2015 („Сл. Лист Општине Чачак 

број 6/2001“), који се могу примењивати до доношења новог урбанистичког плана ( Сл. 

Лист Општине Чачак, број 8/2003), односно преиспитани  Генерални план Чачка 2015 

(„Сл. Лист Општине Чачак број 6/2001“) 

 

2.0 ОПИС ГРАНИЦА ПЛАНА И ПОПИС ОБУХВАЋЕНИХ 

КАТАСТАРСКИХ ПАРЦЕЛА 
 
 

Подручје које захвата План детаљне регулације припада територији општине 

Чачак и обухвата катастарске парцеле у КО Чачак. 

Укупна површина подручја плана износи 35.39 ха. 

Граница подручја које је обухваћено планом иде са североисточне стране 

границом железничког пружног земљишта; затим наставља границом к.п.бр.2252 – 

Лозничком реком; обухвата к.п.бр.1983; затим иде југоисточном границом к.п.бр.2252 – 

регулисаним коритом Лозничке реке; са југозападне стране граница иде улицом Др. 

Драгише Мишовића; са северозападне стране улицом Бирчаниновом; са југозападне 

стране улицом Трнавском; са југоисточне наставља улицом Јаше Продановића; са 

југозападне улицама Девет Југовића, Кужељевом и Жупана Страцимира; са 

северозападне стране улицом Бате Јанковића; са северне стране граница иде по 

планираној парцелацији за Ул. Љубићску из усвојеног регулационог плана „Моравац“ 

(Сл. Лист Општине Чачак 6/2002, бр. 06-60/2002-01) све до железничког земљишта са 

североисточне стране. 
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Простор обухваћен планом чине следеће катастарске парцеле и делови 

катастарских парцела: 
 

КО ЧАЧАК 
 

 

- 288/1; 288/2; 288/3; 288/4; 288/5; 288/6; 289/1; 289/2; 289/3; 290; 291; 292; 293/1; 

293/2; 294/1; 294/2; 295; 296; 297/1; 298; 299;  

- 300; 301; 302; 303; 304/1; 304/2; 305; 306; 307; 308; 309/1; 309/2; 309/3; 310; 311; 312; 

313/3; 314; 315; 316; 317; 318; 320; 321/1; 322/1; 322/2; 322/3; 322/4; 322/5; 324; 325; 

326; 327; 328; 329; 330; 331; 332/1; 332/2; 333; 334/1; 334/2; 335; 336; 337; 338; 339/2; 

340; 341; 342; 343; 344; 346; 347; 348; 349; 350; 351; 352; 353; 354/1; 354/2, 355; 356; 

357; 358; 359; 360; 361; 362; 363; 364; 365; 366; 367; 368; 369;  

- 428; 429; 430; 431; 432; 433/1; 433/2; 434;  

- 845/1; 845/2; 845/3; 852; 853; 854; 855; 856; 857; 858; 859; 860; 861; 862/1; 862/2; 

863/1; 863/2; 864; 865; 866; 867; 868; 869; 870; 871; 872; 873; 874; 875; 876; 877; 878; 

879; 880; 881; 882; 883/1; 883/2; 884; 885; 886; 887; 888; 889; 890; 891; 892/1; 892/2; 

893; 894; 897/1; 897/2; 897/3; 898; 899; 

- 900; 901/1; 901/2; 912; 913; 914; 915; 916; 917; 918; 919; 920; 921; 922; 923; 924; 925; 

926; 927; 928; 929; 930/1, 930/2; 931; 932; 933; 934; 935; 936; 937; 938/1; 938/2; 938/3; 

939; 940; 941; 942; 943, 944; 945; 946; 947; 948; 949; 950; 951; 952/1; 952/2; 953/1; 

953/2; 953/3; 953/4; 954/1; 954/2; 954/3; 954/4; 954/5; 954/6; 955; 956/1; 956/2; 956/3; 

956/4; 999/1; 999/2; 999/3; 999/4; 999/5;  999/6; 999/7; 999/8; 999/9; 999/10; 

- 1000/1; 1000/2; 1000/3; 1000/4; 1000/5; 1000/6; 1000/7; 1000/8; 1000/9; 1001; 1002; 

1003; 1004; 1005; 1006; 1007; 1008; 1009; 1010; 1011, 1012, 1013; 1014; 1016; 1017/1; 

1017/2; 1017/3, 1018; 1023; 1026; 1930; 1931/1; 1931/2; 1932; 1933; 1934; 1935; 1936; 

1937/2; 1960; 1961; 1962; 1963; 1964; 1965; 1966; 1967; 1968; 1969; 1970; 1971; 

1972/1; 1972/2; 1972/3; 1973; 1974; 1975/1; 1975/2; 1976; 1977; 1978; 1979, 1980; 1981; 

1982/1; 1982/2; 1982/3; 1982/4; 1983; 1984/1; 1984/2; 1984/3; 1984/4; 1985/1; 1985/2, 

1986/1; 1986/2; 1987/1; 1987/2; 1988/1; 1988/2; 1989/1; 1989/2;  

- 2162; 2163; 2164/1; 2164/2; 2165; 2183; 2184; 2185/2; 2186; 2187; 2212/1; 2212/2; 

2212/4; 2212/5; 2212/6; 2212/8; 2221; 2222; 2223; 2224; 2225/1; 2225/2; 2226; 2227; 

2228; 2229; 2230; 2231; 2232; 2234; 2233;  2235;  2236; 2237; 2238; 2239; 2240; 2241; 

2245; 2246; 2252;  

 

 

 

3.0 СТАТУС ЗЕМЉИШТА У ГРАНИЦАМА ПЛАНА 
 

 

Обухваћено подручје  припада КО Чачак и  налази се у оквиру грађевинског  

земљишта  са статусом државне својине. 

 Корисници земљишта су правна и физичка лица. 

 Земљиште обухваћено границом плана има статус: 

 грађевинског земљишта у државној својини чији је корисник СО Чачак 

 грађевинског земљишта у државној својини чији је корисник ЈП Градац 

 грађевинског земљишта у државној својини чији је корисник ЈВП Србијаводе 
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 грађевинског земљишта у државној својини чији је корисник ЈЖТП 

 грађевинског земљишта у државној својини чији је корисник Гимназија „Филип 

Филиповић“ 

 грађевинског земљишта у државној својини чији је корисник Дечија установа 

„Радост“ 

 грађевинског земљишта у државној својини чији је корисник Медицински центар 

„Др. Драгиша Мишовић“ 

 грађевинског земљишта у државној својини чији је корисник Општински фонд за 

изградњу склоништа 

 грађевинског земљишта у државној својини чији је корисник Електродистрибуција 

 грађевинског земљишта у државној својини чији су корисници правна и физичка 

лица. 

 

 

4.0 СИНТЕЗНА АНАЛИЗА ПОСТОЈЕЋЕГ СТАЊА 
 
 

 Свеобухватна анализа постојећег стања извршена је у склопу Програма за израду 

плана. Најбитнији закључци су следећи: 

 

ПРИРОДНЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ 

 
 

Простор обухваћен границама овог плана се налази у оквиру Чачанске котлине, у 

долини реке Западне Мораве, у висинском појасу од 0-250м. 

 Према карти сеизмичке рејонизације, терен припада VII, VII+ i VIII-ом степену 

сеизмичког интензитета потреса, коефицијента сеизмичности Кс = 0.025 -0.05.  

 Према валоризацији простора за урбани развој са аспекта природних чинилаца 

спада у оптимално и условно повољне терене  за изградњу, изузев веома малог простора 

који спада у неповољне терене. 
 

 

СТВОРЕНИ УСЛОВИ 

 
 

Подручје Центра 3 за које се израђује План детаљне регулације налази се у 

централном делу града, у оквиру КО Чачак, унутар граница грађевинског реона 

утврђених ГП-ом Чачка до 2015.год. 

Простор обухваћено овим планом представља наслеђено градско ткиво шире 

централне зоне чија се морфологија и физиономија формирала кроз дужи временски 

период и у различитим друштвеним и економским условима. Карактеристика овог 

подручја јесте различитост урбане матрице и лика појединих просторних целина, које су 

настале током времена. 

Ово подручје је у већој мери са формираном саобраћајном мрежом, без 

успостављене хијерархије саобраћајница у оквиру ње, Као директна последица тако 

формиране саобраћајне мреже развили су се градски блокови неправилних облика 

(углавном су блокови трапезоидног облика). Блокови нису компактни у погледу 

морфолошке структуре и одликују се различитим степенима искоришћености и 
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изграђености. 

Предметно подручје представља хетерогену целину у погледу намене површина 

са дефинисаном блоковском структуром. Већи део простора је у зони централних 

градских функција са становањем, на простору који је у директном контакту са ужим 

градским језгром.    

Стамбена зона чини највећи део овог простора. Функција становања  је 

доминантна, и по многим елементима и показатељима нехомогена. Блокови су 

неуједначене морфолошке структуре са различитим облицима (видовима) становања. 

Стамбена подручја у оквиру посматраног подручја се одликују различитом густином 

насељености која се разликује од блока до блока. 

Централне функције се јављају као самосталне и као комбиноване у склопу 

стамбено-пословних објеката. 

Део земљишта је у функцији мале привреде. Радни комплекси су лоцирани уз 

пругу Краљево-Пожега. 

Уоквиру анализираног простора поред намена становања и рада издвајају се 

простори за јавно коришћење земљишта као што су: 

 Средња школа - Гимназија „Филип Филиповић“ са ученицима од првог до 

четвртог разреда средњег образовања. Капацитет школе је 1412 ученика (настава 

је организована у две смене). Постојећи комплекс не задовољава законске 

стандарде у смислу односа ученик/школски простор 

 Дечја установа „Радост“ – дечији вртић - капацитет ове установе је 120 деце 

 Дечја установа „Радост“ – дечији креативни центар 

 Завод за медицину рада 

На простору између аутобуске, железничке станице и старе млекаре налази се 

реонски парк који пружа услове за пасивну рекреацију, а у исто време има и заштитно 

естетски значај. 

Уз комплекс железничке станице, у оквиру некадашње железничке колоније, 

смештен је спортско-рекреативни садржај спортског друштва „Железничар“. Спортски 

центар намењен је активној организованој рекреацији, која се  првенствено односи на 

категорију спортиста.  Комплекс обухвата терене за кошарку, на отвореном простору, и 

објекте са пратећим садржајима. 

Аутобуска станица лоцирана је на ободу централне зоне, уз железничку станицу. 

Комплекс аутобуске станице садржи технолошке целине: станични предпростор, 

станичну зграду и аутобуски простор са 15 перона.  

Предметно подручје тангира деоница железничке пруге Краљево-Пожега. 

Комплекс железничког терминала Чачак налази се на ободу централне зоне и наслања се 

на радну зону. Обухвата станични предпростор у виду трга са поставком локомотиве 

старог „Ћире“, станичну зграду са пратећим објектима, перонски и колосечни простор. 

На делу укрштања пруге са Ул. Хајдук Вељковом налази се пешачки подходник и 

представља пешачку комуникацију са индустријском зоном. 

У непосредној близини реонског парка и аутобуске станице налази се 

организован паркинг простор са површинском организацијом паркирања. 

У ободном делу предметног подручја налази се сегмент регулисаног корита 

Лозничке реке. 

У веома малом проценту заступљено је неизграђено грађевинско земљиште. 

На основу анализа биланса површина,у односу на садашњи начин коришћења 

парцела,  уочен је веома различит степен искоришћености земљишта.  
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Јавни објекти, објекти за јавну употребу и јавне површине 

 

У постојећем стању јавни и објекти за јавну употребу у оквиру предметног 

простора су: 

o објекат средњег образовања (Гимназија) „Филип Филиповић“ 

o објекат дечје заштите установе „Радост“ 

o Завод за медицину рада 

o Спортски центар „Железничар“ 

o објекти комуналних делатности 

o објекат железничке станице 

o објекат аутобуске станице. 

Јавне површине представљају саобраћајнице, железничко, водопривредно 

земљиште, зелене и комуналне површине и површине под образовањем, дечјом заштитом 

и здравством. 

 

 

Заштићени објекти 

За потребе израде Програма урађен је Елаборат заштите и ревитализације 

градитељског наслеђа од стране  Завода за заштиту споменика културе – Краљево. Према 

резултатима истраживања на терену и документацији, на посматраном подручју се налазе 

3 утврђена културна добра, али и још 31 евидентираних објеката градитељског наслеђа. 

На предметном простору се налази и археолошко налазиште у Мутаповој улици, које је 

откривено 2002,год. 

Поред објеката становања међу заштићеним објектима су и објекти који служе за 

јавну употребу: 

o Гимназија „Филип Филиповић 

o Железничка станица. 

 

 

Сагледавајући укупно стање уређености грађевинском земљишта овог 

подручја - саобраћајна и комунална инфраструктура, грађевински фонд, капацитети 

земљишта за нову изградњу, међусобне односе заступљених намена - долази се до 

закључка да се ради  простору са сложеним урбо-морфолошким карактеристикама, 

које се одликују различитим архитектонским стиловима, облицима, волуменима, у 

појединим сегментима недовршеном и неадекватно решеним. 
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ПОСТОЈЕЋА ИНФРАСТРУКТУРНА МРЕЖА 

 
 

САОБРАЋАЈ 

 
 

  

  Свеобухватна анализа постојећег стања извршена је у склопу Програма за израду 

плана. Најбитнији закључци су следећи: 

Улична мрежа овог подручја састоји се, углавном од улица у изграђеном 

градском подручју, које имају карактер сабирних и стамбених саобраћајница. Изузетак 

чини део регионалног пута бр. 226 (Р-226) који се поклапа са трасама улица Др. Драгише 

Мишовића, девет Југовића, делом Ул. Железничке и Ул. Ломином. 

Код постојећих саобраћајница  приметно је одсуство и/или недовољна ширина 

пратећих елемената попречног профила као што су нпр. бициклистичке стазе и/или 

траке, пешачке стазе (тротоатори), ивичне траке за паркирање, разделне ивичне траке са 

зеленилом и сл. 

Раскрснице су углавном неадекватне пропусне моћи, радијуса мањих од 

потребних за проходност меродавних возила и недововољног броја трака за 

престројавање саобраћајних струја, што врло често доводи до потпног загушења  

саобраћаја, нарочито у вршним часовима. Типичан пример за ово је раскрсница «Солид». 

  Што се паркирања путничких аутомобила тиче, «потребе» за паркирањем су 

несразмерне у односу на могућности простора, уз масовну појаву паркирања возила 

противно прописима и правилима и, у крајњем случају, елементарних правила понашања. 

Обично се као оправдање за такво понашање наводи аргумент да «нема добољно 

простора за паркирање», што наводи градске службе да предлажу, а градске власти да 

усвоје значајне захвате у циљу разрешења овог проблема, као што је на овом простору 

део парка у Ул. Железничкој претворен у паркинг простор, а што је само краткорочно 

ублажило нарастајуће «потребе» за паркинг местима.   

 

Општа оцена је да стање постојеће саобраћајне мреже није задовољавајуће, 

али да постоје реални основи за унапређење истог. 

   
 

ХИДРОТЕХНИЧКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ 

 
 

Водоводне инсталације 
Снабдевање водом је заступљено у већини саобраћајница. Потребна је изградња 

мреже у новим саобраћајницама; у улицама у којима су пречници цеви мањи од 100мм 

потребна је замена; као и спајање цевовода у прстенасту мрежу. 

 

Фекална канализација 
Фекална канализација је заступљена у већини саобраћајница предметног 

подручја, а колектор 800/1000 се налази паралелно са железничким колосеком и није у 

трупу саобраћајница. Потребно је изградити нове цевоводе у планираним 

саобраћајницама и изместити цеви у коридоре саобраћајница – на местима где је то 

могуће и где не онемогућавају нову изградњу објеката. 
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Атмосферска канализација 
Атмосферска канализација је заступљена у већем делу подручја, и било би 

потребно изградити је у свим оним улицама где нивелационо могу да се уклопе у 

постојеће колекторе. 

 

 

 

ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКА МРЕЖА 

 
 

На подручју овог плана постоји велики број елктроенергетских објеката (12 трафостаница 

10/0,4 кV), као и веома разграната електроенергетска мрежа, како високонапонска, тако и 

нисконапонска. Високонапонска мрежа изведена је у виду подземних високонапонских 

каблова напонских нивоа 35 кV (од ТС 110/35/10 кV "Чачак 2" - ТС 35/10 кV "Пивара"), и 

10 кV (за напајање трафостаница 10/0,4 кV). Нисконапонска мрежа изведена је као 

подземна, у виду нисконапонских каблова 1 кV и ваздушна (0,4 кV), у виду ваздушних 

НН водова и кабловских снопова постављених на бетонске, дрвене и металне 

нисконапонске стубове. 

              У склопу нисконапонске мреже постоји мрежа јавне расвете и инсталације 

светлосне сигнализације. Мрежа јавне расвете изведена је подземним кабловима и 

ваздушним водовима, као и стубовима са светиљкама за јавну расвету, претежно са 

живиним изворима светла. Неки од НН стубова су заједнички за НН ваздушну мрежу и 

мрежу јавне расвете. Инсталације светлосне сигнализације у виду семафорских уређаја и 

подземних НН каблова постоје на раскрсници Улица Жупана Страцимира – Кужељева – 

Хајдук Вељкова – Градско шеталиште, али дуже време нису у функцији. 

              Напајање потрошача овог подручја електричном енергијом ниског напона врши 

се са одговарајућих НН извода следећих трафостаница: 

 

1.  ТС 10/0,4 кV "Просвета", инсталисане снаге 630 кVА, 

  2.  ТС 10/0,4 кV "Пролеће", инсталисане снаге 1000 кVА, 

  3.  ТС 10/0,4 кV "Хајдук Вељкова 1", инсталисане снаге 630 кVА, 

  4.  ТС 10/0,4 кV "Млин", инсталисане снаге 630 кVА, 

  5.  ТС 10/0,4 кV "Хајдук Вељкова 2", инсталисане снаге 630 кVА, 

  6.  ТС 10/0,4 кV "Силоси", инсталисане снаге 630 кVА, 

 7.  ТС 10/0,4 кV "Аутобуска станица", инсталисане снаге 630 кVА, 

  8.  ТС 10/0,4 кV "Железничка станица", инсталисане снаге 630 кVА, 

9.  ТС 10/0,4 кV "Млекара 1", инсталисане снаге 630 кVА, 

10.  ТС 10/0,4 кV "Браће Глишић", инсталисане снаге 630 кVА, 

11.  ТС 10/0,4 кV "Париз", инсталисане снаге 630 кVА, 

12.  ТС 10/0,4 кV "Бирчанинова", инсталисане снаге 400 кVА, 

 

које се налазе у оквиру граница овог плана, али и неколико ТС 10/0,4 кV ван граница 

плана, са чијих се НН извода напаја одређени број потрошача овог подручја (ТС 10/0,4 кV 

"Робна кућа стара", ТС 10/0,4 кV "9 Југовића", ТС 10/0,4 кV "Дом културе", ТС 10/0,4 кV 

"Занатска четврт", ТС 10/0,4 кV "Страхињића Бана", ТС 10/0,4 кV "Моравска", ТС 10/0,4 

кV "Љубићска"). Присутна је и појава напајања електричном енергијом одређеног броја 
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објеката који су ван подручја овог плана са НН извода неких трафостаница које припадају 

подручју плана. 

             Постојећи електроенергетски капацитети, 12 трафостаница укупне инсталисане 

снаге 7,7 МVА (условно посматрано због нерасполагања подацима о активним и 

реактивним снагама), по снази задовољавају садашње потребе корисника. 

 

  Овом подручју припада траса ВН подземних каблова напонског нивоа 35 кV: 

1. од ТС 110/35/10 кV "Чачак 2" до ТС 35/10 кV "Пивара". 

             Трасе подземних каблова напонског нивоа 10 кV, које делом или у целости 

припадају овом подручју су: 

 

2. од ТС 10/0,4 кV "Пролеће" до ТС 10/0,4 кV "Просвета", 

3. од ТС 10/0,4 кV "Просвета" до ТС 10/0,4 кV "Љубићска", 

4. од ТС 10/0,4 кV "Дом културе" до ТС 10/0,4 кV "Хајдук Вељкова", 

5. од ТС 10/0,4 кV "Хајдук Вељкова" до ТС 10/0,4 кV "Париз", 

6. од ТС 10/0,4 кV "Аутобуска станица" до ТС 10/0,4 кV "Силоси", 

7. од ТС 10/0,4 кV "Силоси" до ТС 10/0,4 кV "Млин", 

8. од ТС 10/0,4 кV "Млин" до ТС 10/0,4 кV "Хајдук Вељкова 2", 

9. од ТС 10/0,4 кV "Хајдук Вељкова 2" до ТС 10/0,4 кV "Литопапир", 

10. од ТС 35/10 кV "Пивара" до ТС 10/0,4 кV "Железничка станица", 

11. од ТС 10/0,4 кV "Железничка станица" до ТС 10/0,4 кV "Млекара 1", 

12. од ТС 10/0,4 кV "Страхињића Бана" до ТС 10/0,4 кV "Аутобуска станица", 

13. од ТС 10/0,4 кV "Млекара 1" до ТС 10/0,4 кV "Страхињића Бана", 

14. од ТС 10/0,4 кV "Млекара 1" до ТС 10/0,4 кV "9 Југовића", 

15. од ТС 10/0,4 кV "9 Југовића" до ТС 10/0,4 кV "Браће Глишић", 

16. од ТС 10/0,4 кV "Браће Глишић" до ТС 10/0,4 кV "Париз", 

17. од ТС 10/0,4 кV "Дом културе" до ТС 10/0,4 кV "Пролеће", 

18. од ТС 10/0,4 кV "Бирчанинова" до ТС 10/0,4 кV "Богдан Капелан", 

19. од ТС 10/0,4 кV "Бирчанинова" до ТС 10/0,4 кV "Кључка 1", 

20. од ТС 10/0,4 кV "Бирчанинова" до ТС 10/0,4 кV "Милице Павловић", 

21. од ТС 10/0,4 кV "Бирчанинова" до ТС 10/0,4 кV "Цара Лазара", 

 

Расплети каблова напонског нивоа 1 кV, којима се врши пренос напона 0,4 кV до 

корисника, потичу из:  

 

1. ТС 10/0,4 кV "Просвета", 

2. ТС 10/0,4 кV "Љубићска", 

3. ТС 10/0,4 кV "Пролеће", 

4. ТС 10/0,4 кV "Хајдук Вељкова 1", 

5. ТС 10/0,4 кV "Млин", 

6. ТС 10/0,4 кV "Хајдук Вељкова 2", 

7. ТС 10/0,4 кV "Силоси", 

  8. ТС 10/0,4 кV "Железничка станица", 

  9. ТС 10/0,4 кV "Робна кућа стара", 

  10. ТС 10/0,4 кV "Аутобуска станица", 

  11. ТС 10/0,4 кV "Страхињића Бана", 

  12. ТС 10/0,4 кV "Млекара 1", 

  13. ТС 10/0,4 кV "9 Југовића", 
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  14. ТС 10/0,4 кV "Браће Глишић", 

  15. ТС 10/0,4 кV "Париз", 

  16. ТС 10/0,4 кV "Дом културе", 

  17. ТС 10/0,4 кV "Занатска четврт", 

  18. ТС 10/0,4 кV "Моравска", 

  19. ТС 10/0,4 кV "Бирчанинова", 

  20. ТС 10/0,4 кV "Богдан Капелан", 

  21. ТС 10/0,4 кV "Цара Лазара", 

 

                   Постојеће стање мреже задовоњава садашње потребе корисника, а 

побољшање квалитета мреже може се поправити заменом неких кабловских водова, или 

уградњом нових у истом рову са постојећим, чиме се повећава поузданост система. 

Повећање стабилности мреже постиже се обезбеђењем резервног напајања код испада 

појединих делова мреже, што се постиже формирањем електроенергетских "прстенова", 

што захтева изградњу нових делова мреже.    

 

 

 

ТТ МРЕЖА 

 
  

У оквиру простора који је обухваћен овим планом постоји подземна ТТ мрежа у 

виду ТТ канализације и  подземног ТТ кабла, као и ваздушна ТТ мрежа изведена 

ваздушним ТТ водовима постављеним на дрвене и бетонске ТТ стубове, као и мрежа 

КДС (кабловска телевизија), изведена ваздушним водовима постављеним по НН 

стубовима и крововима објеката. 

  ТТ мреже овог подручја потичу из ГЦ „Чачак“ и РЦ "Авлаџиница", а постојећи 

капацитети задовољавају садашње потребе корисника. Реализација евентуалног 

повећања броја корисника остварива је услед припадности подручја зонама ТТ централа 

великих капацитета, а нарочито постојања ТТ канализације у већем броју улица (главни 

правци) планског подручја. 

 

 

ТЕРМОТЕХНИЧКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ 

 
 
 

На подручју ПДР Центар 3 заступљене су инсталације топловода, гасовода и 

мањи број већих котларница које као погонско гориво користе мазут, лож уље и  угаљ. 

Јужном границом плана пролази магистрални вреловод система 140/75
о 

Ц, који 

припада систему даљинског грејања са извором у Градској топлани. Од магистралног 

вреловода, паралелно са пругом одваја се грана вреловода за грејање објеката 

колективног становања у Трнавској улици и објеката у Улици 9 Југовића. 

Од котларнице Шумадија, која је ван граница овог плана, изведен је крак 

топловода који прелази Кужељеву улицу, води се тротоаром, па кроз подруме зграда у 

Кужељевој улици, прелази Хајдук Вељкову улицу, води се Богићевићевом улицом до 

објеката у Рајићевој улици. 

Преко улице Жупана Страцимира пружа се грана топловода која од котларнице 
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Дом културе напаја објекат Гимназије. 

Веће котларнице са овог подручја су: 

 Котларница у солитеру П+10 у Улици 1. октобар као погонско гориво користи мазут. 

Од котларнице краци топловода напајају два објекта колективног становања који се 

налазе у непосредној близини. 

 Котларница на мазут у објекту на углу улица Жупана Страцимира, Богићевићеве и 

Хајдук Вељкове улице. 

 Котларница на угаљ у згради у Кужељевој улици 

 Котларница на мазут у згради аутобуске станице 

 Котларница на мазут у солитеру на углу  Трнавске улице и улице Јаше Продановића. 

Од гасних инсталација на овом подручју заступљен је челични градски гасовод и 

дистрибутивна гасна мрежа. 

Источном границом плана прижа се градски челични гасовод који се води до 

Мерно регулационе станице „Центар 1“. 

За напајање котларнице Шумадија изведен је део челичног гасовода од Ломине 

улице Хајдук Вељковом улицом, затим дуж улице Браће Глишића па преко Кужељеве 

улице. 

Дистрибутивна гасоводна мрежа са подручја овог плана је део дистрибутивне 

гасне мреже „Центар 1“. Пружа се улицама: Ломином, Мутаповом, Рајићевом, Хајдук 

Вељковом, Браће Глишића, Трнавском, Колубарском, Страхињића Бана, Бирчаниновом 

и улицом Др. Драгише Мишовића.  

 

 

ПОСТОЈЕЋЕ  ЗЕЛЕНЕ ПОВРШИНЕ 

 
 

Зеленило у оквиру граница овог подручја обухвата: 

 ПАРКОВСКО ЗЕЛЕНИЛО – Постојећи парк има карактер реонског парка. Налази се 

у непосредној близини комплекса аутобуске и железничке станице. Површина парка 

је 1.42ха. Парк пружа услове за пасивну рекреацију, а у исто време има заштитно 

естетски значај што оставља утисак на путнике који први пут долазе у град.  

 

 СКВЕРОВСКО ЗЕЛЕНИЛО -  

o на простору испред станичне зграде аутобуске станице у виду травнатих 

површина са ниским растињем 

o на простору испред објекта средњег образовања, Гимназије „Филип Филиповић“, 

заступљене су слободне форме високог и композиција ниског растиња 

 

 ЛИНЕАРНО ЗЕЛЕНИЛО – ову категорију зеленила сачињавају дрвореди дуж улица 

и травњака у разделној траци 

    Дрвореди су заступљени у следећим улицама: 

o Ул. Девет Југовића – дрворед постављен са обе стране саобраћајнице са 

травњаком у разделној траци 

o Ул. Кужељева - дрворед постављен са обе стране улице 

o Ул. Железничка - дрворед постављен са обе стране улице 

o Ул. Хајдук Вељкова – дрворед постављен једноредно у сегменту улице од 

раскрснице са УЛ. Жупана Страцимира и Ломине, у другом сегменту је 

постављен обострано 
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 ЗЕЛЕНИЛО У ОКВИРУ ЛОКАЦИЈА ЈАВНИХ ОБЈЕКАТА 

o зелени предпростор испред објекта Завода за медицину рада 

o зелени предпростор испред станичне зграде железничког комплекса 

 

 

 ЗЕЛЕНИЛО У ОКВИРУ ВИШЕПОРОДИЧНОГ СТАНОВАЊА – заступљено је у 

веома малој мери 

 

 ИНДИВИДУАЛНО ЗЕЛЕНИЛО – зеленило у оквиру индивидуалних објеката, 

дворишта, башта, итд. 

 

Општа оцена зелених површина на посматраном подручју је да су недовољно 

заступљене, са одсуством естетских и амбијенталних квалитета. Ове површине нису 

довољно уређене, али их свакако треба сачувати од даље деградације и уклопити у 

насељско ткиво. 

 

 

 

ЗАКЉУЧАК 
 

На основу изнетих података (анализе и оцене постојећег стања) у Програму 

за израду Урбанистичког плана долази се до закључка да предметно подручје 

представља хетерогену целину у смислу: 

 разнородних намена  

 времену настајања објеката и њиховом тренутном стању 

 комуналне опремљености 

 задовољењу основних урбанистичких параметара. 

 

На основу претходно донетог закључка концептом плана треба предвидети: 

 усклађивање са смерницама ГП-а 

 рационалније коришћење грађевинског земљишта 

 планирање нових садржаја јавног карактера 

 очување животне околине. 
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5.0 ОСНОВНА КОНЦЕПЦИЈА ПЛАНА 
 
 

Предмет Плана детаљне регулације је да се дају правила уређења и грађења - 

одреде зоне и утврде услови за изградњу објеката, за уређење простора, одреде парцеле 

за јавно грађевинско земљиште, да опис локација за јавне објекте и др., као и начин 

спровођења плана и фазност реализације.  

Основни циљеви за уређење и изградњу предметног подручја су следећи: 

 усклађивање са смерницама Генералног плана Чачка до 2015.год. кроз перманентну 

реконструкцију и изградњу 

 рационалније коришћење грађевинског земљишта 

 дефинисање градске саобраћајне мреже као дела укупне саобраћајне матрице града 

 дефинисање карактеристичних зона, односно целина са планирањем нове изградње 

 дефинисање могућности и обима нове изградње 

 дефинисање правила уређења на овом подручју, које није било покривено планом 

како би се подигао квалитет градског центра кроз процес урбане реконструкције 

 дефинисање јавног интереса кроз јасно разграничење простора јавне и остале намене 

 унапређење постојећих јавних функција и планирање нових 

 повећање капацитета постојећих стамбених зона и планирање нових 

 повећање капацитета постојећих централних функција и планирање нових 

 квалитетна опремљеност потребном инфраструктуром, са могућношћу проширења 

на нове технологије 

 решавање проблема дефицита простора за мирујући саобраћај 

 озелењавање јавних простора и формирање континуалног зеленила дуж 

саобраћајница вишег ранга  

 да се разграниче јавне површине од површина других намена, утврде регулациони, 

нивелациони и аналитичко-геодетски елементи за обележавање, ради стварања 

основа за уређење и изградњу овог дела насеља у складу са наменом простора 

 усклађивање организације, опремања и уређења простора и његова заштита уз 

примену услова и критеријума за заштиту културног наслеђа 

 усклађивање организације, опремања и уређења простора и његова заштита уз 

примену услова и критеријума за заштиту животне средине. 

 

Генералним планом Чачка до 2015.г. ( СЛ. Лист Општине Чачак број 8/2003) 

предметно подручје је опредељено за следеће намене: 

 Градски центар 

 Здравство /Завод за медицину рада/ 

 Становање А1 – густина насељености 201-350 ст/ха 

 Становање А3.1 – густина насељености 151-200 ст/ха 

 Становање Б1 – средња густина настањености 101-150 ст/ха 

 Радна зона 

 Реонски парк 

 Аутобуска станица 

 Железничка станица 

 Робно-транспортни центар 

 Јавна паркинг гаража 
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У Програму за израду плана дефинисани су најбитнији програмски елементи: 

 планирање градске магистрале бр.10  

 планирање нових централних садржаја у оквиру градског центра 

 повећање густине насељености реконструкцијом постојећих објеката (кроз 

вишегодишњи период)  и изградњом нових објеката 

 реконструкција постојеће инфраструктуре и изградња нове, тако да се задовоље 

укупне потребе новопланираних намена 

 планирање јавних паркинг гаража. 
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1.0 ПОДЕЛА ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА НА ЈАВНО И ОСТАЛО 
 

 

На основу утврђеног режима коришћења простора проистеклог из дефинисаних 

правила уређења простора у границама Плана извршена је подела земљишта на: 

 јавно грађевинско земљиште 

 остало грађевинско земљиште. 

 

 

 ЈАВНО ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ 
 

Јавно грађевинско земљиште чине саобраћајне површине - колске, 

бициклистичке и пешачке, железничке, као и водопривредне површине, јавне зелене 

површине – реонски парк и уређене зелене површине, површине у функцији образовања, 

дечије заштите, здравства, склоништа, комуналне функције (трафо станице).  

Највећи део простора обухваћеним планом остаје у статусу осталог грађевинског 

земљишта (становање, мала привреда, централне функције). 

Разграничење јавног грађевинског земљишта од осталог извршено је 

утврђивањем граница јавног грађевинског земљишта. Границе су одређене 

регулационим линијама саобраћајница и границама грађевинских парцела намењених за 

јавне површине и јавне објекте у оквиру Плана, а дефинисане су на графичком прилогу 

«Карта регулације и парцелације», бр. 9. Јавно грађевинско земљиште дефинисано је 

аналитичко-геодетским елементима, тако да се на основу Плана спроводи парцелација и 

препарцелација у циљу разграничења јавног грађевинског земљишта од осталог 

грађевинског земљишта. 

 
 

ПЛАНИРАНО ЈАВНО ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ 

 

Планирано јавно грађевинско земљиште односи се на: 

a) јавне функције и објекте 

b) јавне саобраћајне површине 

c) железничка инфраструктура 

d) јавно зеленило 

e) енергетску и комуналну инфраструктуру 

f) водопривредну инфраструктуру 
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Планом су за јавно грађевинско земљиште одређене следеће 

катастарске парцеле (целе и делови): 

 
 

 

А. ПЛАНИРАНО ЈАВНО ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ ЗА ЈАВНЕ ФУНКЦИЈЕ 

И ОБЈЕКТЕ 

 

А.1  Средње образовање–Гимназија „Филип Филиповић“  (урбанистичка целина А.2) 
 

Катастарске парцеле које су прибављене: 

-  358; 

 

 

А.2  Дечији вртић – дечија установа „Радост“ ( урбанистичка целина А.3) 
 

Катастарске парцеле које су прибављене: 

-  884; 

Делови катастарских парцела које треба прибавити: 

- 883;  
 

 

А.3  Дечији креативни центар - дечија установа „Радост“ ( урбанистичка целина А.4) 

 

Катастарске парцеле које су прибављене: 

-  358; 

 

 

А.4  Здравство – Завод за медицину рада (урбанистичка целина Б.1) 

 

Катастарске парцеле које су прибављене: 

-  2212/8; 

Делови катастарских парцела које треба прибавити: 

- 288/1; 288/3; 288/6; 2162; 2212/10; 

 

 

А.5  Јавно склониште (урбанистичка целина Б.1) 

 

Катастарске парцеле које су прибављене: 

-  2164/2; 

Катастарске парцеле које треба прибавити: 

- 288/4; 288/5;   

Делови катастарских парцела које треба прибавити: 

- 288/1; 288/3; 288/6; 2164/1;  
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А.6  Јавна паркинг гаража (урбанистичка зона Л) 

 

Катастарске парцеле које треба прибавити: 

- 2212/1; 2229, 2230; 2231; 2233; 2237;     

 

 

Б. ПЛАНИРАНО ЈАВНО ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ ЗА САОБРАЋАЈНЕ 

ПОВРШИНЕ 

 

Б.1   Улица бр.10 

Катастарске парцеле које су прибављене: 

-  289/1; 324; 948; 999/1; 999/7; 999/8; 1000/1; 1017/1; 1017/2; 2164/1; 2185/2;  

Катастарске парцеле које треба прибавити: 

- 204/3; 205; 952/2; 953/3; 1975/2; 1983;      

Делови катастарских парцела које треба прибавити: 

- 206/1; 288/3; 322/1; 950; 951, 952/1, 953/1; 953/2; 953/4; 954/1; 954/2; 954/3; 954/4, 954/5; 

954/6, 955; 956/3;  1005; 1006; 1014; 1016;  1017/3; 1975/1; 2230; 

 

Б.2   Улица Железничка 

Катастарске парцеле које су прибављене: 

-  1017/1; 

Катастарске парцеле које треба прибавити: 

- 1018;     

 

Б.3   Улица Љубићска 

Катастарске парцеле које су прибављене: 

-  2162; 

Катастарске парцеле које треба прибавити: 

- 203/2; 205; 293/2; 294/2;      

Делови катастарских парцела које треба прибавити: 

- 202/3; 202/4; 203/1; 204/1; 204/3; 206/1; 206/6; 290; 291; 292; 293/1; 294/1; 295; 296; 

297/1;  

 

Б.4   Улица Ломина 

Катастарске парцеле које су проглашене за јавно грађевинско земљиште: 

- 2187;  

Катастарске парцеле које су прибављене: 

-  1017/1; 2163; 2186/2 

Делови катастарских парцела које треба прибавити: 

- 880;  927; 929; 934, 937; 938/3;  

Б.5   Улица Мутапова 

Катастарске парцеле које су прибављене: 

-  339/2; 433/2; 2164/1; 2165; 

Катастарске парцеле које треба прибавити: 

- 332/2; 334/2;    

Делови катастарских парцела које треба прибавити: 

- 314; 320; 322/1; 340; 341; 434; 2164/2;  
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Б.6   Улица Рајићева 

Катастарске парцеле које су прибављене: 

-  2183; 

 

Б.7   Улица Богићевићева 

Катастарске парцеле које су прибављене: 

-  2184; 

Делови катастарских парцела које треба прибавити: 

- 845/1; 897/1;  

 

Б.8   Улица Хајдук Вељкова 

Катастарске парцеле које су проглашене за јавно грађевинско земљиште: 

-  2185/2; 

Делови катастарских парцела које треба прибавити: 

- 898; 900;  

 

Б.9   Улица Добрачина 

Катастарска парцела која је проглашена за јавно грађевинско земљиште: 

-  920; 

 

Б.10  Улица Браће Глишића 

Катастарска парцела која је проглашена за јавно грађевинско земљиште: 

-  2186; 

 

Б.11  Улица Милете Ђуричића 

Катастарске парцеле које су прибављене: 

-  1017/1; 

 

Б.12  Улица Кужељева – Девет Југовића 

 Катастарске парцеле које су проглашене за јавно грађевинско земљиште: 

-  912; 1017/1; 

Катастарске парцеле које треба прибавити: 

-  1018; 2181/1   

Делови катастарских парцела које треба прибавити: 

- 1051; 

 

Б.13  Улица Јаше Продановића 

Катастарске парцеле које су прибављене: 

-  1017/2; 

Б.14  Улица Трнавска 

Катастарске парцеле које су прибављене: 

-  1023, 1026; 1937/2; 1960; 

Делови катастарских парцела које треба прибавити: 

- 999/4; 1000/5; 1000/6; 1000/7; 1000/9; 1001; 1002; 1009; 1010; 1011; 1012; 1013; 1014; 

1961; 1963; 1964; 1965; 1966; 1967; 1968; 1969; 1970; 1971; 1972/1; 10972/2; 
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Б.15  Улица Колубарска 

Катастарске парцеле које су прибављене: 

-  1000/1; 1000/2; 

Делови катастарских парцела које треба прибавити: 

- 1000/3; 1000/4; 1000/5; 1001; 1003; 1004; 1005;  

 

Б.16 Улица Страхињића Бана 

Катастарске парцеле које су прибављене: 

-  999/1; 999/5; 

Делови катастарских парцела које треба прибавити: 

- 999/2; 999/3; 999/4; 999/6; 1961; 1962;  

 

Б.17  Улица Бирчанинова 

 Катастарске парцеле које су прибављене: 

-  1930; 1931/2; 

Делови катастарских парцела које треба прибавити: 

- 1931/1; 1936; 1972/2; 1975/1;  

 

Б.18  Улица Др. Драгише Мишовића 

Катастарске парцеле које су прибављене: 

-  2192; 

 

Б.19  Улица Железничка колонија 

Катастарске парцеле које су прибављене: 

-  1017/1; 1017/2; 

Делови катастарских парцела које треба прибавити: 

- 954/5; 1017/3; 2212/1; 2212/4, 2212/5; 2221; 2230; 2231; 2240;  

 

Б.20 Сквер (урбанистичка целина Ј.3) 

Катастарске парцеле које су прибављене: 

-  1017/1; 

Делови катастарских парцела које треба прибавити: 

- 2212/1;  

 

 

 

Ц. ПЛАНИРАНО ЈАВНО ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ ЗА ЖЕЛЕЗНИЧКУ 

ИНФРАСТРУКТУРУ 

 

Ц.1  Јавна железничка инфраструктура (урбанистичка целина Ј.2)  

Катастарске парцеле које су прибављене: 

- 2212/1; 2220/1; 2222; 2223; 2232; 2234; 2241; 2245, 2246,  
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Д. ПЛАНИРАНО ЈАВНО ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ ЗА ЈАВНЕ ЗЕЛЕНЕ 

ПОВРШИНЕ 

 

Д.2  Парковска површина (урбанистичка целина А.5)  
 

Катастарске парцеле које су прибављене: 

- 1017/1; 

 

Д.3  Уређене зелене површине 

 

Катастарске парцеле које су прибављене: 

- 1017/1; 1017/2; 

 

 

Е. ПЛАНИРАНО ЈАВНО ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ ЗА КОМУНАЛНУ И 

ЕНЕРГЕТСКУ ИНФРАСТРУКТУРУ 

 

Е.3  Трафо станице 

 

Катастарске парцеле које су прибављене: 

-  901/2;  

Делови катастарских парцела које треба прибавити: 

- 9142;  

  

 

Ф. ПЛАНИРАНО ЈАВНО ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ ЗА ВОДОПРИВРЕДНУ  

ИНФРАСТРУКТУРУ 

 

 

Ф.1  Уређено корито Лозничке реке 

 

Катастарске парцеле које су прибављене: 

-  2252;  

 

 

 

 ОСТАЛО ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ 

 
За остало грађевинско земљиште утврђено је земљиште унутар грађевинских 

блокова које је дефинисано рагулационим линијама саобраћајних и границама јавних 

површина, а које Планом није одређено као јавно грађевинско земљиште, а намењено је 

за уређење и грађење објеката у складу са планираном наменом и урбанистичким 

параметрима утврђеним планом. 
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Табела бр.1: Биланс површина јавног и осталог грађевинског земљишта 

   ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ 
 

ПОВРШИНА 

ПРОЦЕНТУАЛНО 
УЧЕШЋЕ 

% 

А ЈАВНО ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ     

A.1 САОБРАЋАЈНЕ ПОВРШИНЕ 75781,88 21,41 

  
САОБРАЋАЈНИЦЕ 75000,40 21,20 

СКВЕР 670,91 0,20 

А.2 ЈАВНА ЖЕЛЕЗНИЧКА ИНФРАСТРУКТУРА 57706,47 16,3 

А.3 ЗЕЛЕНЕ ПОВРШИНЕ 15762,68 4,45 

  
ПАРКОВСКЕ ПОВРШИНЕ 14291,36 4,03 

УРЕЂЕНЕ ЗЕЛЕНЕ ПОВРШИНЕ 1513,55 0,42 

А.4 ВОДОПРИВРЕДНА ИНФРАСТРУКТУРА 4 108,98 1,15 

А.5 ОБЈЕКТИ ЈАВНИХ ФУНКЦИЈА 17849,15 6,15 

  

ЗДРАВСТВО-ЗАВОД ЗА МЕДИЦИНУ РАДА 4806,55 1,35 

СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ-ГИМНАЗИЈА 5972,10 1,68 

ДЕЧИЈА ЗАШТИТА-ВРТИЋ ДУ "РАДОСT " 1210,43 0,34 

ДЕЧИЈИ КРЕАТИВНИ ЦЕНТАР 1320,05 0,37 

ЈАВНО СКЛОНИШТЕ 690,02 0,20 

ЈАВНЕ ПАРКИНГ ГАРАЖЕ 3850,00 1,08 

        

  УКУПНО   A 171209,16 48,37 

      

Б ОСТАЛО ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ     

Б.1 ГРАДСКИ ЦЕНТАР 88272,89 24,94 

Б.2 СТАНОВАЊЕ 26512,21 7,50 

  

СТАНОВАЊЕ ВИСОКИХ ГУСТИНА А3 201-350 ct/xa 2087,70 0,60 

СТАНОВАЊЕ ВИСОКИХ ГУСТИНА А3.1 151-200 ct/xa 8900,68 2,52 

СТАНОВАЊЕ СРЕДЊИХ ГУСТИНА Б.1 101-150 ct/xa 15 523,83 4,38 

Б.3 ЦЕНТРАЛНЕ ФУНКЦИЈЕ 4,45 4,43 

  
ЦЕНТРАЛНЕ ФУНКЦИЈЕ 12 154,75 3,41 

ЦЕНТРАЛНЕ ФУНКЦИЈЕ СА СТАНОВАЊЕМ 3613,31 1,04 

Б.4 ЗОНЕ РАДА 40469,88 11,43 

Б.5 АУТОБУСКИ ТЕРМИНАЛ 11658,83 3,30 

        

  УКУПНО   Б 182724,34 51,63 

      
      

  УКУПНО ЈАВНО ( А ) + ОСТАЛО (Б) 353933,50 100% 
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2.0 ПОДЕЛА ЗЕМЉИШТА НА ЗОНЕ И ЦЕЛИНЕ 
 

 

 

На основу утврђене планске концепције уређења и изградње простора базиране 

на концепту из Програма за израду Плана детаљне регулације „Центар 3“ у Чачку, 

дефинисана је намена простора према начину коришћења простора и подела земљишта 

на јавно и остало грађевинско земљиште. 

У  складу са наменом површина по ГП-у Чачка ( СЛ. Лист Општине Чачак број 

8/2003) и постојећим стањем (конфигурација терена, инжењерско-геолошке 

карактеристике земљишта, наслеђена планирана и стихијска изграђеност, планирани 

развој насеља и положај примарне саобраћајне мреже у насељу), а у циљу бољег 

сагледавања плана и његовог спровођења, третирано подручје подељено је на више зона 

у оквиру којих се издвајају урбанистичке целине и подцелине према својим 

специфичностима (као основне јединице за које су дефинисани параметри и правила 

уређења и грађења). Подручје плана обухвата изграђене и неизграђене површине 

груписане у блокове, као основне просторне јединице, у оквиру урбанистичких зона, 

целина и подцелина за које се утврђују правила регулације и дефинишу урбанистички 

параметри.  Подручје урбанистичке зоне чини просторну целину према природним 

условима и планираним преовладавајућим наменама. Принцип поделе подручја 

остварен је идентификовањем зона као компактних просторних целина, а дефинисане су 

саобраћајницама и природним елементима. 

Предност овакве поделе је могућност лаке контроле основних одредби 

концепције плана, општих правила урбанистичке регулације, правила парцелације, 

намене земљишта, карактеристика целине значајних за организацију простора, по 

потребном карактеру интервенција (реконструкција, обнова градских функција, 

интезивирање коришћења грађевинског земљишта, нова изградња и сл.), по физичким 

карактеристикама (спратност, међусобна удаљеност и др.) значајним за спровођење 

плана. 

Основна концепција плана сагледава се  кроз намену површина, а организација 

простора кроз његове карактеристике по функцији, карактеру потребних интервенција и 

по физичким критеријумима. 

На основу смерница које даје ГП Чачка до 2015.год. ( Сл. Лист Општине Чачак 

број 8/2003) предметно подручје опредељено је за вишенаменско коришћење и 

дефинисано је поделом на следеће зоне: 

1.1 ЗОНА А – Зона градског центра 

1.2 ЗОНА Б – Зона здравства 

1.3 ЗОНА Ц – Зона мале привреде 

1.4 ЗОНА Д – Зона аутобуског терминала 

1.5 ЗОНА Е – Зона реонског парка 

1.6 ЗОНА Ф – Зона становања високе густине А1 201-350 ст/ха 

1.7 ЗОНА Г – Зона становања средње густине Б1 101-150 ст/ха 

1.8 ЗОНА Х – Зона становања високе густине А3.1 151-200 ст/ха 

1.9 ЗОНА И – Зона мале привреде 

1.10 ЗОНА Ј  – Зона железничког терминала 

1.11 ЗОНА К – Зона мешовите намене 

1.12 ЗОНА Л – Зона јавне паркинг гараже 

Подела на зоне је извршена на основу претежних намена које су у њима заступљене. 
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1.1 ЗОНА A – Зона градског центра 

 

 

Градски центар је планиран као синтеза јавног и појединачног интереса који мора 

бити организован да изнесе садржаје и функције регионалног и градског центра. 

Зона градског центра у оквиру Плана детаљне регулације „Центар 3“ у Чачку је 

саставни део планираног градског центра према ГП-у Чачка до 2015.год. (Сл. лист 

Општине Чачак број 8/2003). 

Граница зоне иде улицама Кужељевом, Жупана Страцимира, Бате Јанковића, 

Љубићском, планираном градском магистралом бр.10 и Железничком. Обухвата простор 

површине 11.46 ха. 

Развој централног градског подручја треба да буде у функцији подизања 

квалитета овог подручја, а његова реализације би се одвијала кроз усмерену 

реконструкцију у оквиру урбане матрице која се углавном задржава, као и новом 

изградњом у циљу адекватног и рационалног коришћења грађевинског земљишта са 

применом максимално дозвољених коефицијената за подручје централне зоне. 

Концепција уређења простора урађена је у складу са смерницама за заштиту 

градитељског наслеђа, које су за овај простор установљене мерама заштите градитељског 

наслеђа од стране Завода за заштиту споменика културе из Краљева (за постојеће објекте 

извршена је валоризација и утврђен је степен заштите). 

Урбана реконструкција би била усмерена ка даљим променама намене постојећих 

објеката у централном подручју, ка повећању капацитета и квалитета централних 

садржаја примерених центру града (административни, пословни, финансијско-технички, 

угоститељски, услужни, културни, образовни садржаји, дечија заштита и сл.), ка 

преструктуирању  и реорганизовању  у простору појединих централних активности, 

затим на повећање пропусне моћи главних саобраћајних веза са центром, ослобађање 

центра града од транзитног саобраћаја и обезбеђењу потребних површина за умирујући 

саобраћај.  

У склопу овог простора централне функције (углавном терцијарне и непривредне 

делатности) преплићу се са јавним функцијама и становањем. Функција становања у 

оквиру зоне на нивоу блока се задржава али са тежњом да се све више простора претвори 

у пословни. Опште правило би било да се становање у приземљу сасвим искључи, а 

посебно у прометним саобраћајницама да се исто догоди и са становањем на првом 

спрату. У постојећим објектима планира се трансформација приземља и прве етаже у 

комерцијалне и јавне садржаје. Нова изградња подразумева изградњу пословних,  

пословно-стамбених  и стамбено-пословних објеката који треба да буду грађени као 

урбанистичко-архитектонске целине. Што се тиче постојећих јавних садржаја они се 

задржавају и даље развијају кроз унапређење комплекса са планираном реконструкцијом  

и изградњом нових објеката. 

У зони градског центра породично становање треба да прерасте у пословно-

комерцијалне делатности, а може и у вишепородично становање са централним 

функцијама.  

На овом простору није дозвољено лоцирање делатности које буком, вибрацијама, 

загађењем ваздуха, воде и земљишта и превеликим обимом транспорта негативно утичу 

на животну средину (индустрија, мала привреда, услужно занатство, складишта и сл.). 

Постојеће објекте ове намене који се налазе на простору центра потребно је дислоцирати 

у њима примерене радне и пословне зоне. 



План детаљне регулације „ЦЕНТАР 3“ у Чачку 

Ј.П „ ГРАДАЦ “ јавно предузеће за урбанистичко и просторно планирање, грађевинско земљиште и путеве – Чачак 

2 3 

У наредном периоду је неопходно елиминисање непотребног моторног саобраћаја 

из центра на ободне делове, као и обезбеђење потребних простора за стационарни 

саобраћај изградњом планираних јавних централних гаража. Овим ће се смањити 

загађење од издувних гасова и постићи већа безбедност пешака, а самим тим формирати 

хуманији и атрактивнији простор. 

Зона А је зона градског центра са поделом на урбанистичке целине: 

А.1 – централне функције са становањем густине од 201-350 ст/ха 

А.2 – средње образовање Гимназија „Филип Филиповић“ 

А.3 – дечја заштита /вртић/ 

А.4 – дечији креативни центар 

А.5 – јавна зелена површина 

А.6 – археолошки локалитет Мутапова улица 

  

 

Урбанистичка целина  А.1 – централне функције са становањем 

густине од 201-350 ст/ха 
 

Концепција организације и уређења простора у урбанистичкој целини А.1 

планирана је у складу са смерницама ГП-а Чачка до 2015.год., као и са значајем који овај 

простор има захваљујући свом положају који заузима у градском насељу.  

Развој урбанистичке целине А.1 планиран је у правцу подизања нивоа централних 

функција са становањем високих густина  са густином насељености од 201-350 

становника/ха, са просечном густином становања од 70-120 станова/ха.  

Обзиром да је урбанистичка целина А.1 предмет урбане обнове потребно је кроз 

перманентну реконструкцију постићи задовољење потребних урбанистичких параметара 

примерених градском центру. У оквиру ње тренутно су достигнути различити нивои 

уређености простора који задовољавају параметре становања од средњих до високих 

густина. Превазилажење овог проблема планирано је кроз погушћавање повећањем 

степена заузетости и индекса изграђености на овом простору кроз доградње и надградње 

постојећих објеката, као и замене објеката ниске грађевинске вредности новим 

објектима. 

Примарне делатности у зони градског центра су централне функције. Поред њих 

планирано је и вишепородично становање са делатностима. На подручју градског 

центра, у планском периоду, код породичног становања извршити пренамену у 

пословно-комерцијалне садржаје или у вишепородично становање. 

Обзиром да урбанистичка целина А.1 обухвата остало грађевинско земљиште – 

унутар грађевинских блокова планирана је изградња пословних, пословно-стамбених, 

стамбено-пословних објеката и вишепородичних стамбених објеката. Изузетак су 

постојећи објекти који уживају претходну заштиту и у оквиру њих може да се задржи 

породично становање у складу са препоруком Завода за заштиту споменика културе из 

Краљева о потреби очувања првобитне намене где год је то могуће. 

У циљу детаљнијег дефинисања планских елемената и ефикаснијег спровођења 

поставки Плана, а према специфичностима зона градског центра подељена је на блокове. 

Блокови се идентификују нумерацијом у оквиру предметне урбанистичке зоне. 

Планираном градском магистралом бр. 10 као и постојећим саобраћајницама у 

потпуности је дефинисана геометрија грађевинских блокова, уз незнатне корекције 

регулационих ширина постојећих улица. Дуж регулационих линија улица (изузев у ул. 

бр.10 и делом у Љубићској) планирана је у великој мери изградња објеката по принципу 
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ивичне градње, тако да се формирају затворени или полузатворени блокови са 

унутрашњим двориштима. 

 

 

БЛОК 1 

Постојећа планиметрија грађевинског блока се задржава уз незнатне корекције 

регулационих ширина улица које ограничавају блок. Блок је уоквирен улицама 

Кужељевом, Добрачином, Браће Глишића и Милете Ђуричића.  

Обзиром да је блоковска структура у великој мери дефинисана, у планском периоду 

предвиђено је потпуно формирање затвореног или полузатвореног типа блока кроз 

интерполацију новим објектима, са местимичним пролазима или пасажима ка 

унутрашњости блока.  Постојеће стамбено-пословне објекте реконструисати кроз 

надградњу, са максималном спратношћу По+Пр+4. Уз улицу Добрачину извршити 

интерполацију ново планираних објеката између постојећих, надовезујући и усклађујући 

се са њима. Планирана спратност нових објеката у овој улици између заштићеног објекта 

спратности Пр+1 и објеката који су још у изградњи, По+Пр+4, је По+Пр+2+Пк.  

У оквиру предметног простора налази се објекат  градитељског наслеђа на углу 

улица Кужељеве и Добрачине. Све неопходне интервенције на њему уредити у складу са 

мерама заштите Завода за заштиту споменика.  

У коначној реализацији блок представља јединствену грађевинску парцелу. 

Унутрашњост блока уредити зеленим и слободним површинама за одмор и релаксацију 

становника блока, дечјим игралиштима, паркирању путничких возила станара блока у 

партеру, с тим што може да се изгради и заједничка подземна паркинг гаража за 

кориснике блока, као и комбинована подземна и надземна (Пр). 

Приступ унутрашњем дворишту остварити путем постојећих, који могу и да се 

наткрију, или планираних пасажа. 
 

 

БЛОК 2 

Простор уоквирен улицама Жупана Страцимира, Хајдук Вељковом, Браће Глишића 

и Добрачином представља грађевински блок формиран у претходним периодима уз 

планирану незнатну корекцију регулационе ширине улице Браће Глишића.  

Планирано је задржавање и употпуњавање постојеће намене централним 

функцијама са становањем. 

Уређење блока је планирано кроз изградњу новог објекта спратности По+Пр+2+Пк 

(у улици Хајдук Вељковој), тако да се надовеже и усклади са постојећим 

вишепородичним објектима са централним функцијама (са једне стране) и објеката под 

заштитом (са друге стране) и затвори планирани грађевински блок. Постојећи објекти 

вишепородичног становања са централним функцијама се задржавају, са планираном 

реконструкцијом. Обзиром да су на стамбеном објекту изведене парцијалне адаптације у 

поткровљу у будућем периоду реконструисати објекат кроз јединствену надградњу како 

би представљао јединствену архитектонску целину. Блок треба да представља 

јединствену грађевинску парцелу, а унутар блока формирати унутрашње двориште, са 

поплочаним слободним површинама у комбинацији са зеленилом. Уредити површину за 

паркирање за кориснике блока у партеру или у оквиру заједничке подземне паркинг 

гараже. Применити систем ивичне градње.  

У оквиру блока налазе се објекти евидентирани од стране Завода за заштиту 

споменика. Обзиром да су они тренутно у лошем стању потребно их је обновити у 

складу са условима горе наведене институције, а према утврђеним степенима заштите. 
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Планирана максимална спратност објеката одређених за реконструкцију (према 

условима Завода) у ул. Добрачиној би била Пр+2+Пк. Угаони објекат (на раскрсници 

улица Хајдук Вељкове и браће Глишића), такође одређен за реконструкцију, планиран је 

да се надгради до максималне спратности Пр+1+Пк. Објекат у улици Хајдук Вељковој 

бр. 14  је значајно угрожен и планиран за рестаурацију. 

Приступ унутрашњем дворишту остварити путем постојећег или планираних 

пасажа у склопу објеката. 
 

 

БЛОК 3 

Простор који се налази између улица Хајдук Вељкове, Ломине, Милете Чурчића и 

Браће Глишића представља у геометријском смислу формиран блок.  

Планирано је формирање полуотворене блоковске структуре, уз развијање 

централних функција са становањем. Намена објеката у оквиру блока је пословна, 

стамбено-пословна и стамбена. 

Уређење блока подразумева реконструкцију постојећих објеката кроз надградњу и 

доградњу,  као и изградњу нових физичких структура и њихово усаглашавање са 

планираним окружењем. У планском периоду тежити прерастању породичног у 

вишепородично становање.  

У блоку су изграђени објекти од вредности („Љујића магацин“, зграда „Старе 

Кооперативе“, „Стефановића кућа“, „Кривачића кућа“ и кућа „Браће Глишића“) на 

којима се све интервенције, реконструкција, пренамена морају извести у складу са 

мерама заштите непокретних културних добара прописаних од стране Завода за заштиту 

споменика. Планирана спратност објеката уз улицу Хајдук Вељкову и Ломину, 

обухватајући и комплекс „Старе Кооперативе“, како за нове тако и заштићене објекте 

(реконструисати их у зависности од одређеног степена заштите) износи максимално 

По+Пр+1+Пк. На простору између „Старе Кооперативе“ и вишепородичног становања 

уз Ломину улицу спратност објеката је По+Пр+3. 

Вишепородичне стамбене објекте у улици Браће Глишића и Милете Чурчића 

реконструисати (надградити и доградити), до планиране спратности По+Пр+4. 

Приземља објеката претворити у пословно-комерцијалне просторе. Исто је могуће 

урадити и са осталим стамбеним просторима (извршити пренамену у централне 

функције). 

Уз улице Браће Глишића и Ломине планирана је изградња нових објеката у оквиру 

утврђеног простора за грађење. На потезу од Хајдук Вељкове до Добрачине улице, а у 

улици Браће Глишића планирана спратност објеката је По+Пр+2+Пк. Даље од 

Добрачине до „Љујића магацина“ планирана спратност објеката је По+Пр+3+Пк. На 

овом простору поставити објекте у полузатвореном низу или као слободно стојеће 

објекте. 

Проблем стационарног саобраћаја решевати површински у оквиру парцеле објеката 

који се задржавају или реконструишу или у саставу новопланираних објеката као 

подземне гараже, где би у оквиру њих било обезбеђено минимум 50 % потребног 

капацитета а остатак у приземљима или као површинско паркирање на самој парцели. 

 
 

БЛОК 4 

Простор уоквирен улицама Жупана Страцимира, Рајићевом, Богићевићевом и 

Хајдук Вељковом представља грађевински оформљен блок у оквиру кога нису 

планирани нови објекти, али се дозвољавају адаптације и санације постојећих. 
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Што се тиче становања оно ће и даље егзистирати на нивоу блока, али је дата 

могућност његове пренамене у садржаје и функције примерене центру града. 

На углу улица Жупана Страцимира и Рајићеве налази се објекат проглашен за НКД-

о, некадашња Аћимовића кућа, који је неопходно интегрално сачувати и изводити 

потребне радове у складу са условима Завода за заштиту споменика, а према утврђеном 

степену заштите (ревитализација). 

У оквиру блока планирано је уређење јавне зелене површине у комбинацији са 

воденим елементима и урбаним мобилијаром. 

Слободне  површине испред објеката у овом блоку морају бити доступне за јавну 

употребу. 

 

 

Након извршене стручне контроле Предлога ПДР-а „Центар 3“ од стране 

Комисије за планове на седници одржаној 30.05.2008.год. (извештај о извршеној 

стручној контроли бр. 06-30/08-3-10), а на основу примедбе од стране Комисије по 

којој је обрађивач дужан да поступи дошло је до корекције спратности у блоковима 

бр. 5, 6, 7, 8, 9 и 10, односно до смањења спратности у односу на првобитно 

предложене. Кориговане спратности нису у складу са ГП-ом Чачка до 2015.год. (Сл. 

лист Општине Чачак број 8/2003), којим је у зони градског центра планирана 

минимална спратност Пр+3.  

У даљем тексту све промене које су уследиле након поступања по примедбама 

Комисије за планове су стилски урађене са bold-om i italic-om. 

На затвореној седници КОМИСИЈЕ за планове од 10.10.2008. год (извештај о 

обављеном јавном увиду Предлога Плана детаљне регулације „Центар 3“ у Чачку), а 

по примедбама са јавног увида, заузет је став комисије да се повећа спратност на 

фронту у улици Ломиној на По+Пр+2+Пк. 
 

БЛОК 5 

Грађевински блок на простору између улица Хајдук Вељкове, Богићевићеве, 

Рајићеве и Ломине задржава постојећи облик.  

Обзиром да припада градском центру у наредном периоду треба развијати садржаје 

примерене њему, посебно централне функције. Намена објеката у блока је пословна, 

стамбено-пословна и стамбена намењена вишепородичном становању. У оквиру овог 

блока налази се и комплекс дечије заштите – дечији вртић који припада ДУ „Радост“. 

Овај простор је обрађен као посебна целина у поглављу Урбанистичка целина А.3.  

Уређење блока ће се одвијати кроз реконструкцију постојећих и изградњу нових 

објеката. 

У блоку су изграђени објекти од вредности на којима се све интервенције, 

реконструкције, пренамене морају извести у складу са мерама заштите непокретних 

културних добара прописаних од стране Завода за заштиту споменика. Објекат у улици 

Богићевићевој бр. 8 планиран је за реконструкцију, са максималном спратношћу Пр+2. 

Постојећи објекти вишепородичног становања се задржавају, са планираном 

реконструкцијом. Обзиром да су на стамбеном објекту (орјентисаном ка Улици Хајдук 

Вељковој) изведене парцијалне надградње у будућем периоду реконструисати овај 

објекат кроз јединствену надградњу како би представљао јединствену архитектонску 

целину. Вишепородични стамбени објекат, на углу ул. Хајдук Вељкове и Богићевићеве, 

задржава постојећу спратност, али су дозвољене адаптације и санације објекта, као и 

пренамена стамбених у пословно-комерцијалне просторе. У оквиру припадајућих 
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парцела решити проблем стационарног саобраћаја. На простору између ових објеката и 

објекта под заштитом у ул. Богићевићевој бр.8 планирана спратност објеката је 

По+Пр+2+Пк. Могуће је реконструисати постојеће објекте или изградити нови 

јединствен објекат. Само у случају изградње новог јединственог објекта могуће је са 

постојећим вишепородичним објектима формирање јединствене грађевинске парцеле, 

тако да представља целину са могућношћу уређења унутрашњег заједничког простора. 

Унутрашње двориште може да се уреди као комбинација паркинг и зелених површина, с 

тим што је могуће предвидети и подземну гаражу. 

На простору између заштићених објеката у улици Рајићевој 2-4 и Богићевићевој 8 

планирана спратност објеката је По+Пр+2. 

Уз улицу Рајићеву, Ломину и Хајдук Вељкову, до комплекса вртића, формирати 

улични фронт са објектима у затвореном низу (постављањем на граници парцеле) и по 

принципу ивичне градње са местимичним продорима ка унутрашњости блока. 

Планирана спратност објеката у Улици Рајићевој је По+Пр+1 за улични фронт, а у 

дубини парцеле По+Пр+2, док је уз улицу Ломину максимална планирана спратност 

објеката По+Пр+2+Пк. 

 

 

 

БЛОК 6 

Грађевински блок на простору између улица Жупана Страцимира, Мутапове, 

Ломине и Рајићеве се задржава у постојећем облику, уз незнатне корекције регулативе 

саобраћајнице. 

Предметни блок припада градском центру и у наредном периоду треба развијати 

садржаје примерене њему, посебно централне функције. Намена објеката у блока је 

пословна, стамбено-пословна и стамбена. У оквиру овог блока налази се и комплекс 

средњег образовања – Гимназија „Филип Филиповић“. Овај простор је обрађен као 

посебна целина у поглављу Урбанистичка целина А.2.  

Уређење блока ће се одвијати кроз реконструкцију постојећих и изградњу нових 

објеката. 

У блоку су изграђени објекти од вредности (НУ „Коста Новаковић“ и објекат у 

улици Рајићевој бр.11) на којима се све интервенције, пренамена морају извести у складу 

са мерама заштите непокретних културних добара прописаних од стране Завода за 

заштиту споменика, а према утврђеном степену заштите.  

Тежити формирању блоковске структуре полузатвореног типа. Ново планиране 

објекте у улици Рајићевој и Ломиној поставити на регулативи тако да формирају улични 

фронт, са продорима или пасажима ка унутрашњости блока.  

На простору између НУ „Коста Новаковић“ и ново изграђеног вишепородичног 

стамбеног објекта у ул. Рајићевој планирана је интерполација новим објектом, 

максималне спратности Пр+1. На простору између вишепородичног стамбеног 

објекта и објекта под заштитом у Рајићевој бр.8, као и са друге стране овог објекта 

уз улицу спратност објекта је По+Пр+1, али у оном делу који је орјентисан ка 

улици. Ка унутрашњости дворишта спратност је По+Пр+2. Уз улицу Ломину и на 

углу Ломине и Рајићеве максимална спратност објеката је По+Пр+2+Пк.  
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    БЛОК 7 

Постојећим улицама Хајдук Вељковом, Ломином, Мутаповом, као и планираном 

градском магистралом бр. 10 дефинисана је геометрија блока. У блоку су заступљене  

централне функције са вишепородичним становањем. Дозвољена је изградња 

пословних, стамбено-пословних и стамбених објеката .  

Формирати блоковску структуру полузатвореног типа, са пасажима или 

продорима ка унутрашњости блока. Реализација планиране намене и структура у оквиру 

блока одвијала би се кроз замену дотрајалог грађевинског фонда новим објектима  и 

реконструкцијом постојећих солидних објеката. Максимална планирана спратност 

објеката на фронту Улице Ломине је По+Пр+2+Пк, а у дубини ка улици бр.10 је  

По+Пр+3. Објекти орјентисани ка улици бр.10 градили би се као слободно стојећи 

објекти или објекти у прекинутом низу максималне спратности По+Пр+6. 

Дуж коригованих регулационих линија улица планирана је изградња објеката по 

принципу ивичне градње изузев у ул. бр.10, где би објекти били постављени на 

планирану грађевинску линију, тако да формирају полузатворен блок са унутрашњим 

двориштима. Унутрашњост блока уредити зеленим површинама за одмор и релаксацију 

становника блока, дечјим игралиштима, паркирању путничких возила станара блока, с 

тим што може да се изгради и заједничка подземна паркинг гаража за кориснике блока. 

 

 

    БЛОК 8 

Постојећим саобраћајницама, односно улицама Бате Јанковића, Ломином и 

Мутаповом задржана је постојећа планиметрија грађевинског блока. Дозвољена је 

изградња пословних, стамбено-пословних и стамбених објеката у циљу даљег развијања 

и подизања нивоа централних садржаја и функције вишепородичног становања. 

У оквиру овог блока налази се и комплекс дечијег креативног центра. Овај 

простор је обрађен као посебна целина у поглављу Урбанистичка целина А.4.  

Планирана форма блоковске структуре је полузатвореног типа. Имајући у виду 

чињеницу да се на предметном простору налази велики број објеката ниске грађевинске 

вредности, планиране су значајније интервенције урбане обнове, које подразумевају 

нову изградњу (замену дотрајалог грађевинског фонда) и реконструкцију.  

У блоку су изграђени објекти од вредности ( у улици Ломиној бр.18, Бате Јанковића 

бр. 42, 48 и 50), од којих је ту и објекат некадашње градске куће проглашен за 

непокретно културно добро, на којима се све интервенције, пренамена и др. морају 

извести у складу са мерама заштите непокретних културних добара прописаних од 

стране Завода за заштиту споменика, а према утврђеном степену заштите. Комплекс 

објекта проглашеног за непокретно културну добро представља јединствену грађевинску 

парцелу , где није дозвољена било каква градња. 

У улици Ломиној формирати улични фронт са објектима постављеним у 

непрекинутом или прекинутом низу (због објеката који су под заштитом, као и 

постојећих вишепородичних објеката који имају отворе на бочним странама) са 

продорим ка унутрашњости. Максимална планирана спратност објеката је 

По+Пр+2+Пк.  

У улицама Мутаповој и Бате Јанковића формирати улични фронт са 

објектима постављеним у непрекинутом или прекинутом низу (због објеката који су 

под заштитом који имају отворе на бочним странама). Планирана спратност 

објеката код уличног фронта је По+Пр+1, а у дубини По+Пр+2.  
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У улици Бате Јанковића бр. 50 где се налази објекат који је проглашен за 

непокретно културно добро и за који је предвиђена рестаурација није дозвољена даља 

изградња у оквиру његовог комплекса. 

За угаони простор између улица Бате Јанковића и Ломине обавезна је израда 

урбанистичког пројекта, у циљу добијања што квалитетнијег урбанистичко-

архитектонског решења угаоног објекта и значајног репера у простору (граница 

урбанистичког дефинисана је на графичком прилогу Карта намене површина). 

 

    

 БЛОК 9 

Ново планираном градском магистралом бр. 10, постојећим саобраћајницама, 

односно улицама Мутаповој, Ломиној и Љубићској дефинисан је облик грађевинског 

блока у зони градског центра.  

Намена блока би била у функцији централних садржаја са вишепородичним 

становањем, са могућношћу изградње стамбених, стамбено-пословних и пословних 

објеката. 

Формирана блоковска структура би била полузатвореног типа. Уз улице 

Ломину, Мутапову и на углу Љубићске и Ломине формирати улични фронт у 

непрекинутом низу, са пролазима или пасажима ка унутрашњости парцела. 

Максималн планирана спратност објеката на фронту улице Ломине је 

По+Пр+2+Пк, а у дубини према  улици бр.10 је По+Пр+3. Треба тежити да у 

приземљима стамбених објеката буду централни садржаји (терцијарне и кварталне 

делатности).  

У блоку је изграђен објекат од вредности на којме се све интервенције, 

реконструкција, пренамене морају извести у складу са мерама заштите непокретних 

културних добара прописаних од стране Завода за заштиту споменика. Објекат у улици 

Ломиној бр. 11-13 планиран је за реконструкцију, са максималном спратношћу Пр+2. 

У делу блока орјентисаном ка улици бр.10 и Љубићској (ближе раскрсници са 

бр.10) задржавају се вишепородични стамбени објекти (спратности По+Пр+10 и 

По+Пр+6) без могућности повећања спратности, али су дозвољене неопходне санације и 

адаптације. Нови објекти или реконструисани постојећи, уз улицу бр.10, имали би 

форму слободно стојећих објеката са планираном максималном спратношћу По+Пр+6, с 

тим што би се у урбанистичкој подцелини 9б у дубини парцеле спратност смањила 

и ускладила са спратношћу у урбанистичкој подцелини 9а.  

Просторе око објеката уредити у комбинацији зелених површина и неопходних 

паркинг простора. 

За угаони простор између улица Љубићске и Ломине обавезна је израда 

урбанистичког пројекта, у циљу добијања што квалитетнијег урбанистичко-

архитектонског решења угаоног објекта и значајног репера у простору (граница 

урбанистичког дефинисана је на графичком прилогу Карта намене површина). 

 

    БЛОК 10 

Геометрија грађевинског блока одређена је утврђеним регулационим линијама 

улица Железничке, Браће Глишића, Милете Ђуричића и Кужељевом.  

Намена блока је у функцији централних садржаја са новим слободно стојећим 

објектом планиране спратности По+Пр.  
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  УРБАНИСТИЧКА ПОДЦЕЛИНА   11 

Урбанистичка подцелина 11 налази се на ободу зоне градског центра уз улице 

Ломину и Хајдук Вељкову. Предметни простор намењен је централним функцијама, 

У оквиру предметног простора су изграђени објекти од вредности ( у улици 

Ломиној бр.61 – родна кућа Косте Новаковића, Ломиној бр. 59, Хајдук Вељковој бр. 26, 

28-30 и 32) на којима се све интервенције, у смислу реконструкције, рестаурације, 

пренамене и др. морају извести у складу са мерама заштите непокретних културних 

добара прописаних од стране Завода за заштиту споменика, а према утврђеном степену 

заштите.  

Обзиром да овај простор припада центру града  извршити пренамену породичног 

становања у пословно-комерцијалне садржаје.  

У оквиру ове подцелине планирана је реконструкција постојећих објеката 

(надградња и доградња) и изградња нових, са максималном спратношћу По+Пр+1+Пк. 

Дата је могућност изградње другог објекта на парцели под истим условима градње. 

 

 

Урбанистичка целина  А.2 – средње образовање 

 
Постојећи комплекс Гимназије „Филип Филиповић“ намењен средњем образовању 

налази се у оквиру урбанистичке целине А.2 у ужем центру града на постојећој 

локацији.  

Простор Гимназије обухвата површину од 0.60ха. 

Комплекс средњег образовања се задржава у својим границама, а у наредном 

планском периоду је планирано побољшање услова рада кроз разне видове адаптација и 

санација. Обзиром да је објекат Гимназије евидентиран од стране Завода за заштиту 

споменика из Краљева, све радове на објекту обављати у складу са условима наведене 

институције. 

Обзиром да је добијено Одобрење за градњу пословног објекта у делу дворишта 

према Мутаповој улици, на осталом делу комплекса не дозвољава се даља изградња. 

Двориште комплекса Гимназије уредити са што више зелених и поплочаних 

површина. 

 

 

Урбанистичка целина  А.3 - дечја заштита 
 

Ова урбанистичка целина задржава своју  постојећу намену, односно функцију 

дечје заштите, која се одвија као саставни део Предшколске установе „Радост“ у Чачку. 

Налази се у зони градског центра, непосредно уз улицу Хајдук Вељкову, и обухвата 

површину од 0.12 ха. 

Имајући у виду урбанистичке стандарде везане за однос слободних површина и 

броја корисника, у будућем периоду потребно је ићи на смањење броја деце упоредо са 

изградњом нових објеката дечије заштите. 

У планском периоду предвиђа се реконструкција постојећег објекта, до 

максимално планиране спратности По+Пр+2, и уређење слободних површина, са 

елементима прилагођеним дечијој игри, у циљу побољшања услова функционисања.  
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Урбанистичка целина  А.4 – дечији креативни центар 
 

Градским центром обухваћена је урбанистичка целина А.4 намењена 

функционисању дечијег креативног центра. Комплекс обухвата површину од 0.13 ха. 

Планирано је уређење комплекса кроз реконструкцију постојећег или изградњу 

потпуно новог објекта, планиране спратности уличног фронта По+Пр+1, а у 

дубини комплекса По+Пр+2, са уређењем слободних површина и проширењем 

садржаја у оквиру њега (могуће је и формирање радионице за израду играчака, која је и 

један од циљева стратешког планирања развоја општине из области предшколског 

образовања).  

 

 

Урбанистичка целина  А.5 – јавна зелена површина 

 
Урбанистичком целином А.5 обухваћена је парковска површина као један вид 

урбаног зеленила. 

Налази се на ободу градског центра на простору који је тренутно у функцији 

површинског паркинг простора, наспрам постојећег парка и аутобуског терминала, и 

обухвата површину од 0.15 ха. 

Простор намењен парку потребно је у потпуности реконструисати. Уређење и 

организацију парка прилагодити функцији пасивне рекреације. Архитектура простора 

треба да да карактер урбане парковске површине. Композиционо решење подразумева 

комбинацију пешачких стаза, комуникација, зелених површина, а због 

репрезентативнијег изгледа и примену водене архитектуре. Зелене површине је 

неопходно употпунити цветницама или цветним шибљем од мешаног сезонског цвећа и 

вишегодишњих биљака. Зеленило партерног уређења употпунити високим 

дендролошким врстама дрвећа. 

 

 

Урбанистичка целина  А.6 – Улица Мутапова 
 

Урбанистичком целином А.6 обухваћена је улица Мутапова, стара градска улица у 

ужем центру града, непосредно уз објекат Гимназије „Филип Филиповић“. Обухвата 

површину од 0.12 ха.  

Од стране Завода за заштиту споменика културе из Краљева евидентирана је као 

археолошки локалитет. Детаљна археолошка испитивања су показала да је на 

локалитету постојао римски објекат базиликалног типа у 4. века. Планом је предвиђена 

заштита улице у складу са условима Завода. Новим саобраћајним решењем предвиђено 

је уређење Мутапове улице као пешачко-колске, где би колски саобраћај био дозвољен 

само за приступ становницима парцелама које су директно повезане са предметном 

улицом, јавним службама (као што су санитет, хитна помоћ, полиција и др.) и доставним 

возилима (у одређено време, што би се регулисало посебном одлуком).  

Овим планским документом предвиђа се потпуна реконструкција улице. Мутапову 

улицу уредити као пешачку зону са поплочањем у највећој мери природним 

материјалом (каменом). Археолошки локалитет биће презентован обележавањем 

положаја и геометрије затрпаних зидова у плочнику изнад њих, тако да у целокупној 

композицији акценат буде на њему. Преостали део улице уредити на дискретнији начин, 
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тако да улица у визуелном смислу представља јединствен амбијент. У оквиру уређења 

улице предвидети неопходни урбани мобилијар (расвета, жердињере са зеленилом и 

др.). 

 

 

 

1.2 ЗОНА Б – Зона здравства 

 

 

Урбанистичка зона Б налази се непосредно уз централну градску зону, уз коридор 

планиране градске магистрале бр.10.  

Обухвата простор између пружног појаса, улица Мутапове, бр.10 и Београдске. 

Простире се на површини од 0.55 ха. 

Поред здравства , као доминантне намене у оквиру ове зоне јавља се и друга намена 

, па је у оквиру зоне Б извршена подела на две урбанистичке целине: 

Б.1  – здравство (Завод за медицину рада) 

Б.2  – јавно склониште  

 

 

Урбанистичка целина  Б.1 – здравство (Завод за медицину рада) 

 

Чачак као индустријски и регионални центар има Завод за медицину рада, који се 

налази у оквиру предметног подручја. ГП-ом Чачка до 2015.год. (Сл. Лист општине 

Чачак број 8/2003) је планирано задржавање локације Завода уз потребну допуну 

програма и реконструкцију.  

Урбанистичка целина Б.1 обухвата површину од 0.48 ха. 

Комплекс објекта у функцији здравства, као посебна наменска целина планиран је 

за уређење у складу са функционалним потребама. У планском периоду је предвиђено 

задржавање локације Завода за медицину рада, обзиром да је граду неопходна оваква 

врста садржаја, али је планирана реконструкција комплекса уз потребну допуну 

програма. Даље уређење комплекса је могуће кроз реконструкцију постојећег објекта са 

повећањем капацитета. Реконструкција комплекса подразумева доградњу и надградњу 

постојећег објекта уз нужно уређење ове целине површинама намењеним мирујућем 

саобраћају (паркинг простору) и зеленим површинама. 

 

 

Урбанистичка целина  Б.2 – јавно склониште 

 

У оквиру урбанистичке целине Б.2 налази се постојећи објекат јавног склоништа 

који се задржава. 

Урбанистичка целина Б.2 обухвата површину од 0.07 ха. 

Објекту склоништа је обезбеђена приступна саобраћајна комуникација. Сам објекат 

се задржава у постојећим габаритима. Потребно је његово редовно одржавање. Партерну 

површину уредити. 
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1.3 ЗОНА Ц – Зона мале привреде 

 

Генерални план Чачка до 2015.год. (Сл. Лист Општине Чачак број 8/2003) зону Ц 

именује као привредну зону, смештену на простору уз виталну градску саобраћајницу 

(будућу градску магистралу бр.10) и железничку пругу. 

Граница зоне иде границом железничког пружног појаса, ново планираним улицама 

Железничком колонијом и градском магистралом бр. 10 и наставком улице Мутапове. 

Заузима простор површине 1.99 ха. 

Планирано је формирање компактне целине кроз заокружење и реконструкцију 

постојећих локација као и формирање нове урбанистичке целине са објектом јавне 

гараже, лоциране непосредно уз градски центар. 

У оквиру зоне Ц извршена је подела на урбанистичке целине: 

Ц.1  – јавна гаража 

Ц.2  – зона рада  

 

 

Урбанистичка целина Ц.1 
 

На затвореној седници КОМИСИЈЕ за планове од 10.10.2008. год (извештај о 

обављеном јавном увиду Предлога Плана детаљне регулације „Центар 3“ у Чачку), а 

по примедбама са јавног увида, заузет је став комисије да се не прихвати 

образложење обрађивача и да се примедба ДОО «Патрикс» из Београда »може 

делимично прихватити, што подразумева да обрађивач плана у урбанистичкој 

целини Ц1 уместо намене «Јавна паркинг гаража», планира изградњу пословног 

објекта за гаражирање возила, као објекта чије је коришћење, односно изградња, од 

јавног интереса за потребе грађана, на осталом грађевинском земљишту, 

минималног капацитета 200 паркинг места, како је то планирано ГП Чачак 2015., 

са пратећим услужним и комерцијалним садржајима, максималне спратности 

Су+П+4«. 

У текстуалном делу Плана предвидети да је локацију могуће фазно 

реализовати и то: I фаза – 100 паркинг места и пратећи садржаји и II фаза 100 

паркинг места. Урбанистичким планом предвидети да је за фазну градњу на овој 

локацији обавезна израда урбанистичког пројекта за потребе спровођења плана, 

како би се доказала могућност фазне изградње. 

 

Овакав став Комисије за планове је упућен на усвајање Градском већу, односно 

СКУПШТНИ ГРАДА ЧАЧКА, што је и усвојено на седницама од 29.10.2008. год., 

односно 13.11. 2008. године. 

 

Урбанистичка целина Ц.1 намењена је изградњи објекта централних функција 

(пословног објекта) намењеног гаражирању возила као објекта за јавну употребу. Налази 

се непосредно уз зону градског центра, на простору између улице Хајдук Вељкове, ново 

планиране градске магистрале бр. 10 и продужетка улице Мутапове и железничког 

појаса. Обухвата простор површине 0.37 ха. 

Објекат гараже (за јавну употребу), намењен паркирању возила, са пратећим 

услужним и комерцијалним садржајима је максималне спратности По+Пр+4 и 

минималног капацитета 200 паркинг места. 
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Урбанистичку целину  Ц.1 могуће је фазно реализовати и то: I фаза – 100 паркинг 

места и пратећи садржаји и II фаза 100 паркинг места. 

За урбанистичку целину је обавезна израда урбанистичког пројекта. 

 

Урбанистичка целина Ц.2 
 

Урбанистичка целина Ц.2 намењена је делатностима из области привреде. Налази 

се на простору између пружног појаса, ново планираних саобраћајница (бр. 10 и бр.1) и 

ново планиране урбанистичке целине Ц.1. Обухвата простор површине 1.61 ха. Целина 

је повезана са друмским и железничким транспортом. 

Планирано је формирање привредне зоне заокружењем већ постојећих комплекса и 

формирање нових производних, комерцијалних и складишних капацитета, уз опремање 

и изградњу неопходних саобраћајних површина и инфраструктурних мрежа и објеката 

како би се створили повољни услови за рад, а истовремено обезбедили услови очувања 

животне средине. У том смислу задржани су постојећи производни комплекси, са 

могућношћу реконструкције и изградње унутар истих, као и формирање нових према 

правилима изградње датим у овом плану. 

Урбанистича целина Ц.2 треба да представља компактну целину намењену 

секундарним и терцијарним делатностима (производња која не угрожава животну 

средину, пословање, трговина, услуга и др.), различитих капацитета и структура. У 

оквиру грађевинске парцеле у радној зони дозвољена је изградња: пословних, 

производних и складишних објеката као и изградња у комбинацијама: пословно-

производни објекат, пословно-складишни објекат, производно-складишни објекат или 

пословно-производно-складишни објекат.  

Обзиром да се на овом простору налазе објекти градитељског наслеђа 

евидентирани од стране  Завода за заштиту споменика културе – Краљево уређење 

простора треба ускладити са условима заштите и ревитализације градитељског наслеђа. 

 

 

1.4 ЗОНА Д – Зона аутобуског терминала 

 

Урбанистичка зона Д обухвата комплекс аутобуског терминала. Налази се уз зону 

градског центра и непосредној близини железничког терминала, на простору између 

Ново планиране саобраћајнице бр. 10, Железничке и Ломине улице. Обухвата простор 

површине  1.16ха. 

Аутобуски терминал планиран је на постојећој локацији уз проширење комплекса 

са допуном програма. Аутобуска станице ће бити опслужена свим видовима саобраћаја, 

обзиром да је у непосредној близини такси станица а изградњом улице бр.10 биће 

опслужена и јавним градским превозом – планиране су у непосредној близини и станице 

јавног градског превоза. 

Комплекс аутобуске станице је планиран за реконструкцију, која подразумева 

реконструкцију постојећег објекта и надстрешница или потпуно нову изградњу са 

уређењем перонског простора. Терминал се састоји од три просторне целине које чине 

јединствену функционалну целину и то:  

o предпростор 

o станична зграда 

o перонски простор (одвојен су долазни и полазни перони, паркинг простор). 
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Станични предпростор уредити као комбинацију зелених површина и паркинг 

простора. Уређење подразумева уклањање монтажних киоска који тренутно постоје на 

овом простору. 

Станична зграда мора да има основне садржаје који су у функцији аутобуског 

превоза и пратеће садржаје (услуга, угоститељство, трговина, забава, хигијена, мотелски 

део и др.). Постојећи објекат могуће је реконструисати у смислу надградње, максималне 

спратности Пр+4 (5 етажа увучена у односу на основни габарит објекта) или изградња у 

потпуности новог објекта са истом спратношћу (По+Пр+5) као што је предвиђена за 

реконструкцију са подрумском етажом. 

Уређење перонског простора треба да буде у функцији пријема и отпремања 

аутобуса и путника. Перонски простор формирати из два дела и то аутобуски и пешачки. 

Аутобуски део обухвата: 

o простор за маневрисање аутобуска приликом уласка и изласка са станице 

o пероне за долазак аутобуса 

o пероне за одлазак аутобуса 

o посебну површину за паркирање – смештај аутобуса од времена њиховог 

доласка до поновног одласка 

o простор за чишћење, прање ситне интервенције и сл. 

 

Улазни и излазни део аутобуског простора извести на једном месту, као прикључак 

на градску саобраћајну мрежу преко ново планиране градске магистрале бр.10. 

Приликом уређења перонског простора постојећи атмосферски колектор који се 

налази у том простору прилагодити (изместити) новом партерном решењу, уколико за то 

постоји потреба. 

За урбанистичку зону Д обавезна је израда урбанистичког пројекта. 

 

 

 

1.5 ЗОНА Е – Зона реонског парка 

 

ГП-ом Чачка до 2015. год. (Сл. Лист Општине Чачак број 8/2003) је предвиђено 

задржавање постојећег парка код аутобуске станице, али због својих могућности за 

даљим опремањем прелази у категорију реонског парка. 

 Зона Е се налази на простору између улица Јаше Продановића, Девет Југовића, 

Железничке и ново планиране Ул. Бр. 10. Обухвата површину од 1.28 ха. 

Постојећи парк, који постаје реонски, је у функцији пасивне рекреације. С обзиром 

да је реконструкција парка у току у планском периоду је могуће само његово даље 

опремање, унапређивање и одржавање. Парк оплеменити елементима водених, зелених, 

поплочаних површина и сл. Естетску вредност парка је потребно подићи на виши ниво, 

те се препоручује допуњавање цветницама, односно партерно уређење које може да 

садржи сезонско цвеће или вишегодишње цветнице-перене. 
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1.6 ЗОНА Ф – Зона становања високих густина А1 201-350ст/ха  

 

ГП-ом Чачка до 2015.год. (Сл. Лист општине Чачак број 8/2003) зона Ф је 

дефинисана као зона становања високих густина А1 са централним садржајима, са 

густином насељаености од 201-350ст/ха, са просечном густином становања од 70-120 

станова/ха.  

Смештена је на простору између реонског парка, железничког комплекса и 

породичног становања. Граница зоне иде улицом Трнавском, Јаше Продановића, 

планираном  ул. бр. 10 и граничи се са зоном Г, односно зоном породичног становања. 

Обухвата површину од 0.20ха. 

У оквиру ове зоне задржавају се објекти вишепородичног становања уз даље 

уређење комплекса, кроз реконструкцију. У приземљима објеката је могуће променити 

стамбену намену у централне функције (пословање, трговина, услуге и сл.). Виши 

објекат задржава своју спратност (По+Пр+8) уз неопходну санацију равног крова, док је 

нижи објекат планиран за реконструкцију, односно доградњу у смислу повећања 

спратности до max По+Пр+3. Слободан простор око објеката је потребно уредити у 

циљу обезбеђивања потребног броја паркинг места, у виду организованог паркинг 

простора (подземна гаража, паркирање у партеру и др.) у оквиру комплекса, у 

комбинацији за уређеним зеленим површинама. 

 

 

 

1.7 ЗОНА Г – Зона становања средњих густина Б1 101-150ст/ха  

 

Зона Г у плану припада ГП-ом Чачка до 2015.год. (Сл. Лист општине Чачак број 

8/2003) означеном типу становања Б1 {то подразумева становање средњих густина са 

густином насељености од 101-150 ст/ха са просечном густином становања од 30-50 

станова /ха.  

Граница зоне иде улицом Трнавском, граничи се са зоном Ф (зоном становања  

високих густина), наставља ново планираном улицом бр. 10 и Страхињића Бана, 

граничи се са зоном  I (зоном мале привреде), затим наставља улицом Бирчаниновом до 

њеног укрштања са Трнавском.                               

Обухвата површину од 1.86ха. 

У овој зони планирано је веће погушћавање и заокружење започетих целина са 

породичним становањем, уз могућност увођења централних функција у оквиру 

стамбеног објекта или изградње пословног објекта на парцели као самосталног објекта, 

кроз реконструкцију постојећих и изградњу нових објеката.  

Предметни простор је планиран за уређење кроз две ново формиране урбанистичке 

целине г.1 и г.2, које се разликују по степену заступљености функција становања и 

централних делатности. 

Урбанистичка целина г.1  је са претежном наменом становања са могућношћу 

увођења централних функција у приземним деловима. Подручје зоне  је у великој мери 

изграђено породичним стамбеним објектима спратности од Су+Пр до Пр+1, али су у 

највећем проценту заступљени приземни објекти. Целина је претежно намењена 

становању, са планираним погушћавањем на постојећим парцелама, са могућношћу 

увођења централних функција у оквиру стамбеног објекта или изградње објекта 

централних функција (функције које неугрожавају животну средину) као самосталног 



План детаљне регулације „ЦЕНТАР 3“ у Чачку 

Ј.П „ ГРАДАЦ “ јавно предузеће за урбанистичко и просторно планирање, грађевинско земљиште и путеве – Чачак 

37 

објекта на парцели (при чему би однос становања и централних функција био 70:30), 

другог стамбеног објекта или повећања спратности постојећих објеката до По+Пр+2, 

као и нове изградње на неизграђеним парцелама под истим условима као за изграђене 

парцеле. Iзградња породичних објеката спратности По+Пр+2 знатно би допринела 

рационалнијем коришћењу грађевинског земљишта. 

 

Урбанистичка целина г.2 је целина централних функција са могућношу увођења 

становања, као комплементарне функције. Као доминантну намену има централне 

функције, односно делатности које не утичу штетно на животну средину (пословање, 

услуга, трговина, култура, образовање и сл.). Осим пословних могуће је градити и 

пословно-стамбене објекте под условима који важе за становање средњих густина од 

101-150 ст/ха при чему би однос централних функција и становања требао да буде 70:30. 

 

 

 

1.8 ЗОНА Х – Зона становања високе густине А3.1 151-200 ст/ха 

 

Урбанистичка зона Х је зона становања високих густина А3.1 151-200ст/ха са 

централним садржајима.  

Функционалним решењем саобраћајне мреже створена је могућност за формирање 

јасно дефинисане блоковске структуре на простору између планиране градске 

магистрале бр.10, продужетка Бирчанинове улице, улице Др. Драгише Мишовића и 

Лозничке реке.  

Обухваћени простор од 0.89ха карактеришу у великој мери дотрајале и граду 

непримерене постојеће физичке структуре, као и постојање слободног простора. 

Концепција уређења простора заснована је на замени неадекватних објеката 

вишепородичним стамбено – пословним и пословним објектима, реконструкцији 

постојећег вишепородичног објекта кроз надградњу (на углу улица Др. Драгише 

Мишовича и Бирчанинове) и планирану нову изградњу, такође  стамбено – пословних и 

пословних објеката на слободним површинама, које обухватају половину простора у 

блоку. Оваквом концепцијом постигло би се планирано повећање густине становања до  

70 станова/ха.  

Новопланирани објекти се већим делом лоцирају ободом блокова у оквиру 

утврђеног простора за градњу, тако да формирају полузатворени или затворени блок са 

циљем да се унутар блока оформе унутрашња дворишта намењена за заједничко 

коришћење (гараже, дечја игралишта, зелене површине и др.). Ка улици Др. Драгише 

Мишовића формирати јединствен (пун) улични фронт са објектима у низу и централним 

функцијама у оквиру њих као претежном наменом. У делу блока орјентисаном ка 

планираној улици број 10 могућа је примена слободнијих форми објеката, тако да 

формирају полуотворени тип блока. Такође је могуће на слободним површинама 

диспозицију објеката планирати тако да они образују посебну целину са одликама 

полуотвореног типа блока.  Објекти у овом делу могу бити у низу, прекинутом низу или 

слободно стојећи објекти.Намена планираних објеката је стамбена, стамбено-пословна и 

пословна. 

Унутрашња дворишта уредити за заједничко коришћење станара блока, приступне 

саобраћајнице, паркинг просторе, зелене површине, дечја игралишта и сл. Дворишта 

могу бити повезана у јединствену целину (заједничко двориште), а могу бити одвојене 

међусобно независне целине заједно са објектима којима припадају. Препорука је да се 
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формира заједничко унутрашње двориште, које може да има и јавну употребу поред 

задовољавања потреба станара блока. Проблем стационарног саобраћаја решити у 

оквиру гаража у саставу објеката или као засебни наменски објекат – централну 

подземну гаражу унутар блока за све његове кориснике или као површински вид 

паркирања. 

  

 

 

1.9 ЗОНА И – Зона мале привреде 

 

Зона I је зона планирана за развој предузећа мале привреде. Заузима простор уз 

виталну градску саобраћајницу, односну будућу градску магистралу (Ул. бр.10).  

Граница зоне иде улицом Страхињића Бана, ново планираном улицом бр.10 и 

Бирчаниновом и граничи се са зоном Г, односно зоном породичног становања. Заузима 

простор површине 0.80ха. 

Развој овог подручја ће се одвијати кроз даље уређивање и изградњу постојећих 

комплекса (кроз реконструкцију постојећих објеката или њихову замену новим 

објектима) и преструктуирању постојеће намене становања у оквиру ове зоне у зону 

мале привреде, као и формирање нових комплекса. 

Предвиђено је формирање комплекса секундарних и терцијарних делатности 

(производња која не угрожава животну средину, пословање, трговина, услуга и др.), 

различитих капацитета и структура. 

У оквиру грађевинске парцеле у радној зони дозвољена је изградња: пословних, 

производних и складишних објеката као и изградња у комбинацијама: пословно-

производни објекат, пословно-складишни објекат, производно-складишни објекат или 

пословно-производно-складишни објекат.  

У оквиру простора радног комплекса потребно је извршити зонирање на зону под 

објектима (административни, производни, енергетски ...) , манипулативно-саобраћајне и 

зелене површине. Зеленило је изузетно важан фактор јер пре свега има заштитну улогу, 

као тампон према околини, како визуелно тако и еколошки.   

 

 

 

1.10  ЗОНА Ј – Зона железничког терминала 

 

Зона Ј је зона железничког терминала у оквиру које је извршена подела на 

урбанистичке целине: 

Ј.1  – централне функције 

Ј.2  – комплекс јавне железничке инфраструктуре 

Ј.3 – сквер  

Ј.4 – становање средњих густина 

Ј.5 – робно-транспортни терминал  

Граница зоне иде планираном градском магистралом бр.10, улицом Железничка 

колонија, граничи се са зоном Ц (привреда и јавна паркинг гаража) и Б (здравство), са 

североисточне стране се граничи са индустријским комплексима са друге стране пруге и 

са јужне стране регулисаним коритом Лозничке реке.  
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Урбанистичка целина Ј.1 
 

У оквиру урбанистичке целине Ј.1 планирани су објекти централних функција. 

Предметна целина се налази на простору  између  зоне мале привреде, пружног појаса и 

железничке станице. Простире се на  површини од 0.60 ха. 

У оквиру ове урбанистичке целине планирана је нова изградња, као и 

реконструкција некадашњег објекта водоторња. Постојећи објекат на простору Плана 

као што је водоторањ може бити обновљен, реконструисан и дограђен у циљу промене 

организације простора у објекту, пренамене објекта и његовог уклапања у планирани 

комплекс централних функција према условима утврђеним Планом. Реконструкцијом 

постојећег објекта водоторња  дозвољава се претварање целокупног унутрашњег 

простора у пословни простор, тако да објекат може бити у целости пословни или 

угоститељски објекат из разлога атрактивности самог објекта. 

 

Урбанистичка целина Ј.2 
 

Урбанистичка целина  Ј.2  је у функцији јавне железничке инфраструктуре која 

обухвата железничке пруге (доњи и горњи строј пруге), објекте, електроенергетска и 

стабилна постројења електричне вуче са припадајућим објектима, телекомуникациона и 

информатичка постројења и уређаје, сигнално-сигурносна постројења и уређаје са 

припадајућим објектима, опрему пруге, зграде железничке станице са припадајућим 

земљиштем и остале објекти на железничкој станици који су у функцији организовања и 

регулисања железничког саобраћаја, као и земљиште у пружном појасу.  

Комплекс железничког терминала задржава постојећу локацију, непосредно уз 

аутобуски терминал и градски центар. Обухвата површину од 5.73 ха. Урбанистичка 

целина је подељена на две урбанистичке подцелине: 

o Ј. 2.1 – железничка станица 

o Ј. 2.2 – пружни појас 

Урбанистичка подцелина  Ј 2.1 обухвата постојеће објекте железничке станице и 

пратеће који служе за одвијање јавног путничког и теретног железничког саобраћаја. 

Обзиром да је у скорије време завршена реконструкција објеката железничке станице, 

трга испред станичне зграде, као и изградња перонске надстрешнице, у планском 

периоду се планира њихово одржавање кроз адаптацију и санацију уколико се за то 

укаже потреба. У оквиру ове подцелине постоји стари објекат (на граници са 

становањем) који је потребно реконструисати или на његовом месту изградити нови у 

складу са потребама железнице. 

Урбанистичка подцелина  Ј 2.2 је у функцији пружног појаса. У оквиру њега 

планирана је реконструкција и доградња пешачких подходника испод станичних 

колосека за запослене у индустрији и грађане који живе на простору између железничке 

пруге и Западне Мораве, као пешачка комуникација са централним делом града, или 

изградња пешачке пасареле преко свих колосека. Оваквим денивелацијама обезбеђује се 

жељени степен безбедности саобраћаја. У пружном појасу је могућа реконструкција 

железничких пруга, објеката на њима и осталих уређаја, постројења и опреме који су 

саставни део пружног појаса у циљу модернизације и допуне садржаја за целокупан 

робни и путнички саобраћај. Са друге стране железничких колосека, у оквиру пружног 

појаса, изградити надстрешнице за путнике. Дата је могућност изградње услужних 

објеката. Све планиране интервенције радити у складу са Законом о железници. 
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Урбанистичка целина Ј.3 

 
Урбанистичка целина Ј.3 обухвата површину сквера формираног испред комлекса 

железничког терминала.  Налази се на простору површине 0.06 ха.  

У централном делу простора смештена је парна локомотива (произведена у 

Мађарској 1928-1930. год.) која је утврђена за непокретно културно добро – споменик 

културе 1980. год. Околни простор је уређен у комбинацији поплочаних и зелених 

површина. 
Предметни простор је реконструисан у скорије време, тако да је планирано његово 

редовно одржавање (санација). 

 

 

Урбанистичка целина Ј.4 

 
Урбанистичком целином Ј.4 обухваћено је породично становање. Налази се на 

простору између пружног појаса, робно-транспортног терминала (урбанистичка целина 

Ј.5) и комплекса јавне гараже (урбанистичка зона Л). Обухвата површину од 0.16 ха. 

Уређење ове целине одвијаће се у правцу реконструкције постојећих или њихове 

замене новим објектима. Код објеката породичног становања дозвољава се увођење 

централних функција компатибилних са становањем или њихова потпуна пренамена у 

централне функције и нова изградња пословних објеката.  

 

 

Урбанистичка целина Ј.5 

 
Савремени транспортни системи подразумевају ефикасан и јефтин превоз робе што 

захтева увођење мешовитог (интегралног) транспорта. У систему интегралног 

транспорта неопходно је искористити све видове саобраћаја и омогућити коришћење 

оног вида који на појединим деоницама омогућује бржи и јефтинији превоз робе. 

 Iнтегрални превоз није могућ без ефикасних претоварних постројења која ће 

омогућити претовар контејнера и колских пошиљки. У ту сврху у оквиру урбанистичке 

целине Ј.5 планиран је робно-транспортни центар, као један од видова урбаног 

дистрибутивног центра. Простор за ову намену се налази у близини железничке станице, 

између железничког терминала и Лозничке реке. Локација је одређена на месту где се 

сучељавају два присутна вида транспота (друмски и железнички), односно са 

прикључком на железнички саобраћај са једне и друмски саобраћај са друге стране. 

Комплекс се налази непосредно уз новопланирану градску магистралу бр.10. Локација 

задовољава основни услов да је приступачна теретним возилима свих видова саобраћаја. 

Обухвата простор површине 1.37 ха. 

Комплекс је потребно уредити за потребе транспорта и складиштења, што  

подразумева изградњу објекта који би био у функцији робног транспорта, са 

непосредним прикључком на колосек који има директну везу са јавном железничком 

инфраструктуром.   

У оквиру простора робно-транспортног центра потребно је извршити зонирање на 

зону под објектима, манипулативно-саобраћајне и зелене површине. Садржаји који би 

требали да се нађу у оквиру предметне целине су складишни капацитети (за 
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складиштење робе, претовар, паковање и сл.), возни парк намењен транспорту, 

претоварна механизација и др. У оквиру саобраћајних површина потребно је обезбедити 

и паркинг просторе за теретна возила. Зеленило је изузетно важан фактор јер пре свега 

има заштитну улогу, као тампон према околини, како визуелно тако и еколошки.   

 

 

1.11  ЗОНА К – Зона комерцијалних делатности са спортом и рекреацијом  

 

 

Зона К је зона комерцијалних делатности са спортом и рекреацијом у оквиру које је 

извршена подела на урбанистичке целине: 

К.1  – комерцијалне делатности са спортом и рекреацијом 

К.2  – јавна зелена површина 

 

 

Урбанистичка целина К.1 
 

Урбанистичка целина К.1 планирана је као комплекс комерцијалних делатности 

(централних функција) са спортом и рекреацијом. Налази се на простору између 

планиране градске магистрале бр.10 и улице Железничка колонија, насупрот 

железничком терминалу. Простор намењен овим делатностима обухвата површину од  

0.61 ха. 

Уређење простора планирано је кроз формирање амбијенталне целине (уз Улицу 

Железничка колонија) са објектима евидентираним од стране Завода за заштиту 

споменика културе из Краљева. Уређење подразумева реконструкцију постојећих 

објеката који су под различитим режимом заштите (ревитализација и реконструкција). 

Даљи развој  ће се одвијати у правцу подизања нивоа и обима централних функција на 

овом простору. 

У оквиру предметне целине заступљена је функција спорта и рекреације намењена  

дневној рекреацији грађана и тренинзима спортских клубова са теренима на отвореном. 

Постојећи спортски комплекс може да се задржи уз даље уређење и употпуњавање 

пратећим садржјима неопходним за његово функционисање, као и да се изврши 

покривање терена. У наредном планском периоду могуће је намену спорта променити у 

искључиво комерцијалне делатности са изградњом нових објеката. 

Уређење слободног простора грађевинске парцеле подређено је обезбеђењу колских 

и пешачких приступа објектима, гаражама и паркинзима као и приступа за несметано 

кретање хендикепираних и инвалидних лица у оквиру пословног комплекса. 

Слободне површине на парцели је потребно озеленити и хортикултурно уредити 

(травњаци, цветњаци, дрвореди и сл.), оплеменити урбаним мобилијаром (фонтане, 

скулптуре, клупе…) у зависности од величине парцеле и делатности.  

Регулисање начина коришћења земљишта, међусобно недефинисаних  односа, као и 

прилаза појединачним локацијама у оквиру ове подцелине захтева израду 

Урбанистичког пројекта. 
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Урбанистичка целина К.2 

 
 Проласком планиране градске магистрале бр.10 створена је могућност да се на 

простору између ње и комплекса железничке станице формира уређена зелена 

површина.Урбанистичка целина К.2 формирана је као амбијент зеленила који обухвата 

јавну зелену површину. Обухвата површину од 0.14ха. 

У склопу овог амбијената планирано је партерно уређење зеленила са мноштвом 

сезонског цвећа и вишегодишњих биљака-ниског растиња (Juniperus spp. и сл.) у 

комбинацији са поплочаним површинама намењеним пешацима. Овај простор је 

неопходно употпунити неопходним елементима урбаног мобилијара.  

 

 

1.12  ЗОНА Л – Зона јавне паркинг гараже 

 

 

ГП-ом Чачка до 2015.год. (Сл. Лист општине Чачак број 8/2003) на простору који се 

обрађује ПДР-ом „Центар 3“ планиране су две јавне паркинг гараже у циљу 

превазилажења проблема паркирања у градском центру, обзиром да стационарни 

саобраћај овог дела простора представља један од евидентних проблема, како је то већ 

описано у анализи постојећег стања.  

Скупштина општине Чачак, на седници одржаној 18. фебруара 2008.год., 

разматрајући Одлуку о изради Плана детаљне регулације „Центар 3“ у Чачку, чији 

саставни део чини Програм за израду плана, донела је закључак број 06-6/2008-5-02 у 

којем се препоручује обрађивачу ЈП „Градац“ да приликом израде ПДР-е „Центар 3“ у 

Чачку, на локацији паркиралишта код аутобуске станице и на делу парка код 

железничке станице не планира ни подземну ни надземну гаражу, због очувања зелених 

површина у граду, а да се за решавање проблема паркирања изнађе друга локација. 

ЈП „Градац“ је у складу са Одлуком донетом на СО Чачак предложило варијантна 

решења  за јавну гаражу и доставило Комисији за планове која је изабрала једну од 

предложених локација код спортских терена КК „Железничар“. 

Зона Л намењена је изградњи вишеетажне јавне паркинг гараже са пратећим 

садржајима. Налази се на простору између улице Железничке колоније, ново планиране 

градске магистрале бр. 10 и зоне спорта и рекреације са комерцијалним делатностима. 

Обухвата простор површине 0.38 ха. 

Анализом локације и њених могућности за организовањем оваке врсте садржаја у 

комбинацији са пратећим комерцијалним садржајима добијен је оквирни број паркинг 

места од 350. Предложено решење није обавезујуће за пројектанта, већ је приказано 

једно од могућих решења.  

Ова гаража је планирана са четири надземне (приземље и три спрата) и једном 

подземном етажом. На крову гараже могуће је формирати још једну етажу са услужним 

садржајима (ресторан, кафе, и сл.) и кровном баштом, чија грађевинска линија би била 

увучена у односу на основну грађевинску линију или на кровној тераси предвидети 

паркирање на отвореном. 

 

 

 

 



План детаљне регулације „ЦЕНТАР 3“ у Чачку 

Ј.П „ ГРАДАЦ “ јавно предузеће за урбанистичко и просторно планирање, грађевинско земљиште и путеве – Чачак 

4 3 

Регулисано корито Лозничке реке 

 

Са јужне стране, на граници предметног подручја задржава се регулисано корито 

Лозничке реке. 

Канал се пружа у правцу североисток-југозапад пролазећи кроз више зона. 

Планиран је одређени облик интервенције на каналу, односно његово стално 

одржавање 
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Табела бр.2: БИЛАНСИ ПОВРШIНА ПОСТОЈЕЋЕ НАМЕНЕ 

ПОСТОЈЕЋЕ СТАЊЕ 

НАМЕНА 
ПОВРШIНА        

/м2/ 

ПРОЦЕНТУАЛНО 

УЧЕШЋЕ         

     % 

  

СТАНОВАЊЕ 101 736.26  28.60 

ПОРОДИЧНО СТАНОВАЊЕ 48 510.00 13.63 

ПОРОДИЧНО СТАНОВАЊЕ СА ЦЕНТРАЛНИМ 
ФУНКЦИЈАМА 

27 627.26 7.76 

ВИШЕПОРОДИЧНО СТАНОВАЊЕ 14 350.00 4.03 

ВИШЕПОРОДIЧНО СТАНОВАЊЕ СА 

ЦЕНТРАЛНИМ ФУНКЦИЈАМА 
11 250.00 3.18 

  

ЦЕНТРАЛНЕ ФУНКЦИЈЕ 55 220.42 15.52 

  

РАДНА ЗОНА   

  

ОБРАЗОВАЊЕ 5 961.40 1.67 

КОМПЛЕКС СРЕДЊЕГ ОБРАЗОВАЊА 5 961.40 1.67 

 

ДЕЧИЈА ЗАШТИТА 2 055.77 0.57 

ДЕЧИЈА УСТАНОВА „РАДОСТ“  /вртић/ 766.62 0.21 

ДЕЧИЈI КРЕАТИВНИ ЦЕНТАР 1 289.15 0.36 

 

ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА 6 743.40 1.89 

ЗАВОД ЗА МЕДИЦИНУ РАДА 6 743.40 1.89 

 

СПОРТ И РЕКРЕАЦИЈА 3 838.22 1.07 

СПОРТСКИ ТЕРЕН „ЖЕЛЕЗНИЧАР“ 3 838.22 1.07 

 

ЗЕЛЕНЕ ПОВРШИНЕ 14 644.23 4.11 

ПАРК 14 294.63 4.01 

НЕУРЕЂЕНЕ ЗЕЛЕНЕ ПОВРШИНЕ 349.60 0.10 

 

КОМУНАЛНЕ ФУНКЦИЈЕ  73.17  0.02 

ТРАФО СТАНIЦЕ 73.17  0.02 

  

ВОДОПРИВРЕДНА ИНФРАСТРУКТУРА  1 010.40 0.28  

РЕГУЛИСАНО КОРИТО ЛОЗНИЧКЕ РЕКЕ 1 010.40 0.28  

  

АУТОБУСКИ ТЕРМИНАЛ 15 192.14   4.27 

 

ЖЕЛЕЗНIЧКИ ТЕРМИНАЛ 78 799.65 22.14 

КОМПЛЕКС ЖЕЛЕЗНIЧКЕ СТАНIЦЕ 12 696.35 3.56 

ПРУЖНИ ПОЈАС 66 103.30 18.58 
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САОБРАЋАЈНЕ ПОВРШИНЕ 
 

 

 57 719.03 

 

 

16.22  

САОБРАЋАЈНIЦЕ 56 053.76 15.75 

МИРУЈУЋИ САОБРАЋАЈ  /паркинг простор/ 1 665.27 0.47 

  

НЕИЗГРАЂЕНЕ ГРАЂЕВИНСКЕ ПОВРШIНЕ 12 817.91 3.64 

  

УКУПНА ПОВРШIНА ПЛАНА 353933.50 100.00% 
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Табела бр.3: ПЛАНИРАНИ БИЛАНСИ ПОВРШIНА ПО  ЗОНАМА 

  

ПОВРШIНА         

/м2/ 

ПРОЦЕНТУАЛНО 

УЧЕШЋЕ   

/%/ 

ЗОНА   А – ГРАДСКИ ЦЕНТАР 114 936.96 32.47% 

А.1 - централне функције са становањем 88 375.17  

А.2 – средње образовање 5 972.10  

А.3 – дечија заштита /вртић/ 1 210.43  

А.4 – дечији креативни центар 1 320.05  

А.5 – парковска површина 1 553.72  

А.6 – Мутапова улица 1 232.38  

саобраћајне површине 15 273.44  

ЗОНА   Б - ЗДРАВСТВО 5 496.55 1.55% 

Б.1 – здравство /Завод за медицину рада/ 4 806.55  

Б.2 – јавно склониште 690.00  

ЗОНА   Ц – ЗОНА РАДА 19 785.86 5.60% 

Ц.1 – пословни објекат за гаражирање возила 3 777.00  

Ц.2 – зона рада 14 963.86  

саобраћајне површине 1 045.00  

ЗОНА   Д – АУТОБУСКИ ТЕРМИНАЛ 11 658.83 3.30% 

комплекс аутобуске станице 11 658.83  

ЗОНА   Е – РЕОНСКИ ПАРК 12 695.41 3.58% 

реонски парк 12 695.41  

ЗОНА   Ф – СТАНОВАЊЕ  А.3 201-350ст/ха 2 087.70 0.60% 

становање високих густина А.3 201-350 ст/ха 2 087.70  

ЗОНА   Г – СТАНОВАЊЕ Б.1 101-150 ст/ха 18 596.18 5.25% 

становање средњих густина Б.1 101-150 ст/ха 13 922.76  

централне функције  3 597.55  

ЗОНА   Ј – ЖЕЛЕЗНИЧКИ ТЕРМИНАЛ 79 765.45 22.54% 

Ј.1 – централне функције 6 032.90  

Ј.2.1 – железничка станица 4 307.76  

Ј.2.2 – пружни појас 53 401.40  

Ј.3 – сквер 670.91  
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Ј.4 – породично становање 101-150 ст/ха 1 570.73  

Ј.5 – робно-транспортни терминал 13 771.68  

ЗОНА   И – МАЛА ПРИВРЕДА 7 990.60 2.25% 

мала привреда 7 990.60  

ЗОНА   К – МЕШОВИТА НАМЕНА 7 602.54 2.15% 

централне функције /комерцијалне делатности/ 6 121.85  

уређене зелене површине 1 411.55  

саобраћајне површине 69.14  

ЗОНА   Л – ЈАВНА ПАРКИНГ ГАРАЖА 3 850.00 1.08% 

јавна паркин гаража 3 850.00  

ЗОНА   Х – СТАНОВАЊЕ А.3.1 151-200 ст/ха 8 900.68 2.51% 

становање високих густина А.3.1 151/200 ст/ха 8 900.68  

ЛОЗНИЧКА РЕКА 4 108.40 1.16% 

САОБРАЋАЈНЕ ПОВРШИНЕ ВАН ЗОНА 56 458.34 15.96% 

   

   

УКУПНА ПОВРШИНА 353 933.50 100% 
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1.0 РЕГУЛАЦИЈА МРЕЖЕ САОБРАЋАЈНИХ ПОВРШИНА 
 

 

Саобраћајна мрежа овог подручја састоји се, углавном од улица у изграђеном 

градском подручју, које су и усвојене у постојећем стању, а мањи део уличне мреже се 

састоји од неповезаних – дисконтинуалних делова ( Ул. бр. 10, Ул. Колубарска,Ул. 

Бирчанинова,... затим незнатан број тзв. «слепих улица»,...). Поред тога, приметно је 

одсуство и/или недовољна ширина пратећих елемената попречног профила као што су 

нпр. бициклистичке стазе и/или траке, пешачке стазе (тротоатори), ивичне траке за 

паркирање, разделне ивичне траке са зеленилом, ... 

Саобраћајнице у оквиру плана детаљне регулације раде се на нивоу идејног 

решења. На основу података из овог плана урадити техничку документацију. 

Хоризонтално (ситуационо) решење свих саобраћајница радити на основу 

срачунатих аналитичко-геодетских елемената и графичких прилога. Све осовине 

саобраћајница су утврђене координатама темена и осовинских тачака, како граничних, 

тако и унутрашње мреже, а тиме и површине унутар њих. 

 

Након извршене стручне контроле Предлога ПДР-а „Центар 3“ од 

стране Комисије за планове на седници одржаној 30.05.2008.год, (извештај о 

извршеној стручној контроли бр. 06-30/08-3-10),  а на основу примедбе од стране 

Комисије по којој је обрађивач дужан да поступи по заузетим ставовима Комисије 

(чл. 52 Закона о планирању и изградњи), дошло је промена у саобраћајном решењу на 

предметном простору. Обрађивач је поступио по примедбама Комисије за планове  и 

то са следећим напоменама: 

I – Став у тачки 1. да се укине окретница у Ул. Јаше Продановића и 

формира раскрсница са Ул. бр. »10« (само излив) је отклоњен уз упозорење: 

У свим, до сада урађеним плановима, Ул. бр. »10« је планирана као 

ГРАДСКА МАГИСТРАЛА. Према свој расположивој литератури и позитивним 

искуствима других градова (и земаља), ритам раскрсница на градским магистралама 

се креће од 200 – 300м'. Иако свесни да је то тешко применљиво у нашим условима, 

предложили смо у првој верзији Програма овог ПДР, Ул. бр. »10« са 4 /четири/ 

расрснице  у границама плана и то са: 

- Ул. Љубићком, 

-Ул. Курсулином 

- Ул. хајдук Вељковом, и 

- Ул. железничком. 

  На III седници Комисије одржаној 9. 9. 2007. год. донети су коначни 

предлози (такође обавезујући) да се у Програм за израду урбанистичког плана угради 
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решење са још две раскрснице и то са: 

- Ул. Колубарском – четворокрака раскрсница са комплетним програмом 

саобраћаја, и 

- Ул. Бирчаниновом – трокрака раскрсница, такође, са комплетним 

програмом саобраћаја. 

И коначно на већ поменутој седници од 30. 5. '08. год. усвојен је наведени 

став, односно нова раскрсница на удаљењу ~50м'. од раскрснице ове улице са Ул. 

Железничком. Према стручном мишљењу обрађивача, ово има три основне 

мањкавости: 

1.- Иза раскрснице са Ул. железничком је већ планирано аутобуско 

стајалиште, које се после формирања нове раскрснице нашло између те две 

раскрснице, што озбиљно угрожава безбедност путника ЈГП, 

2.- Без икакве потребе је створена озбиљна конфликтна тачка између 

аутобуса који креће са стајалишта и возила које скреће у Ул. Јаше Продановића, и 

3.- Уметањем раскрсница на ~50м'. Ул., бр. »10« је према нивоу услуге 

сведена на САБИРНУ УЛИЦУ, а што је у супротности са ГП-ом Чачка до 2015.год. 

(Сл. лист Општине Чачак број 8/2003). Поред тога, поставља се питање економске 

оправданости инвестирања у улицу планираног профила, а тако мале пропусне моћи 

и ниског нивоа услуге.  

 

 

Основу саобраћајне мреже чине Улица бр. »10«, највишег функционалног ранга 

– градска магистрала (тзв. «Источна магистрала»), затим Улица Љубићска и Ул. 

железничка, као градске саобраћајнице и улице које тангирају обрађивани комплекс: 

Ул. Ломина, Ул. девет Југовића и део Ул. Др. Драгише Мишовића, као сабирне улице, и 

Ул. Трнавска, Ул. Бирчанинова и Улица Кужељева, функционалног ранга остале 

саобраћајнице, као  и унутрашња секундарна мрежа саобраћајница. 

 

а/ Примарна мрежа: 

 
- Улица бр. »10« је планирана у свему према Генералном плану насеља 

Чачак 2015, а потреба за једном таквом саобраћајницом је произашла обзиром да је 

знатан раст обима друмског саобраћаја у градским релацијама, превазишао могућности 

уличне мреже ужег подручја у погледу пропусне моћи, брзине кретања, безбедности, ... 

угрожавајући функционисање централних садржаја.. Овим решењем је дефинисан потез 

од Ул. Љубићске (поред Медицине рада), кроз круг «Житопромет»-а, између Аутобуске 

и Железничке станице, (приближно паралелно са станичним колосецима), са мостом 

преко Лозничке реке, директно повезујући (најкраћом везом, а тангирајући подручје 

центра града) део града са леве стране реке Западне Мораве са регионалним путом бр. 

226 (према Краљеву), као и Булевар ослобођења (градска саобраћајница) и даље преко 

њега са магистралним путем бр. 5 (тзв. «Јужна магистрала). То је континуитет концепта 

свих досадашњих ГУП-ва да се језгро града што више растерети саобраћаја преко 

тангенцијалних магистралних потеза    

- Улица Љубићска, као градска саобраћајница, повезује Улицу светог Саве 

са Улицом бр. 10 и даље преко Улице Београдске и Улице Николе Тесле (кроз 

индустријску зону) у новопланирани полупрстен од петље на кружном путу до улазно-

излазног правца ка Краљеву (у свему према ГП 2015.год. и Студији саобраћајне основе 

Чачка из 1998.год.) - обрађена у РП «Моравац» (Сл. лист општине Чачак бр.6/2002).  
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- Улица Железничка, такође, градска саобраћајница, обзиром да представља 

сегмент једносмерног саобраћајног прстена око ужег градског језгра, она је и планирана 

као јеносмерна саобраћајница са две саобраћајне траке и паркинзима између дрвореда са 

обе стране улице, ширине по 5,0м'. (Студија саобраћајне основе Чачка из 1998.године 

урађена од стране Грађевинског факултета из Београда и ДП «Урбанпројекта» из Чачка, 

те ГП насеља Чачак 2015. 

- Улица Ломина као део већ поменутог једносмерног саобраћајног прстена, 

сматрамо да по својој функцији у мрежи треба да има ранг сабирне улице, и ако она ГП-

ом Чачка 2015. није ни поменута. 

- Улица девет Југовића је планирана као сабирна улица у постојећем 

коридору и са постојећим елементима, осим што је аутобуско стајалиште до парка 

померено даље од раскрснице «Солид», а сама раскрсница «Солид» прилагођена 

условима једносмерног саобраћаја у Ул. Железничкој, као делу једносмерног прстена. 

Поред тога, планиране су и бициклистичке траке у оба смера, ширине 1,0м'. 

- Улица Др. Драгише Мишовића, део од раскрснице «Пролетер» до 

раскрснице са Ул. Бирчаниновом је планирана као сабирна улица у постојећем коридору 

са две саобраћајне траке и бициклистичким стазама одвојеним од коловозних трака 

зеленим појасом ширине 2,0м'.  

 

 

 

б/ Секундарна мрежа: 

 
- Улица Кужељева, као прва из категорије осталих саобраћајница, је 

планирана у постојећем коридору са пригодно обликованим паркингом за косо 

паркирање, бициклистичким тракама и намењена је углавном (не и једино) за ЈГП и 

приступ поменутом паркингу. 

- Улица Трнавска је планирана са проширеним коридором на страну која се 

обрађује овим планом и то на 5,0+2x1,5=8,0м'. 

- Улица Колубарска је планирана са обостраним проширењем попречног 

профила на 6,0+2x2,0=10,0м'. У функционалном смислу, она добија и функцију 

алтернативног приступа планираном робно-транспортном терминалу на железничкој 

станици, образујући са Ул. бр. »10« четворокраку раскрсницу са пуним програмом 

саобраћаја. 

- Улица Бирчанинова на делу овог плана на коме је «отворена» је задржана 

у постојећем коридору. Поред тога, планиран је њен продужетак од Ул. Трнавске до Ул. 

бр. »10«, образујући са њом трокраку раскрсницу са пуним програмом саобраћаја. 

- Улица Страхињића Бана се планира са проширењем коридора на 8,0м'. 

- Железничка колонија у постојећем коридору са основном наменом везе 

између аутобуске и железничке станице, као и приступ планираном робно-транспортном 

терминалу на железничкој станици. 

- Улица Милете Ћурчића се задржава у садашњем коридору и са 

досадашњом наменом – паркирања таxи-возила. 

- Улице: 

-Браће Глишића, 

-Богићевићева, 

-хајдук Вељкова (до Ул. Ломине) и 

-Рајићева су планиране као саобраћајнице са умиреним саобраћајем 
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различите  ширине коловоза и наизменичним косим и подужним паркирањем. 

Предложени распоред паркинг места је оријентациони и није обавезујући за 

пројектанте ових (и других улица са умирујућим саобраћајем), обзиром да се 

обрађивач није детаљније упуштао у тачан положај сваког улаза, локала и др., па 

их треба схватити као шрафуру мирујућег саобраћаја, осим једнозначно 

дефинисаних елемената на расакрсницама. 

- Улаз на Аутобуску станицу планирати из Ул. бр. »10«, а на простору 

садашњег «Житопромета» и пешачком везом долазних перона са Ул. Ломином (близина 

Таxи станице)  

- Постојећу прилазну саобраћајницу ка Железничкој станици, делимично 

затворити због планиране Ул. бр. »10«, а отворити нови прилаз из Ул. Железничке после 

преласка преко Ул. бр. »10«. 

- Улица Мутапова и Улица Добрачина су планиране као пешачко-колске 

саобраћајнице, с тим што је колски саобраћај дозвољен само доставним возилима 

(временски ограничено) и возилима власника парцела орјентисаним на ову улицу. 

 

Остала секундарна мрежа: На ове  улице, се наслања мрежа приступних 

улица (стамбених и пословно-трговачких), које директно опслужују урбанистичке 

садржаје и намењене су искључиво индивидуалном и  снабдевачком саобраћају. 

 

 

в/Паркирање возила 

 
 Што се паркирања путничких аутомобила тиче, «потребе» за паркирањем су 

несразмерне у односу на могућности простора, уз масовну појаву паркирања возила 

противно прописима и правилима и, у крајњем случају, елементарних правила 

понашања. Обично се као оправдање за такво понашање наводи аргумент да «нема 

добољно простора за паркирање», што наводи градске службе да предлажу, а градске 

власти да усвоје значајне захвате у циљу разрешења овог проблема, као што је на овом 

простору део парка у Ул. железничкој претворен у паркинг простор, а што је само 

краткорочно ублажило нарастајуће «потребе» за паркинг местима 

Паркирање возила у ужем градском подручју је један од веома важних и 

актуелних проблема и у овом плану је решаван на два начина: 

 

- Површинско паркирање: 

Повољност предложеног решења са аспекта стационарног саобраћаја је та 

што ће формирањем једносмерног прстена око централног градског језгра и 

комплетирањем Улице бр. »10«  бити могуће у многим улицама организовати тзв. 

«мирујући саобраћај», чиме ће се добити велики број преко потребних паркинг места 

у централној градској зони и тиме знатно повећати безбедност и функционалност 

саобраћаја. 

Већи број паркинг места је планиран у Улицама хајдук Вељковој, 

Рајићевој, браће Глишића, Железничкој, ... укупно на простору овог плана око 280ПА 

места.  
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-Паркирање у вишеетажним гаражама: 

 

У складу са ГП-ом Чачка 2015, на простору овог плана, планиране су две 

вишеетажне гараже и то: 

1.- На простору «Етно арта» (По+Пр+4) са капацитетом од око 350ПА 

места (80ПА места по етажи), са једносмерним правим рампама и једноспратним 

кораком унутар објекта. 

-На затвореној седници КОМИСИЈЕ за планове од 10. Х – 2008. год., а 

по примедбама са јавног увида, заузет је став да се не прихвати образложенње 

обрађивача и да се примедба ДОО «Патрикс» из Београда »може делимично 

прихватити, што подразумева да обрађивач плана у урбанистичкој целини Ц1 

уместо намене «Јавна паркинг гаража», планира изградњу пословног објекта за 

гаражирање возила, као објекта чије је коришћење, односно изградња, од јавног 

интереса за потребе грађана, на осталом грађевинском земљишту, минималног 

капацитета 200 паркинг места, како је то планирано ГП Чачак 2015., са 

пратећим услужним и комерцијалним садржајима, максималне спратности 

Су+П+4« 

Овакав став Комисије за планове је упућен на усвајање Градском већу, 

односно СКУПШТНИ ГРАДА ЧАЧКА, што је и усвојено на седницама од 

29.10.2008. год., односно 13.11. 2008. године. 

2.- У Ул. Железничка колонија, до игралишта КК »Железничар« 

капацитета 350ПА места, По+Пр+4 са једносмерним полукружним рампама и 

једноспратним кораком унутар објекта (тзв. »В« тип паркирне рампе) 

Код обе планиране гараже, треба једнозначно усвојити габарит, а 

пројектанту оставити слободу да, ако је могуће, изнађе и повољније решење.   

 

Вертикално решење: - Нивелету саобраћајница радити на основу кота 

датих у графичким прилозима, а које треба третирати као оријентационе приликом 

пројектовања. Обзиром да је у питању надоградња и модернизација постојеће уличне 

мреже, као и пројектовање нових саобраћајница, потребно је водити рачуна о 

постојећим котама, како саобраћајница, тако и о котама улаза у парцеле и објекте 

приликом комплетирања мреже. 

 

Попречни профили: - Димензије елемената попречних профила су 

планиране тако да се искористе постојећи расположиви коридори. Ширина саобраћајне 

траке за сабирне улице је максимално рачуната по обрасцу: тс=250+Вр /цм/, што за 

режимску брзину на подручју града Чачка од 50км/х износи: тс=250+50=300цм. 

Полазећи од ових, усвојених димензија, имамо следеће карактеристичне случајеве: 

- Улица бр. »10«:   Примењена су два различита типа профила на           

територији овог плана и то: 

1.- Први тип је са попречним профилом Б = 2x6,0 + 2x2,5 = 17,0м' , и 

примењен је на два критична места, а да би се избегло рушење објеката: 

- у реону објекта «Старе млекаре», и 

- при проласку кроз круг «Житопромет»-а 
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2.- И други тип је планиран на осталом делу трасе» следећих димензија: 

- коловоз ........................................................... 2x6,0 = 12,0м' 

- тротоари ......................................................... 2x2,0 =   4,0м' 

- зел. појас имеђу саобр. трака ........................                2,0м' 

- зел. појас између колов. и тротоара ............... 2x1,5 = 3,0м' 

Свега: ................            21,0м'  

Заједничко за оба типа профила су четири саобраћајне траке по3,0м' (по 

две за сваки смер), а разликују се по ширини тротоара и зелених трака (као што се види 

у графичком прилогу). 

-  Љубићска:   Обзиром да је планирана као као градска саобраћајница, то 

је неопходно садашњи коридор од ~9м' проширити на 15,0м' (четири саобраћајне траке 

по 3,0м' и тротоари по 1,5м' ). 

   

-   За секундарну мрежу улица, ширине саобраћајне траке су делимично и 

мање од мин. дозвољених(мин тс=250цм.) обзиром на расположиви коридор, а што се 

може без икакве бојазни прихватити, обзиром да је у питању саобраћај који се може 

сматрати тзв. "мирујућим саобраћајем". Тротоари су планирани тамо где је то ранг 

улице захтевао и где је то расположиви коридор дозвољавао и променљиве су ширине 

обзиром, опет, на расположиви коридор.  

Коловозну конструкцију на улицама срачунати на основу ранга истих, 

предвиђеног саобраћајног оптерећења за период од 20 година и геолошко - геотехничког 

елабората, а према методи ЈУС.У.Ц4,012. Исту предвидети као флексибилну, од 

асфалтног застора или другог  савременог материјала са потребном потконструкцијом. 

Сва оивичења радити бетонским ивичњацима 18/20, а на излазима од тзв. 

"оборених ивичњака" 18/20 (косина 3/12). 

 Попречни падови у свим улицама су планирани 2,5 % у правцу. 

 

 

 

г/ Железничка инфраструктура 

 
На подручју овог плана се налази и део железничке пруге Сталаћ-Чачак-

Пожега и то углавном железничка станица (станична зграда, станични колосеци, ...,). 

Железничка станица у Чачку: се налази на једноколосечној 

електрифицираној прузи која повезује Пожегу са Краљевом. У њој се обавља претицање 

возова, као и прикључак индустријских колосека општине Чачак, што је омогућено 

попречним профилом од укупно седам колосека. Према положају и улози у железничкој 

мрежи, представља главну међустаницу између чворних станица у Пожеги и Краљеву, а 

према облику колосечних веза спада у пролазне станице.  

Како је отворена за превоз и путника и робе, може се сврстати у ред 

мешовитих станица. 

Постројења за робни рад    
Станица располаже магацином, утоварно – истоварном рампом, уз три 

манипулативна и једанаест индустријских колосека.  

Просечан годишњи промет роба износи око 1200 возова, односно 15 000 

кола. Годишње се у станици просечно утовари 600 кола, а истовари 750 кола. 
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Постројења за путнички рад  

Реконструкција станичне зграде је завршена. Предвиђено је да путницима на 

располагању буде чекаоница са клупама, шалтер-сала за куповину карата, као и 

покривен перон испред станичне зграде. 

У железничкој станици у Чачку остварују се следећи просечни промети : 

1. 300 000 путника/годишње; 

2. 10 000 путничких возова/годишње; 

3. 80 000 путничких кола/годишње. 

 

Сигнално-сигурносни уређаји у станици «Чачак» су упрошћени електро-

релејни уређаји, типа «Сименс». У плану је модернизација сигнално-сигурносних 

уређаја и подизање саобраћајне безбедности на виши ниво. 

Пешачки саобраћај је посебно решаван једино на делу Железничке 

станице, обзиром на присуство већег броја колосека. На то нас, поред осталог, обавезују 

и услови ЈП «Железнице Србије» бр. 102/06-758 од 22. 5. 2006. године. Зато је на 

комплексу постојеће железничке станице Чачак (као и у Ул. хајдук Вељковој) планом 

предвиђена реконструкција и доградња постојећег бетонског пешачког објекта испод 

свих станичних колосека железничке станице Чачак као пешачка комуникација за 

запослене у индустрији између железничке пруге и реке Западне Мораве, као и 

могућност изградње пешачке пасареле. 

 

 

д/ Бициклистички саобраћај 
 

Повољна конфигурација терена чачанске општине и неадекватно организован 

јавни градски превоз позитивно утичу на коришћење бицикла као алтернативног 

превозног средства. Но, и поред повољних топографских услова за коришћење бицикла 

као превозног средства, не постоје површине намењене бициклистима (бициклистичке 

стазе и бициклистичке траке), упркос просторним могућностима за њихову изградњу у 

склопу попречних профила многих саобраћајница у градском подручју (улице др. 

Драгише Мишовића, девет Југовића...). Ивично паркирање, дозвољено и недозвољено, 

додатно угрожава безбедност бициклиста.. Ниском нивоу сопствене безбедности у 

условима ноћне вожње, знатно доприносе и бициклисти због неопремљености бицикала 

светлосном сигнализацијом. 

Зато је у овом плану настављено оно што је започето у ПДР «Моравац» (Ул. 

Бате Јанковића), ПДР «Градски бедем» (Ул. Бате Јанковића), ПДР «Центар 1» 

(Ул.жупана Страцимира) и ПДР «Центар 2» (Ул. Кужељева) и планиране су 

бициклистичке стазе (траке) у Ул. девет Југовића и Ул др. Драгише Мишовића, са надом 

да ће бити настављено планирање истих и ван граница овог плана (бар до Градске 

болнице). 
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ђ/ Услови за несметано кретање хендикепираних особа 

 
Код изградње јавних саобраћајница, пешачких стаза и тротоара, као и код 

прилаза објектима за јавно коришћење, морају се применити одредбе Правилника о 

условима за планирање и пројектовање објеката у вези са несметаним кретањем деце, 

старијих и хендикепираних лица (СЛ. Гласник РС, бр.18/97) и то: 

 тротоари и пешачки прелази потребно је да имају нагиб до 5% (1:20), а изузетно 

8% (1:12); 

 највиши попречни нагиб тротоара на правац кретања износи2%; 

 за савлађивање висинске разлике између тротоара и коловоза, максимални нагиб 

закошеног дела може износити 20% (1:5); 

 прилаз до објеката предвидети на делу објекта чији је приземни део у нивоу 

терена или је мање уздигнут у односу на терен  

 пројектовати свуда уз степенишне просторе и денивелације партера и 

одговарајуће рампе са максималним нагибом од 15%.  

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 ( Сл. гласник РС број 33/2006) , у смислу члана 13.  

 

 

е/ 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. 

Обавезно постављање ограде, граничника и сл. између коловоза и тротоара, 

коловоза и зеленилих трака и коловоза и бициклистичких стаза  у циљу раздвајања 

немоторизованог кретања од осталог динамичког саобраћаја.  

Одвод атмосферских вода са свих саобраћајних површина решити затвореном 

канализацијом путем сливника. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



План детаљне регулације „ЦЕНТАР 3“ у Чачку 

Ј.П „ ГРАДАЦ “ јавно предузеће за урбанистичко и просторно планирање, грађевинско земљиште и путеве – Чачак 

5 6  

2.0 РЕГУЛАЦИЈА МРЕЖЕ КОМУНАЛНИХ  СИСТЕМА 

ИНСТАЛАЦИЈА 
  

 
 

2.1. ХИДРОТЕХНИЧКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ 

 
 

 

Водоводне инсталације 

 
Постојећа мрежа је изграђена углавном у прстенастом систему, па ће се 

реализацијом планираних цевовода 100 као и новог магистралног цевовода 700 (од 

резервоара "Љубић" ка центру града у зони улице 10) затворити делови прстенасте мреже. 

Траса и пречник магистралног цевовода су преузети из "Генералног решења водоводног 

дистрибуционог система Чачка" ("Водопројект" 1998.год.) 

   Предвиђена је изградња водовода 100  у улицама:  

 ул.Ломина, у дужини 110м  

 ул. М. Ћурчића, у дужини 140 м  

 ул. Железничка, у дужини 85м  

 ул. Кужељева, у дужини 110м 

 ул. Трнавска, у дужини 265м 

 ул. Бирчанинова, у дужини 55м  

 ул. Страхињића бана, у дужини 105м 

 ул. Железничка колонија, у дужини 215м 

 као и 700мм ул. 10, у дужини 1125м  

Нова водоводна мрежа ће формирати прстенасту мрежу са постојећом мрежом. 

Трасе постојећих водоводних цеви су углавном у коридору коловоза у скоро свим 

улицама, па се планира измештање оних постојећих цеви које не испуњавају тај услов, 

на одстојању 1,0м од ивичњака. Уколико се траса задржава, обезбедиће се заштитни 

коридор. Цеви положити на слоју песка, на дубини мин 1,0 м, водећи рачуна о укрштању 

са другим инсталацијама. У циљу евентуалне потребе за противпожарном заштитом, на 

водоводној мрежи је потребно уградити подземне противпожарне хидранте на 

међусобном одстојању 80 м (прецизан положај постојећих хидраната није познат, па се 

ни у новопланираној улици графички не приказује положај нових хидраната).  

 
 

Фекална канализација 
 

Изградњом цеви пречника Ø200 у оквиру нових саобраћајница ће се прихватити 

употребљене воде свих нових потрошача у оквиру овог плана.  

Предвиђена је изградња канализације мин 200 у улицама: 

 ул. 10, у дужини 410м  

 ул. Трнавска, у дужини 80м 

 ул. Бирчанинова (Ø500), у дужини 125м 
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Трасе планираних канализационих цеви су у коридору коловоза, а трасе 

постојећих градских колектора се задржавају. Укрштања са осталим будућим 

инфраструктурним водовима ће се вршити на лицу места уколико за то буде потребе, 

имајући у виду прописе и неопходност поштовања падова цеви фекалне канализације. 

Минимална дубина укопавања цеви је 1,2 м, а падови 0,2 %. На месту прикључка на 

постојећу канализацију, предвиђене су каскаде, као и отварање нових шахти. Положајно, 

фекална канализација је планирана на одстојању од 1,0 м од ивичњака, оном страном 

саобраћајница где се и сада налази, односно страном супротном од водоводне мреже 

уколико се гради у новоформираној саобраћајници. На свим променама правца, 

прикључцима, као и на правим деоницама на приближно 50м, потребно је предвидети 

ревизионе силазе. Одвођење отпадних вода из подрумских етажа (постојећих и 

планираних) вршити искључиво препумпавањем. 

 

 

Атмосферска канализација 
 

Предвиђена је изградња канализације у улицама: 

 ул. 10 до Лозничке реке(300)-  , у дужини 58м  

 ул. 10, (500)- у дужини 690м 

 ул. Железничка, (1000) у дужини 135м 

Трасе постојећих канализационих цеви су углавном у коридору коловоза и 

укрштања са осталим будућим инфраструктурним водовима ће се вршити на лицу места 

уколико за то буде потребе, имајући у виду прописе и неопходност поштовања падова 

цеви атмосферске канализације. Трасе колектора које нису у коридору саобраћајница се 

задржавају због минималних падова и места излива у реципијенте, јер не спречавају 

функционалност планираних објеката. У саобраћајницама где није планирана изградња 

уличне мреже, могуће је атмосферске воде прихватити сливничким решеткама и 

прикључити их у оближње цеви. Минимална дубина укопавања је 1,2 м, а падови 0,1 %. 

На месту прикључка на постојећу канализацију, предвиђена је каскада. На свим 

променама правца, прикључцима, као и на правим деоницама на приближно 50 м, 

потребно је предвидети ревизионе силазе. Распоред сливника са таложником ће се 

утврдити главним пројектима атмосферске канализације. 

 

УСЛОВИ ПРИКЉУЧЕЊА НА КОМУНАЛНУ ИНФРАСТРУКТУРУ 

Прикључке из објеката на водоводну  градску мрежу вршити преко водомера у 

водоводном окну, а на основу техничких услова надлежног  комуналног  предузећа (ЈКП 

„Водовод“). 

Прикључење објеката на фекалну  и атмосферску канализацију вршити на основу 

техничких услова надлежних комуналних  предузећа (ЈКП „Водовод“ и ЈП „Градац“). 

Сви подаци дати овим решењем су оријентациони и служиће као основа за 

израду главних пројеката хидротехничких инсталација. 
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2.2. ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКА  И  ТТ МРЕЖА 

 
 

ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКА МРЕЖА 

 

На подручју овог плана постојећи електроенергетски капацитети задовољавају 

садашње потребе корисника. Реализација нових захтева за повећањем броја потрошача 

електричне енергије подразумева повећање електроенергетских капацитета. 

Задовољење нових потреба за електричном енергијом потрошача на подручју овог 

плана може бити остварено повећањем капацитета постојећих трафо-станица, уградњом 

трансформатора веће снаге уместо постојећих, односно уградњом нових трансформатора 

у оквиру постојећих трафостаница без већих реконструкција, као и изградњом нових 

трафостаница унутар новопланираних објеката (случај ТС 10/0,4 кВ "Макси 

супермаркет"). Сва ова разматрања односе се последично и на поједине делове ВН и НН 

система за пренос електричне енергије.  

 

Повећање капацитета заменом постојећих трансформатора у појединим 

трафостаницама односи се на: 

- ТС 10/0,4 кV "Бирчанинова" (12), где је могуће постојећи капацитет од 400 кVА 

увећати формирањем типске трафостанице 10/0,4 кV капацитета 2x630 кVА; 

- ТС 10/0,4 кV "Просвета" (1), где је могуће постојећи капацитет од 630 кVА, заменом 

трансформатора и остале опреме, увећати на 1000 кVА; 

- ТС 10/0,4 кV "Хајдук Вељкова 1" (3), где је могуће постојећи капацитет од 630 кVА, 

заменом трансформатора и остале опреме, увећати на 1000 кVА; 

- ТС 10/0,4 кV "Хајдук Вељкова 2" (5), где је могуће постојећи капацитет од 630 кVА, 

додавањем једног трансформатора и потребне опреме, увећати на 2 x 630 кVА; 

- ТС 10/0,4 кV "Млин" (4), где је могуће постојећи капацитет од 630 кVА, додавањем 

једног трансформатора и потребне опреме, увећати на 2 x 630 кVА; 

- ТС 10/0,4 кV "Браће Глишић" (10), где је могуће постојећи капацитет од 630 кVА, 

додавањем једног трансформатора и потребне опреме, увећати на 2 x 630 кVА; 

- ТС 10/0,4 кV "Париз" (11), где је могуће постојећи капацитет од 630 кVА, додавањем 

једног трансформатора и потребне опреме, увећати на 2 x 630 кVА; 

- ТС 10/0,4 кV "Силоси" (6), где је могуће постојећи капацитет од 630 кVА, додавањем 

трансформатора и потребне опреме, увећати на 2 x 630 кVА; 

- ТС 10/0,4 кV "Млекара 1" (9), где је могуће постојећи капацитет од 630 кVА, 

заменом трансформатора и остале опреме, увећати на 1000 кVА; 

- ТС 10/0,4 кV "Железничка станица" (8), где је могуће постојећи капацитет од 630 

кVА, заменом трансформатора и остале опреме, увећати на 1000 кVА; 

- ТС 10/0,4 кV "Аутобуска станица" (7), где је могуће постојећи капацитет од 630 

кVА, заменом трансформатора и остале опреме, увећати на 1000 кVА; 

            Осим ових, евентуална повећања капацитета неких трафостаница које су на 

околним подручјима, која припадају другим плановима, допринеће побољшању 

електроенергтске ситуације на подручју овог плана, јер се са њихових НН извода врши 

напајање неких потрошача који су у оквиру граница овог плана. То се односи на ТС 

10/0,4 кV "Страхињића Бана", ТС 10/0,4 кV "Богдана Капелана", ТС 10/0,4 кV 

"Љубићска", ТС 10/0,4 кV "Робна кућа стара", ТС 10/0,4 кV "9 Југовића", ТС 10/0,4 

кV "Дом културе", ТС 10/0,4 кV "Занатска четврт" и ТС 10/0,4 кV "Моравска". 

 



План детаљне регулације „ЦЕНТАР 3“ у Чачку 

Ј.П „ ГРАДАЦ “ јавно предузеће за урбанистичко и просторно планирање, грађевинско земљиште и путеве – Чачак 

5 9  

Повећање капацитета на овом простору, изградњом нових трафостаница 

напонског односа 10/0,4 кV, може се реализовати типским ТС 10/0,4 кV препоручене 

инсталисане снаге 630 кVА, изграђеним унутар грађевинских објеката. Планом 

испоручиоца електричне енергије предвиђена је изградња нове ТС 10/0,4 кV "Макси 

супермаркет", инсталисане снаге 630 кVА, која би по потреби у некој каснијој фази, 

могла заменом трансформатора и остале опреме могла имати капацитет од 1000 кVА. 

На овај начин укупна инсталисана снага на подручју овог плана може достићи 

вредност од 14,56 МVА (условно). 

Свако повећање капацитета трафостаница 10/0,4 кV на овом подручју захтева 

повећање снаге ТС 35/10 кV "Центар", која припада подручју ПДР "Центар ИИ". То се 

може реализовати заменом постојећег трансформатора инсталисане снаге 4 МVА новим 

снаге 8 МVА. Осим тога, ради повећања поузданости, потребно је извршити замену 

постојећег дотрајалог трансформатора снаге 8 МVА новим исте снаге. 

 

Побољшање поузданости постиже се заменом дотрајалих елемената система, 

којима је истекао предвиђени експлоатациони век, што се односи како на 

трансформаторе, тако и на ВН каблове, али и полагањем нових ВН кабловских водова 

ради формирања одговарајућих "прстенова", чиме се обезбеђују резервна напајања у 

случајевима испада. Предложено решење електроенергетске мреже  урађено је на основу 

Услова ЈП "Електросрбија" д.о.о. Краљево број 2004/1 од 29.06.2006. год. 

Из разлога дотрајалости потребно је заменити кабловски вод 10 кV од ТС 10/0,4 

кV "Робна кућа стара" до ТС 10/0,4 кV "Браће Глишић" (дужине око 350 m). 

Повећање поузданости система постиже се полагањем новог кабла 10 кV, 150 

mm
2
, Al (дужине око 450 m) од ТС 35/10 кV "Центар" до ТС 10/0,4 кV "Хајдук 

Вељкова 1", али и нових ВН кабловских водова ради формирања одговарајућих 

"прстенова", чиме се обезбеђују резервна напајања у случајевима испада, уз напомену да 

неки делови "прстенова" територијално припадају подручјима других планова. 

Усклађивање са новим урбанистичким и саобраћајним решењима подразумева 

могућност дислоцирања постојећих ТС 10/0,4 kV у оквиру блокова у складу са 

пројектима партерног уређења блока. Нове  ТС 10/0,4 kV могу бити изграђене као типске, 

на осталом грађевинском земљишту, било у склопу објекта или слободно на грађевинској 

парцели. 

Објекте ТЦ-а, уколико се постављају ван објеката, као слободно стојећи објекти, 

потребно је оградити транспарентном оградом до висине од 2.0м. 

Изградњом нових саобраћајница намеће се потреба полагања нових кабловских 

водова 1 кV, у зони тротоара и зелених површина укупне дужине траса од око 3.000 m 

Предложено решење електроенергетске мреже  урађено је на основу Услова ЈП 

"Електросрбија" д.о.о. Краљево број 2004/1 од 29.06.2006. год. 

Побољшање електроенергетске мреже извршити уградњом нових НН каблова 

напонског нивоа 1 кV (тенденција је извођење НН мреже подземним кабловима, а не 

ваздушним водовима, и формирање једниствених траса каблова за све напонске нивое), 

као и ВН каблова напонског нивоа 10 кV, чије трасе треба да припадају зонама тротоара 

улица. Реконструкцију постојеће електроенергетске мреже извести увођењем траса 

постојећих каблова, које су ван коридора улица, у зоне тротоара истих, као и полагањем 

нових ВН каблова по трасама већ постојећих (у исти ров). НН мрежу изводити ваздушно 

само на местима где не постоји могућност изградње подземне мреже, коришћењем 

бетонских НН стубова и самоносивих снопова. 
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               Стубове са светиљкама за јавно осветљење, код пројектовања нових улица, или 

реконструкције постојећих, постављати у зонама разделних острва, тротоара или зелених 

површина. Јавно осветљење електроенергетски решити према одговарајућим пројектима, 

а њихово напајање извести кабловима положеним у исте ровове са осталим НН и ВН 

кабловима где год је то могуће. Распоред и тип светиљки дефинисати пројектом, изворе 

светла прилагодити потребама и амбијенту (остварити добру репродукцију боја) уз 

остварење одговарајућих фотометријских захтева, а каблове положити у ровове према 

трасама приказаним овим планом,  у зонама тротоара и зелених површина. 

              Главни командни ормани и евентуални помоћни ормани постављају се у зонама 

тротоара и зелених површина тако да буду уклопљени у амбијент, са одговарајућом 

електричном и механичком заштитом. 
 

 

ТТ  МРЕЖА 

 

              Комплетна ТТ мрежа овог подручја припада одговарајућим зонама ГЦ "Чачак" и 

РЦ "Авлаџиница". Предложено решење ТТ мреже урађено је на основу Услова 

Предузећа за телекомуникације „Телеком Србија“ А.Д. Р.Ц. Чачак, број 03-1/1127 од 

02.06.2006. год. 

               На подручју овог плана ТТ мрежу треба реконструисати постепеним превођењем 

ваздушне ТТ мреже у подземну. Трасе подземне ТТ инфраструктуре ускладити са новим 

саобраћајним решењима.  

               Планирана је изградња ТТ канализације у свим улицама овог подручја, што 

подразумева полагање подземних ТТ каблова углавном само за појединачне прикључке 

из последњег ТТ окна до концентрационог ормана одређеног објекта. 

               Телефонске говорнице и друге ТТ објекте ("МСАН"-ове) треба постављати на 

тротоарима улица, зеленим површинама, на погодним местима уз неометано одвијање 

пешачког саобраћаја, придржавајући се постојећих траса ТТ каблова, као и унутар 

грађевинских објеката. 

               Мрежу кабловског дистрибутивног система кабловске телевизије урадити 

подземно (уместо постојеће ваздушне мреже), коришћењем ПВЦ цеви ТТ канализације, 

према одговарајућем уговору са ЈП "Телеком Србија", или сопствених цеви у  траси ТТ 

канализације, при чему важе исти прописи код постављања инсталација као за ТТ 

инсталације. Овим се избегава постављање каблова и кровних  носача по крововима и 

фасадама објеката. 

 

 

ПОСЕБНИ  УСЛОВИ 
 

 

ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКА  МРЕЖА 

 

Високонапонски каблови за самостално полагање у ров треба да буду типа 

сличног NP013-AS, а нисконапонски могу бити типа PP00-Y, положени у ров на 

минималној дубини од 0,8 m у свему према техничким прописима за полагање 

електроенергетских каблова у ров. Ров треба да поседује димензије које су одређене 

прописима, према броју каблова, месту и условима полагања, а кабл се полаже благо 

вијугаво због слегања тла, у постељицу од песка минималне дебљине 0,1 m испод и исто 

толико изнад кабла, уз постављање заштитних и упозоравајућих елемената и прописно 
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слојевито набијање материјала до потребне збијености код затрпавања рова.  

 Ров не сме да угрози стабилност саобраћајнице. Код постављања кабла испод 

асфалтираних површина, путева и на другим местима где може доћи до механичког 

оштећења кабла користити ПВЦ цеви одговарајућег пречника, при чему треба 

испоштовати све критеријуме за избор пресека цеви, или кабловску канализацију 

изведену бетонским цевима - кабловицама, тако да размак од горње површине заштитне 

цеви или кабловске канализације до коте коловоза треба да буде најмање 0,8 m. Код 

полагања каблова различитог напонског нивоа кроз ПВЦ цеви остварити виши ниво 

канализације за каблове нижег напонског нивоа.  

Приближавање и укрштање електроенергетских каблова са осталим елементима 

инфраструктуре извести у складу са прописима, тако да се остваре следећи минимални 

дозвољени размаци:   

- 0,5 m при паралелном вођењу са ТТ каблом, а код укрштања 0,3 m за каблове напона 

250 V према земљи, односно 0,5 m за напоне према земљи веће од 250 V, при чему угао  

укрштања треба да буде мин. 45
0
 (за насељена места), а најмање 30

0
 уз посебну дозволу 

предузећа за телекомуникације, а трудити се да буде што ближе 90
0
, 

- 0,5 m при паралелном вођењу са водоводним и канализационим цевима, а код 

укрштања мин. размак је 0,3 m за каблове 1 кV, односно 0,4 m за 10 кV-не каблове, 

-   0,7 m при паралелном вођењу са топловодом, а код укрштања мин. 0,8 m, 

-  паралелно вођење са гасоводом није дозвољено, а код укрштања мин. размак је 0,8 m, 

-  0,07 m код међусобног паралелног вођења енергетских каблова (0,1 m ако су у питању 

два 10 кV-на кабла), а 0,3 m код укрштања, при чему треба користити опеке или друге 

изолационе  елементе  за  раздвајање  каблова   различитих  напонских нивоа положене 

у исти ров, 

-   0,5 m код паралелног вођења и приближавања темељима објеката. 

 

Уколико код приближавања или укрштања енергетских каблова са неким од 

инфраструктурних елемената (ТТ кабл, водоводна или канализациона цев, топловод, 

гасовод, или други енергетски кабл) није могуће остварити минимални размак или друге 

прописом захтеване услове потребно је применити следеће заштитне мере: 

- Код укрштања и паралелног вођења енергетског и ТТ кабла потребно је 

енергетски кабл провући кроз заштитну цев, али и тада треба остварити 

минимални размак од 0,3 m, 

- код укрштања са водоводним и канализационим цевима потребно је енергетски 

кабл провући кроз заштитну цев, 

-  код укрштања енергетског кабла са топловодом потребно је учинити да топлотни 

утицај топловода не буде већи од 20 
0
C, а то се чини уградњом металних екрана 

између енергетског кабла и топловода, или појачаном изолацијом топловода, или 

применом посебне кабловске кошуљице за затрпавање топловода и кабла (на пр. 

мешавина шљунка следећих гранулација и процентуалног учешћа у мешавини: до 

4 mm – 70 %, од 4 до 8 mm – 15 % и од 8 до 16 mm – 15 %), 

-  код укрштања са гасоводом потребно је енергетски кабл положити у заштитну цев 

дужине минимум 2 m са обе стране места укрштања, али и тада треба остварити 

минимални размак од 0,3m. 

 Трасе каблова обележити реперима, као и ознакама у нивоу терена које 

обележавају: кабл у рову, кривину, односно промену правца трасе, кабловску спојницу, 

кабловску канализацију, укрштање са другом инфраструктуром, тип, пресек и напонски 

ниво кабла. 
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ТТ  МРЕЖА 
Подземни телекомуникациони каблови и ТТ канализација за ТТ каблове и 

каблове мреже кабловске телевизије, информатичких система и сл. полажу се у ров мин. 

ширине 0,4 m на дубини од 0,8 до 1 m према важећим техничким прописима за полагање 

ТТ каблова у ров, тако да приликом постављања цеви ТТ канализације поставити истом 

трасом  и по једну цев за каблове мреже кабловске телевизије и осталих система, са 

крајевима у истим ТТ окнима. За ове цеви важе исти прописи и услови као и за цеви ТТ 

канализације. Постављање самосталних подземних каблова мреже кабловске телевизије 

вршити истом трасом као и за подземне ТТ каблове. Такође применити исте прописе и 

услове код полагања каблова који се односе на приближавање и укрштање са другим 

елементима инфраструктуре. 

             Код приближавања и укрштања подземних ТТ каблова са осталим 

инфраструктурним објектима потребно је остварити следеће минималне размаке: 

-  са водоводном цеви код укрштања 0,5 m, а код паралелног вођења 0,6 m,  

-  са канализационом цеви код укрштања 0,5 m, а код паралелног вођења 0,5 m, 

-  са електроенергетским каблом до 10 кV код укрштања 0,5 m, а код паралелног вођења 

1m, 

-  од регулационе линије 0,5 m, 

-  од упоришта електроенергетских водова (до 1 кV) 0,8 m, 

Код постављања подземног ТТ кабла испод асфалтираних површина, путева, 

пруга и на другим местима где може доћи до механичког оштећења кабла користити 

ПВЦ цеви одговарајућег пречника. 
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2.3. ТЕРМОТЕХНИЧКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ 

 
 

Концепт плана Центар ИИИ подразумева проширење постојећих топловодних и 

гасоводних инсталација. 

 
Топловодна мрежа 

Крак топловода у Трнавској улици се продужава дуж поменуте улице до солитера 

на углу улица Трнавске и Јаше Продановића. 

Крак топловода, који се води од котларнице „Шумадија“ па преко Кужељеве 

улице, продужава се Доброчиним улицом до пословно стамбеног објекта на углу 

Добричине и Улице браће Глишића. На поменути крак топловода прикључују се и 

пословно стамбени објекти у Кужељевој и Улици Милете Ћурчића трасом која се води 

кроз подруме поменутих зграда. 

Подземни топловод водити бесканално од предизолованих цеви потребног 

пречника, према техничким прописима и дубини према терену. У делу тротоара и 

зеленим површинама топловод водити на минималној дубини од 0.6 м. Испод 

саобраћајница цевовод водити у заштитној облози бетонске или челичне цеви или у 

бетонском каналу на дубини од минимално 0.8 м. 

Под дубином укопавања подразумева се минимално растојење између спољне 

површине цеви и нивоа терена. 

 

Гасоводна мрежа 

Проширење постојеће дистрибутивне гасоводне мреже планирано је у оквиру 

тротоара новопланираних улица где постоји могућност прикључења постојећих и нових 

објеката на гасоводну мрежу. 

Дистрибутивна гасоводна мрежа је од полиетиленских цеви радног притиска до 4 

бара.  Гасовод водити подземно положен у ровове потребних димензија, у тротоару и то 

што ближе регулационој линији. 

При паралелном вођењу дистибутивног гасовода са подземним водовима, 

минимално светло растојање износи 40 цм. При укрштању гасовода са подземним 

водовима, минимално светло растојање износи 20 цм, а при вођењу гасовода поред 

темеља 1.0 м. 

Дубина укопавања дистрибутивног гасовода износи од 0.6 до 1.0 м у зависности 

од услова терена. Минимална дубина укопавања при укрштању гасовода са железничким 

пругама износи 1.5 м, рачунајући од горње ивице заштитне цеви до горње ивице прага, а 

при укрштању са путевима и улицама износи 1.0 м. 

Укрштање дистрибутивног гасовода са саобраћајницама врши се полагањем 

гасовода у заштитну цев односно канал. 

При изради техничке документације у свему се придржавати правилника о 

техничким условима и нормативима за пројектовање и изградњу дистрибутивног 

гасовода од полиетиленских цеви за радни притисак до 4 бара и Правилника о техичким 

условима и нормативима за пројектовање и полагање кућних гасних прикључака за радни 

притисак до 4 бара. 
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3.0 РЕГУЛАЦИЈА ОЗЕЛЕЊЕНИХ ПОВРШИНА 
 

 

У складу са општом концепцијом организације уређења и коришћења простора у 

подручју које се планом разрађује, функције зеленила третиране су према следећим 

условима: 

 очување постојеће квалитетне вегетације 

 значајно повећање површина под зеленилом у односу на постојеће стање и 

формирање нових 

 повећање квалитета зелених површина избором адекватних врста засада. 

 

Зеленило на овом делу простора може се поделити у следеће категорије: 

 

А. Јавне зелене површине 

 Зеленило површина парковске намене 

 Уређене зелене површине 

 Зеленило скверова 

 Улично зеленило 

 Зеленило у комплексима јавних функција 

 

Б. Зелене површине у оквиру осталог грађевинског земљишта 

 Зеленило у оквиру парцела породичног становања (предбаште, дворишта, баште) 

 Зеленило у оквиру вишепородичног становања (интерни паркови, спортска 

игралишта и др.) 

 Зеленило у оквиру централних функција 

 Зеленило у оквиру радне зоне 

 

А. Јавне зелене површине 
 

Зеленило површина парковске намене 

Паркови од свих зелених површина имају највећи ефекат у циљу побољшања 

микроклиме, а и организације одмора и рекреације становника. Планиране парковске 

површине су: 

- Постојећи парк код аутобуске и железничке станице који прелази у категорију 

реонског парка. Реконструкција парка је у завршној фази. Естетску вредност парка је 

потребно подићи на виши ниво, те се препоручује допуњавање цветницама, односно 

партерно уређење које може да садржи сезонско цвеће или вишегодишње цветнице-

перене. 

- Планирана парковска намена, наспрам постојећег парка, на месту садашњег паркинг 

простора. Ову површину је потребно потпуно реконструисати. Архитектура простора 

треба да да карактер урбане парковске површине. Композиционо решење 

подразумева комбинацију пешачких стаза, комуникација, зелених површина, а због 

репрезентативнијег изгледа и примену водене архитектуре. Зелене површине је 

неопходно употпунити цветницама или цветним шибљем од мешаног сезонског цвећа 

и вишегодишњих биљака. Зеленило партерног уређења употпунити високим 

дендролошким врстама дрвећа. 
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Уређене зелене површине  

Проласком планиране градске магистрале бр.10 створена је могућност да се на 

простору између ње и комплекса железничке станице формира уређена зелена 

површина. На овој зеленој површини урадити партерно решење са мноштвом сезонског 

цвећа и вишегодишњих биљака-ниског растиња (Juniperus spp. и сл.), које би ублажило 

окружење пуно саобраћајница, паркинг простора и објеката. Овај простор употунити 

пешачким стазама и урбаним мобилијаром. 

 

Зеленило скверова 

 Испред објекта железничке станице формиран је сквер са локомотивом као 

централним мотивом композиције. Око платоа са локомотивом налазе се зелене 

површине које је потребно редовно одржавати и употпунити са сезонским цвећем. 

 

 Улично зеленило  

  Ову категорију зеленила сачињавају дрвореди дуж улица и травњаци у разделној 

траци. Улично зеленило, линеарног типа, се задржава у постојећем облику једностуког 

или двоструког дрвореда постављених у ивичном појасу тротоара ка коловозу, а 

формира се и ново у оквиру планиране градске магистрале бр.10.  

 Потребно је извршити допуњавање новим садницама тамо где је то потребно због 

болести постојећег или због допуне проређених дрвореда. При избору садница водити 

рачуна о томе да буду прилагођене уличним профилима и педолошком саставу 

земљишта. Где год је то могуће у склопу површина намењеним стационарном саобраћају 

применити високо растиње. У саобраћајницама где није могуће формирати линеарни 

зелени појас поставити жардињере са зеленилом и цвећем дуж тротоара. 

 

Зеленило у оквиру комплекса јавних функција 

Зеленило ових површина можемо поделити у следеће групе: 

- зеленило комплекса образовања 

- зеленило комплекса дечије заштите 

- зеленило комплекса здравства 

- зеленило железничког терминала 

- зеленило око јавне паркинг гаража и паркинг гараже за јавну употребу. 

 

Зелене површине у оквиру комплекса јавних објеката су заступљене у 

различитим процентима и на различите начине се третирају, обзиром да одржавање 

истих углавном врше они који у њима раде. Уређење ових површина требало би да буде 

декоративно. У састав зеленила потребно је да се нађу једногодишње цветнице, перене. 

Дрвенасте врсте солитерног типа могуће је применити у оквиру зелене површине испред 

Завода за медицину рада. У оквиру комплекса јавних гаража поставити жардињере са 

зеленилом. 

 Овакве површине захтевају интезивно одржавање. 

 

 

Правила за изградњу и уређење зелених површина 
 

 Приликом оснивања зелених површина – било партерних или дрвенастих садница, 

примењивати све потребне агротехничке мере и строго поштовати време садње 

појединих врста у односу на њихов вегетативни период. 
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 Садни материјал који се користи при озелењавању простора, треба да је квалитетан и 

да има одговарајућу старост. 

 Избор садног материјала треба спровести врстама адаптираним на владајуће 

климатске и педолошке услове. 

 За уређење слободних површина користити материјале који ће допринети 

амбијенталној целини простора. 

 Решење зеленила ускладити са трасама подземних и надземних инсталација. 

 Зеленило треба одржавати редовно и уредно. 

 Задржати и подмаладити постојеће зеленило. Неопходно је очувати што више 

постојећу вегетацију. 

 Растојање стабла од објекта да не буде мање од 4-7м у зависности од саднице. 

 За зеленило у оквиру постојећег породичног становања битно је сачувати постојећи 

зелени фонд  и допунити га декоративним аутохтоним врстама дрвећа и жбуња. За 

будуће кориснике треба напоменути да зеленило у оквиру породичног становања 

(зеленило башта и окућница) као интегралног дела куће, треба да да  значајан 

допринос у заштити животне средине и ефектнијем визуелном сагледавању ширег 

подручја. 

 Зелене површине у оквиру стамбених блокова са вишеспратним објектима у виду 

интерних паркова планирати са новим зеленим формама како средњих и високих 

врста, тако и ниским жбунастим формама, травнатим површинама, цветним 

аранжманима и сл.  

 Пејзажно уређење блокова у оквиру зона мале привреде мора бити засновано на 

визуелном и функционалном издвајању различитих намена. Као доминантно 

зеленило применити декоративну заштитну аутохтону вегетацију. 

 Уређење јавних површина зеленилом где спадају простори школа, обданишта, 

паркови и сл., треба уредити новим зеленим формама како средњих и високих врста, 

тако и ниским жбунастим формама, цветним рунделама и др. 

 Врсте зеленила које се саде у дворишту дечје установе и школа не смеју да буду крте 

(врба, бреза и сл.), бодљикаве и отровне врсте. Корисне саднице за ове комплексе су 

оне са ниском крошњом. Препоручују се фитоцидне здраве врсте (најчешће 

четинари). Високо дрвеће не треба садити на јужној страни. 

 Зеленило реонског парка уређивати у складу са микроклиматским карактеристикама 

и саставу тла локација. Основ зеленила представљаће аутохтона вегетација са 

декоративним карактеристикама. Саставни део треба да чине и декоративне егзоте у 

складу са локацијским условима. Што је могуће више примењивати аутохтоне врсте, 

засаде инсектицидне и антисептицидне врсте и врсте отпорне на градске услове.  

 Уређене зелене површине планиране су пре свега као заштитно зеленило. Основу 

зеленила представљаће жбунасте и ниске форме дендрофлоре у комбинацији са 

травнатим површинама.  

 Уређење простора дуж саобраћајница извршиће се зависно од врсте улице и 

просторних могућности на следеће начине: 

o обостраним дрворедима 

o једностраним дрворедима 

o украсним шибљем и жбуњем 

o травнатим површинама 

 Изабране врсте морају да буду широколисне, брзорастуће декоративне аутохтоне 

врсте. Дрворедне врсте на градским улицама морају бити прилагођене профилу 

улица и положају надземних и подземних инсталација. 
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 Уређење зелених површина мора да буде у складу са урбанистичко-архитектонским 

решењима зона, блокова, улица, амбијената. Зеленило осим основне заштитне улоге 

мора да има и улогу архитектонских елемената (заклањање, истицање, ослобађање 

визура, и сл.). 

 

Зелене површине се одређују према специфичностима урбаног и просторног 

амбијента. Најмањи стандард који треба обезбедити износи: 

 Једно стабло по једном стану или на 100м
2
 пословног простора 

 Зелене површине чине најмање 1/4 укупне површине урбанистичке целине или 

подцелине 

 Свака грађевинска парцела намењена становању мора садржати најмање 30% 

зелених површина 

 Сваки паркинг простор мора да има најмање једно стабло на 50м2 терена. 

  

 

УСЛОВИ СА АСПЕКТА ЕКОЛОГИЈЕ: 

 

Концепцијски су предвиђене мере којима ће се постојеће загађење свести на ниво 

одрживог, а стварање нових загађивача спречити. 

У конкретном случају то се постиже подизањем зелених заштитних појасева, дуж 

саобраћајница, као и према  производној зони водећи рачуна о следећем: 

 оптимални однос изграђеног и слободног простора 

 оптимална количина зеленила 

 добра повезаност и проветреност подручја 

 

Од велике важности при формирању зелених површина је правилан избор врста. 

Изгледом хабитуса и колоритом, врсте не би требало да одударају једна од друге, већ да 

се међусобно допуњују. Настојати да се испуне захтеви у погледу квалитета садног 

материјала, технике садње, стандарда и нормативе проверених у пракси. 

Композициони план зеленила, условљен је положајем објеката, саобраћајницама и 

др. 
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СРЕДЊОРОЧНИ ПРОГРАМ УРЕЂЕЊА ЈАВНОГ ГРАЂЕВИНСКОГ          

ЗЕМЉИШТА 

 

За простор у границама Плана планирано је уређење и комунално опремање 

јавних површина и уређење осталог грађевинског земљишта унутар урбанистичких 

целина у циљу привођења простора намени утврђеној Планом. 

Уређење јавног грађевинског земљишта вршиће се према утврђеним 

приоритетима и динамици реализације.  

Финансирање уређења јавног грађевинског земљишта и изградњу јавне 

саобраћајне и комуналне инфраструктуре обезбедиће ЈП „Градац“ из буџетских 

средстава. 

 

 

ПРОЦЕНА ПОТРЕБНИХ СРЕДСТАВА ЗА УРЕЂЕЊЕ ЗЕМЉИШТА 

 
 

ПРИПРЕМА ЗЕМЉИШТА И ОСТАЛА УЛАГАЊА 

 
 

 Прибављање планираног јавног грађевинског земљишта    143 392 950.00 дин 

 Рушење објекта          206 836 000.00 дин 

 Изградња јавних објеката                                                             684 812 250.00 дин   

 Уређење јавних површина                                 51 000 000.00 дин 

  _______________________________________________________________________ 

УКУПНО                      1 086 041 200.00 дин 
 

 
САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА 

 
 

1.- Улица бр. »10« 

а/ - Деоница од Ул. Љубићске до Ул. Железничке: 

-коловоз (555 x 12)   .............................. м
2
 6 660 x 3 000       =   19 980 000,оо        

-тротоар 555 x 4)   ................................. м
2
 2 220 x 1 560       =     3 463 200,оо 

-зелене површине (555x5) .................... м
2
 2 775 x    250       =      693 750,оо   

Свега   ..................................... 24 136 950,оо дин 
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б/ - Деоница од Ул. Железничке до Ул. Колубарске: 

-коловоз (290 x 6)   .............................. м
2
 1 740 x 3000       =   5 300 000,оо 

-тротоар (290 x 5)   .............................. м
2
 1 450 x 1 560       =  2  262 000,оо 

Свега:   ......................................   7 482 000,оо дин 

 

в/ - Деоница од Ул. Колубарске до границе плана: 

-коловоз (350 x 6)   .............................. м
2
 2 100 x 3000       =   6 300 000,оо 

-тротоар (350 x 4)   .............................. м
2
 1  400 x 1 560     =   2 184 000,оо 

-зелене површине (350 x 5)   .............. м
2
  1 750 x   250       =      437 500,оо 

Свега:   ......................................    8 921 500,оо дин 

 

г/ - Мост преко Лозничке реке (Л = 10,ом') ..... м
2
  220 x  48.000    =   10.560.000,оо 

Свега:   ...........................................  10 560 000,оо дин 

Укупно:   .......................................  51 100 450,оо дин 

 

 

2.-Ул. Љубићска: 

а/ - проширење улице: 

-коловоз (200x3)   ...................................... м
2
    600 x 3 000       =   1 800 000,оо 

-тротоар (200x3)   ...................................... м
2
    600 x 1 560       =      936 000,оо 

Свега:   .............................................    2 736 000,оо дин 

 

 

 

3.- Ул. Железничка и Железничка колонија: 

-коловоз   ....................................................... м
2
      2 060 x 3 000   =  6 180 000,оо 

-тротоар и пеш стаза (570x1,5+25x2)   ....... м
2
         900 x 1 560   =  1 404 000,оо 

-паркинг (70x2,5)   ........................................ м
2
         175x 3 000   =     525 000,оо 

Свега:   .........................................   8 109 000,оо дин  

 

 

4.- Ул. Трнавска: 

-проширење тротоара (450 x 1)   .............. м
2
     450 x 1 560    =     702 000,оо 

Свега:   ..........................................     702 000,оо дин 

 

 

5.-Ул. Колубарска: 
а/ Деоница од Ул.Трнавске до Ул. бр. »10«: 

-проширење тротоара (80x3)  .......................   м
2
   240 x 1 1560      =    374 400,оо 

Свега:   .............................................     374 400,оо дин 

б/ Деоница од Ул. бр. »10« до Ул. Жел. колонија: 

-коловоз   ........................................................   м
2
   600 x 3 000      =   1 800 000,оо 

- тротоар (170x2)  ...........................................   м
2
   340 x 1 1560      =    530 400,оо     

Свега:   .............................................  2 330 400,оо дин 

Укупно   ............................................ 2 704 800,оо дин 
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6.- Ул. Страхињића Бана): 

-проширење тротоара (80x3)   ......................    м
2
  240 x 1 560       =     374 400,оо 

Свега: .................................................  374 400,оо дин  

 

 

 

 

 

7.- Ул. Бирчанинова: 

-коловоз (90x6,5)   ...................................... м
2
    600 x 3 000       =   1 800 000,оо 

-тротоар (90x4)   ......................................... м
2
    360 x 1 560       =      561 600,оо 

Свега:   ..........................................    2 361 600,оо дин 

 

 

8.- Ул. Мутапова: 

-коловозни застор према Главном пројекту .....................................        3  900 000,оо 

Свега:   ...........................................     3 900 000,оо дин 

 

 

9.- Пешачки потходник испод станичних колосека: 

-паушално  ............................................................................................       1 000 000,оо 

Свега:   ............................................   1 000 000,оо дин 

 

 

10.- Непредвиђена улагања (~5%)   ..........................................................   5 000 000,оо 

Свега:   .............................................   5 000 000,оо дин 

 

               

____________________________________________________________________________ 

УКУПНО САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА:  ............................  109 147 250,оо дин 

 
 

У цену изградње саобраћајне мреже подручја „Центар 3“ није урачуната цена 

земљишта, већ је она узета у обзир у оквиру потребних средстава за уређење земљишта. 
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ХИДРОТЕХНИЧКА  МРЕЖА 

 
 

Водоводне инсталације 

 

Предвиђена је изградња водовода 100  у улицама:  

 ул.Ломина, у дужини 110м ...................................................................... 277.200,00 дин 

 ул. М. Ћурчића, у дужини 140 м...............................................................352.800,00 дин 

 ул. Железничка, у дужини 85м..................................................................214.200,00 дин 

 ул. Кужељева, у дужини 110м....................................................................277.200,00 дин 

 ул. Трнавска, у дужини 265м......................................................................667.800,00 дин  

 ул. Бирчанинова, у дужини 55м.................................................................138.600,00 дин 

 ул. Страхињића бана, у дужини 105м....................................................... 264.600,00 дин 

 ул. Железничка колонија, у дужини 215м.................................................541.800,00 дин 

 као и 700мм ул. 10, у дужини 1035м...................................................12.606.300,00 дин 

 

 

Фекална канализација 

 
Предвиђена је изградња канализације мин 200 у улицама: 

 ул. 10, у дужини 410м..................................................................................861.000,00 дин 

 ул. Трнавска, у дужини 80м........................................................................168.000,00 дин 

 ул. Бирчанинова, у дужини 125м...............................................................550.000,00 дин 

 

    
Атмосферска канализација 

 

Предвиђена је изградња канализације у улицама: 

 ул. 10 до Лозничке реке(300)-  , у дужини 58м.......................................170.520,00 дин 

 ул. 10, (500)- у дужини 690м..................................................................2.979.900,00 дин 

 ул. Железничка, (1000) у дужини 135м....................................................793.800,00 дин 

 
 

ЗБИРНА РЕКАПИТУЛАЦИЈА 

Укупно водоводна мрежа:                                                                                       15.340.500,00    дин  
Укупно фекална канализација:                                                                             1.579.000,00    дин 
Укупно атмосферска канализација:                                                        3.944.220,00    дин 

 

УКУПНО ХИДРОТЕХНИЧКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ:             20.863.720,00  дин 
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ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКА И ТТ  МРЕЖА 

 
 

ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКА  МРЕЖА                                                      
- Ровови са земљаним радовима и опремом:  3.200 m x 610,00 дин/m = 1.952.000,00 дин 

- Fe/Zn traka:                                                       3.000 m x 110,00 дин/m =    330.000,00 дин 

- NN кабл 4x50 mm
2
:                                         3.900 m x 360,00 дин/m = 1.404.000,00 дин 

- VN кабл 1x150 mm
2
:                                 1.200 m x 3 x 480,00 дин/m = 1.728.000,00 дин 

- Опрема за VN каблове:                                         паушал                     =    520.000,00 дин 

- PVC цеви:                                                       1.200 m x 3 x 280 дин/m = 1.008.000,00 дин 

- Реконструкције трафостаница:        7 x 825.000,00 + 5 x 966.000,00 = 10.605.000,00 дин 

- Јавно осветљење (нови стубови, светиљке, ...):        150 x 35.000,00 =  5.250.000,00 дин 

             - реконструкција постојећег осветљења:                                   =  6.000.000,00 дин 

- Остало непредвиђено:                                           паушал                    =  2.203.000,00 дин 

 

                                                                                               УКУПНО:    31.000.000,00 дин 

 

ТТ  МРЕЖА                                                                                                

- Ровови са земљаним радовима и опремом:  3.200 m x 610,00 дин/m = 1.952.000,00 дин 

- PVC цеви:                                                       3.200 m x 4 x 280 дин/m = 3.584.000,00 дин 

- ТТ кабл:                                                     3.200 m x 4 x 140,00 дин/m = 1.792.000,00 дин 

- TT окно:                                                                 100 x 75.000,00 дин = 7.500.000,00 дин 

- TT говорнице:                                                                 20 x 66.000,00 = 1.320.000,00 дин 

- TV кабл:                                                           3.200 m x 220,00 дин/m =    704.000,00 дин 

- Остало непредвиђено:                                            паушал                    =  1.148.000,00 дин 

 

                                                                                               УКУПНО:    18.000.000,00 дин 

 

УКУПНО ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКЕ И ТТ ИНСТАЛАЦИЈЕ:              49.000.000,00 дин. 

 

 
ТЕРМОТЕХНИЧКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ 

 
 

Проширење дистрибутивне гасоводне мреже 

 Мутапова улица      78 m x 2.500,00 дин/м =     195.000,00 дин. 

 Улица 10     310 m x 2.500,00 дин/м =     775.000,00 дин. 

 

Проширење топловода 

 Добричина улица    55 m x 10.790 дин/м =      593.450,00 дин. 

 Трнавска улица   110 m x 10.790 дин/м =  1.186.900,00 дин. 

 

Измештање топловода 

 Трнавска улица    70 m x 12.300 дин/м =     861.000,00 дин. 

 

УКУПНО ТЕРМОТЕХНИЧКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ:                                  3.611.350,00 дин. 
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РЕКАПИТУЛАЦИЈА 
 

- припрема земљишта и остала улагања.....……....................   1 086 041 200.00 дин 

- саобраћајна инфраструктура  ……………………................     109 147 250.00 дин 

- хидротехничке инсталације ………………………..............       20 863 720.00 дин        

- електроенергетске, ТТ и инст. кабловске ТV ….................       49 000 000.00 дин         

- термотехничке инсталације …………………………..........         3 611 350.00 дин 

УКУПНО                                  1 268 663 520.00 дин 
 

 

ОЧЕКИВАНИ  ПРИХОДИ : 

 

Надокнада за уређење и коришћење  

 грађевинског земљишта:                                                              1 009 780 490.00 дин. 

 

 
 

Напомена: 

Подаци за прорачун су узети на основу планираног степена искоришћености 

земљишта и коефицијента изграђености и тренутно важећих цена. Код прорачуна 

надокнаде за коришћење грађевинског земљишта рачунало се са постепеном изградњом  

за период од наредних осам година. 

Важно је напоменути да је услед смањења спратности, на основу примедбе од 

стране Комисије за планове, дошло до смањења очекиваних прихода за око              

145 692 300.00 динара.  
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Општа правила грађења су дефинисана по урбанистичким зонама и целинама 

које су дефинисане у Правилима уређења и груписана су као скуп правила парцелације и 

регулације за изградњу одређене врсте и намене објеката који се могу градити у тој 

зони.  

Правила грађења су основ за издавање Извода из плана ради добијања одобрења 

за изградњу у зонама и целинама за које Планом детаљне регулације није прописана 

даља разрада урбанистичким пројектима. У оквиру блока морају бити испоштовани сви 

урбанистички показатељи и прописана правила грађења која важе у тој зони или целини. 

 

 

А. ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА НА ОСТАЛОМ ГРАЂЕВИНСКОМ  

ЗЕМЉИШТУ 
 

 

1.0 ГРАДСКИ ЦЕНТАР   (Урбанистичка целина А.1) 

 
 

 Дозвољена намена – централне функције са вишепородичним становањем 

 
 

ОПШТИ УСЛОВИ ГРАЂЕЊА  

 

 Дозвољена је изградња пословних, пословно-стамбених, стамбено-пословних и 

стамбених објеката намењених вишепородичном становању под условима који важе 

за целину и подцелину 

 Забрањује се изградња објеката чија би намена негативно утицала на становање 

(стварање буке, загађење ваздуха, воде , земљишта и сл.)  

 Положај објекта одређен је грађевинском линијом која је дефинисана у односу на 

регулациону линију. Објекте постављати на грађевинску линију, при чему део 

објекта може бити увучен у односу на исту ( Графички прилог Карта регулације и 

парцелације) 

 Планирано је формирање затворених и полузатворених блокова  

 Дозвољена је изградња објеката у низу, прекинутом низу и слободно стојећих 

објеката, све у складу са Правилима уређења за зону градског центра 

 У оквиру блокова предвиђена је изградња објеката у низу односно прекинутом низу, 

као и њихова комбинација са слободно стојећим објектима у полузатвореном типу 

блока   

 Објекте у низу поставити у нултој позицији разделних граница, односно објекти 
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додирују бочне границе грађевинских парцела 

 Када се дилатације објеката налазе на граници парцела, растојање између објеката је 

у ширини дилатације 

 Дозвољена изградња атријумског типа објекта уз могућност надкривања атријумског 

простора  транспарентним материјалима   

 Дозвољено је спајање урбанистичких подцелина са изградњом објеката као 

јединствене архитектонске целине у оквиру њих, поштујући урбанистичке параметре 

који важе за предметну подцелину 

 Габарит подземне етаже може да буде и изван габарита основног објекта и то по 

правилу у равни терена ( изузетно са издизањем до 0.5 м, ако то дозвољавају услови 

на парцели) при чему се не смеју прећи границе парцеле 

 Дозвољена је изградња и више подземних нивоа уколико дозвољаваљу геомеханички 

и хидротехнички услови 

 Међусобна удаљеност објеката у прекинутом низу износи 1/2  висине вишег објекта  

(висина до кровног венца). Удаљеност се може смањити на 1/4  ако објекти на 

наспрамним бочним фасадама не садрже наспрамне отворе на просторијама за 

становање (као и атељеима и пословним просторијама)  

 Уколико се ради о прекинутом низу удаљеност од границе суседне парцеле је 

минимално 2.5м, а за објекте спратности По+П+3 и више, ова удаљеност је 

минимално 4.0м. Мања удаљеност  од предвиђене планом могућа је уз сагласност 

корисника суседне парцеле 

 Није дозвољено отварање фасадних отвора на калканском зиду на бочним суседним 

парцелама, осим у оквиру светларника, код објеката у низу 

 За изграђене објекте чија међусобна удаљеност износи мање од 3.0м, реконструкција 

се може вршити само у постојећим габаритима објекта уз реконструкцију, 

адаптацију постојећег таванског простора, без наспрамних отвора према суседном 

објекту и уколико просторије у адаптираном таванском простору испуњавају 

техничке прописе и нормативе за планирану намену 

 Доградња постојећих објеката може се вршити до утврђеног максималног индекса 

заузетости и изграђености грађевинске парцеле, уз поштовање утврђених 

међусобних удаљености објеката на сопственој и суседним парцелама, удаљености 

од регулационе линије и граница суседних парцела у складу са условима грађења 

објеката 

 Код објеката који уживају претходну заштиту, а у складу са условима Завода за 

заштиту споменика културе дозвољене су следеће интервенције: 

o код објеката предвиђених за реконтрукцију дозвољена је надградња и доградња 

објеката 

o код објеката предвиђених за рестаурацију дозвољене су адаптације, санације, као 

и пренамена постојеће намене. 

 Дозвољени испусти на јавну површину највише 1,20м на делу вишем од 3,00 м. 

 Висина надзитка подкровних етажа маx 1,60 м 

 На објектима извести кровне конструкције које образују косе кровне равни – коси 

кров. Кровне равни обликовати у складу са пропорцијама објеката. Кровни покривач 

одабрати у зависности од нагиба кровних равни 

 Приступ парцели остварити са јавне саобраћајнице или приватног пролаза  

 Ширина приватног пролаза не може бити мања од 2.50м 
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 Паркинг простор за кориснике објекта решавати у оквиру парцеле, у складу са 

условим прикључка на јавну саобраћајницу.  

 За паркирање возила за сопствене потребе обезбедити простор на сопственој 

грађевинској парцели, изван површине јавне саобраћајнице и то уз услов 1ПМ/70м
2 

корисног простора, односно 1ПМ/1стан  

 За објекте културе са малим капацитетима паркирање возила за сопствене 

потребе, власници објеката културе са малим капацитетима обезбеђују 

деопаркинг простора на сопственој парцели, а део недостајућег простора 

обезбедити кроз јавно паркирање, по правилу једно паркинг или гаражно место 

на 70 м
2
 корисног простора 

 Грађење објеката у зони у погледу архитектонског обликовања вршити у складу са 

планираном наменом, уз примену боја, архитектонских и декоративних елемената у 

обликовању фасада на начин којим ће објекат у простору и окружењу образовати 

усаглашену, естетски обликовану целину. У обликовању објеката применити 

оригиналан архитектонски израз уз примену савремених материјала 

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

заштити суседних објеката у конструктивном смислу и у смислу не угрожавања 

услова живљења на суседним парцелама и парцелама у непосредном окружењу 

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

парцела, планирани објекти, као и њихови најистуренији делови својим положајем 

не смеју прелазити границу суседних парцела 

 Препарцелацијуи парцелацију у делу осталог земљишта вршити на основу 

урбанистичког пројекта. 

 Приликом пројектовања придржавати се важећих прописа за пројектовање 

одговарајуће  врсте објеката и прописа за стабилност. Фундирање објеката вршити 

након прибављања података о геоморфолошким карактеристикама земљишта 

 Приликом пројектовања објеката придржавати се услова из Правилника о условима 

за планирање и пројектовање објеката у вези са несметаним кретањем деце, старих, 

хендикепираних и инвалидних лица (Службени гласник РС", бр. 18/97) 

 Остали услови на основу Правилника о општим условима о парцелацији и изградњи 

и садржини, условима и поступку издавања акта о урбанистичким условима за 

објекте за које одобрење за изградњу издаје општинска , односно градска управа ( 

Сл. гласник РС број 75/2003) 

 Посебан услов који важи за све целине односи се на услове одлагања отпада. Како се 

ради о зони градског центра, није планирано постављање контејнера и других 

простора за одлагање смећа, већ овај проблем треба решити посебним режимом - 

увођењем временски ограниченог и прецизираног термина прикупљања смећа од 

стране надлежног комуналног предузећа.   
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ПОСЕБНИ УСЛОВИ ГРАЂЕЊА ЗА УРБАНИСТИЧКЕ  ПОДЦЕЛИНЕ 

 

  

БЛОК 1 

 

 Урбанистичка подцелина представља јединствену грађевинску парцелу 

 Спратност новог објеката максимално По+Пр+2+Пк (интерполација) 

 Код реконструкција постојећих објеката максимална спратност По+Пр+4 

 Степен искоришћености земљишта максимално до  70% под објектима 

 Степен изграђености максимално 2.8 

 

 

БЛОК 2 

 

 Урбанистичка подцелина представља јединствену грађевинску парцелу 

 Спратност објеката максимално По+Пр+2+Пк  

 Степен искоришћености земљишта максимално до  80% 

 Степен изграђености максимално 3.2 

 

 

БЛОК 3 

 

Урбанистичка подцелина 3а 

 

 Најмања површина грађевинске парцеле је 5 ари 

 Најмања ширина грађевинске парцеле: 

o  за слободно стојећи објекат  је 20м 

o за објекте у прекинутом низу је 15м 

 Спратност објеката максимално По+Пр+1+Пк  

 Степен искоришћености земљишта максимално до 70 % 

 Степен изграђености максимално 2.1 

 

Урбанистичка подцелина 3б 

 

 Најмања површина грађевинске парцеле: 

o за слободно стојећи објекат  је 8 ари 

o за објекат у прекинутом низу је 6 ари 

 Најмања ширина грађевинске парцеле: 

o  за слободно стојећи објекат  је 20м 

o за објекте у прекинутом низу је 15м 

 Спратност објеката максимално По+Пр+2+Пк 

 Степен искоришћености земљишта максимално до  80% 

 Степен изграђености максимално 3.2 

 

Урбанистичка подцелина 3ц 

 

 Најмања површина грађевинске парцеле: 
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o за слободно стојећи објекат  је 8 ари 

o за објекат у прекинутом низу је 6 ари 

 Најмања ширина грађевинске парцеле: 

o  за слободно стојећи објекат  је 20м 

o за објекте у прекинутом низу је 15м 

 Спратност објеката максимално По+Пр+3+Пк 

 Степен искоришћености земљишта максимално до  80% 

 Степен изграђености максимално 3.2 

 

 

 

 

Урбанистичка подцелина 3д 

 

 Урбанистичка подцелина представља јединствену грађевинску парцелу 

 Спратност објеката максимално По+Пр+2 

 Степен искоришћености земљишта максимално до  80% 

 Степен изграђености максимално 2.4 

 

Урбанистичка подцелина 3е 

 

 Најмања површина грађевинске парцеле је 6 ари 

 Најмања ширина грађевинске парцеле за објекте у прекинутом низу је 15м 

 Спратност објеката максимално По+Пр+2+Пк 

 Степен искоришћености земљишта максимално до  70% 

 Степен изграђености максимално 2.8 

 

Урбанистичка подцелина 3ф 

 

 Најмања површина грађевинске парцеле је 6ари 

 Најмања ширина грађевинске парцеле за објекте у прекинутом низу је 15м 

 Спратност објеката максимално По+Пр+4 

 Степен искоришћености земљишта максимално до  60% 

 Степен изграђености максимално 3.0 

 

 

 

БЛОК 4 

 

Грађевински блок је изграђен и у потпуности дефинисан. Дозвољене су минималне 

интервенције на постојећим објектима у оквиру постојећих грађевинских линија . 

 Санација фасада, равних кровова и сл. 

 Адаптације унутрашњег простора, посебно претварање стамбене у пословну намену 

 Дозвољена је реконструкција партера 

 Све интервенције на објекту под заштитом на к.п.бр. 852 изводити у складу са 

мерама заштите Завода за заштиту споменика културе из Краљева 
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БЛОК 5 

 

Урбанистичка подцелина 5а 

 

 Најмања површина грађевинске парцеле: 

o за слободно стојећи објекат  је 8 ари 

o за објекат у прекинутом низу је 6 ари 

 Најмања ширина грађевинске парцеле: 

o  за слободно стојећи објекат  је 20м 

o за објекте у прекинутом низу је 15м 

 Спратност објеката максимално По+Пр+2+Пк  

 Степен искоришћености земљишта максимално до 60 % ако се урбанистичка целина 

формира као јединствена грађевинска парцела 

 Степен изграђености максимално 2.4 ако се урбанистичка целина формира као 

јединствена грађевинска парцела 

 Степен искоришћености земљишта максимално до 80 % 

 Степен изграђености максимално 3.2 

 

 

Урбанистичка подцелина 5б 

 

 Најмања површина грађевинске парцеле је 5ари 

 Најмања ширина грађевинске парцеле за објекте у прекинутом низу је 12м 

 Спратност објеката максимално По+Пр+2 

 Степен искоришћености земљишта максимално до  80% 

 Степен изграђености максимално 2.4 

 

Урбанистичка подцелина 5ц 

 

 Најмања површина грађевинске парцеле је 5 ари 

 Најмања ширина грађевинске парцеле за објекте у прекинутом низу је 15м 

 Спратност објеката: улични фронт максимално По+Пр+1, а у дубини По+Пр+2 

 Степен искоришћености земљишта максимално до  80% 

 Степен изграђености максимално 2.0 

 

Урбанистичка подцелина 5д 

 

 Најмања површина грађевинске парцеле је 5 ари 

 Најмања ширина грађевинске парцеле за објекте у прекинутом низу је 15м 

 Спратност објеката: По+Пр+2+Пк 

 Степен искоришћености земљишта максимално до  80% 

 Степен изграђености максимално 3.2 
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БЛОК 6 

 

Урбанистичка подцелина 6а 

 

 Урбанистичка подцелина представља јединствену грађевинску парцелу 

 Најмања ширина грађевинске парцеле за објекте у прекинутом низу је 15м 

 Спратност објеката максимално По+Пр+1  

 Степен искоришћености земљишта максимално до  80% 

 Степен изграђености максимално 1.6 

 

 

 

Урбанистичка подцелина 6б 

 

 Најмања површина грађевинске парцеле је 6 ари 

 Најмања ширина грађевинске парцеле за објекте у прекинутом низу је 15м 

 Спратност објеката максимално По+Пр+2  

 Степен искоришћености земљишта максимално до 60 % 

 Степен изграђености максимално 1.6 

 

 

Урбанистичка подцелина 6ц 

 

 Најмања површина грађевинске парцеле је 6 ари 

 Најмања ширина грађевинске парцеле за објекте у прекинутом низу је 15м 

 Спратност објеката: улични фронт максимално По+Пр+1, а у дубини По+Пр+2 

 Степен искоришћености земљишта максимално до 80 % 

 Степен изграђености максимално 2.4 

 

Урбанистичка подцелина 6д 

 

 Најмања површина грађевинске парцеле је 6 ари 

 Најмања ширина грађевинске парцеле за објекте у прекинутом низу је 15м 

 Спратност објеката: 

-  уз Улицу Рајићеву  улични фронт максимално По+Пр+1, а у дубини По+Пр+2 

-  уз Улицу Ломину  По+Пр+2+Пк 

 Степен искоришћености земљишта максимално до 80 % 

 Степен изграђености максимално 2.8 

 

Урбанистичка подцелина 6е 

 

 Најмања површина грађевинске парцеле је 6 ари за стамбени и 3 ара за пословни 

објекат 

 Најмања ширина грађевинске парцеле за објекте у прекинутом низу је 15м 

 Спратност објеката максимално По+Пр+2+Пк  

 Степен искоришћености земљишта максимално до  60% 

 Степен изграђености максимално 2.4 
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БЛОК 7 

 

Урбанистичка подцелина 7а 

 

 Најмања површина грађевинске парцеле је 6 ари 

 Најмања ширина грађевинске парцеле за објекте у прекинутом низу је 15м 

 Спратност објеката на фронту ул. Ломине максимално По+Пр+2+Пк  

 Спратност објеката у ул. Ломиној са леве стране у дубини према Улици бр.10 

максимално По+Пр+3  

 Степен искоришћености земљишта максимално до 80 % 

 Степен изграђености максимално 3.2 

 

Урбанистичка подцелина 7б 

 

 Најмања површина грађевинске парцеле: 

o за слободно стојећи објекат  је 8 ари 

o за објекат у прекинутом низу је 6 ари 

 Најмања ширина грађевинске парцеле: 

o  за слободно стојећи објекат  је 20м 

o за објекте у прекинутом низу је 15м 

 Спратност објеката максимално По+Пр+6  

 Степен искоришћености земљишта од 30-50  % 

 Степен изграђености максимално 3.5 

 

 

БЛОК 8 

 

Урбанистичка подцелина 8а 

 

 Најмања површина грађевинске парцеле: 

o за слободно стојећи објекат  је 7 ари 

o за објекат у прекинутом низу је 6 ари 

 Најмања ширина грађевинске парцеле: 

o  за слободно стојећи објекат  је 20м 

o за објекте у прекинутом низу је 15м 

 Спратност објеката максимално По+Пр+2+Пк 

 Степен искоришћености земљишта максимално до  80% 

 Степен изграђености максимално 3.2 

 

Урбанистичка подцелина 8б 

 

 Најмања површина грађевинске парцеле је 3 ари 

 Најмања ширина грађевинске парцеле за објекте у прекинутом низу је 12м 

 Спратност објеката: улични фронт максимално  По+Пр+1, а у дубини По+Пр+2. 

 Степен искоришћености земљишта максимално до 80 % 

 Степен изграђености максимално 2.0 
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БЛОК 9 

 

Урбанистичка подцелина 9а 

 

 Најмања површина грађевинске парцеле је 6 ари 

 Најмања ширина грађевинске парцеле за објекте у прекинутом низу је 15м 

 Спратност објеката на фронту ул. Ломине максимално По+Пр+2+Пк  

 Спратност објеката у ул. Ломиној са леве стране у дубини према Улици бр.10 

максимално По+Пр+3  

 Степен искоришћености земљишта максимално до  80% 

 Степен изграђености максимално 3.2 

 

Урбанистичка подцелина 9б 

 

 Најмања површина грађевинске парцеле је 8 ари 

 Најмања ширина грађевинске парцеле за слободно стојеће објекте је 20м 

 Спратност нових објеката максимално је По+Пр+6  

 Степен искоришћености земљишта максимално до  30-50% 

 Степен изграђености максимално 3.5 

 

 

 

БЛОК 10 

 

 Површина блока представља јединствену грађевинску парцелу 

 Најмања ширина грађевинске парцеле за слободно стојећи објекат је 20м 

 Спратност објеката максимално По+Пр  

 Степен искоришћености земљишта максимално до  90% 

 Степен изграђености максимално 0.9 

 

 

УРБАНИСТИЧКА ПОДЦЕЛИНА 11 

 

 Најмања површина грађевинске парцеле: 

o за слободно стојећи објекат  је 3 ари 

o за двојни објекат је 2 ари 

o за објекат у прекинутом низу је 3 ари 

 Најмања ширина грађевинске парцеле: 

o  за слободно стојећи објекат  је 15м 

o за двојни објекат је 8м 

o за објекте у прекинутом низу је 10м 

 Спратност објеката максимално је По+Пр+1+Пк 

 Степен искоришћености земљишта максимално до  70% 

 Степен изграђености максимално 2.1 
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2.0 ЦЕНТРАЛНЕ ФУНКЦИЈЕ    

 
 

 
2.1   ЦЕНТРАЛНЕ ФУНКЦИЈЕ  

 

 
УРБАНИСТИЧКА ЦЕЛИНА  Ј.1 

 

Централне функције су заступљене у урбанистичкој целини Ј.1 са ново 

планираном изградњом и реконструкцијом постојећег објекта водоторња. 

Дозвољена намена – делатности централних функција које не угрожавају суседне 

намене са изградњом комерцијалних типа мега-маркета, пословних објеката, пословно-

складишних, туристичко-угоститељских објеката и сл. У оквиру ове целине није 

дозвољена изградња објеката производног занатства и других делатности рада. 

 Спратност објеката максимално По+П+1 

 Степен искоришћености земљишта маx 60% 

 Коефицијент изграђености маx 1.2 

 Најмања површина грађевинске парцеле 3,00 ара 

 Положај објекта одређен је грађевинском линијом која је дефинисана у односу на 

регулациону линију. Објекте постављати на или унутар грађевинске линије 

(Графички прилог Карта регулације и парцелације ) 

 Приступ парцели остварити са јавног пута или преко приватног пролаза 

 Ширина приватног пролаза не може бити мања од 2.50м 

 Паркирање по принципу 1ПМ/70м2 корисног простора, обезбедити у оквиру 

сопствене парцеле 

 Висина надзитка подкровних етажа маx 1,60 м 

 Кровови обавезно у нагибу, са максималним нагибом од 45° 

 Материјализација - користити савремене материјале  

 Парцеле могу бити ограђене и неограђене. Уколико се ограђују важе следећи услови 

- ограђивање се може вршити живом зеленом оградом.  

 Остали услови на основу Правилника о општим условима о парцелацији и изградњи 

и садржини, условима и поступку издавања акта о урбанистичким условима за 

објекте за које одобрење за изградњу издаје општинска , односно градска управа 

(Сл. Гласник РС, број 75/2003) 

 За потребе парцелације и препарцелације потребно је урадити Урбанистички 

пројекат. 
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УРБАНИСТИЧКА ЦЕЛИНА  К.2 

 

Централне функције су заступљене у урбанистичкој целини к.1 са 

реконструкцијом и ревитализацијом објеката под заштитом, реконструкцијом 

постојећих објеката и ново планираном изградњом. 

Дозвољена намена – делатности које не угрожавају суседне намене   

 Реконструкцију и ревитализацију објеката под заштитом радити у складу са 

условима Завода за заштиту споменика културе из Краљева 

 Спратност објеката максимално По+П+2  

 Степен искоришћености земљишта маx 50% под објектима 

 Коефицијент изграђености маx 1.6 

 Минимална површина грађевинске парцеле је 6.0ари. Максимална величина парцеле 

се не условљава 

 Положај објекта одређен је грађевинском линијом која је дефинисана у односу на 

регулациону линију. Објекте постављати на или унутар грађевинске линије 

(Графички прилог Карта регулације и парцелације ) 

 Положај новопланираних објеката одређен је грађевинском линијом која је 

дефинисана у односу на регулациону линију.( Графички прилог Карта регулације и 

парцелације ). Објекте постављати на или унутар грађевинске линије. Препорука је 

да се објекти постављају на грађевинску линију ка улици.   

 Приступ парцели остварити са јавног пута или преко приватног пролаза 

 Ширина приватног пролаза не може бити мања од 2.50м 

 Паркирање по принципу 1ПМ/70м2 корисног простора, обезбедити у оквиру 

сопствене парцеле 

 Висина надзитка подкровних етажа маx 1,60 м 

 Кровови обавезно у нагибу, са максималним нагибом од 45° 

 Материјализација:  

      – при реконструкцији и ревитализацији објеката који су под заштитом  користити  

материјале у складу са условима Завода за заштиту споменика културе  

      –  користити савремене материјале за нове објекте  

 Парцеле могу бити ограђене и неограђене. Уколико се ограђују важе следећи услови 

- зиданом оградом до висине 0,90 м или транспарентном до висине 1,40 м . Висина 

зидане, непрозирне ограде између працела може бити и до висине 1,40 м уз 

сагласност суседа, а стубови ограде морају бити на земљишту власника парцеле. 

Ограђивање се може вршити и живом зеленом оградом.  

 Остали услови на основу Правилника о општим условима о парцелацији и изградњи 

и садржини, условима и поступку издавања акта о урбанистичким условима за 

објекте за које одобрење за изградњу издаје општинска , односно градска управа 

(Сл. Гласник РС, број 75/2003) 

 Парцелација и препарцелација унутар ове урбанистичке целине у циљу формирања 

грађевинских парцела ће се утврдити Урбанистичким пројектом према правилима 

утврђеним Планом детаљне регулације. 
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2.2   ЦЕНТРАЛНЕ ФУНКЦИЈЕ  СА СТАНОВАЊЕМ 

 

 
УРБАНИСТИЧКА ЦЕЛИНА  Г.2 

 

Централне функције су заступљене у урбанистичкој целини г.2 са ново 

планираном изградњом. 

Дозвољена намена – делатности које не угрожавају суседне намене уз могућност 

становања на последњој етажи. У оквиру пословних објеката могу се градити и 

простори намењени становању (максималан однос делатности и становања је 70:30% за 

ниво блока), под условом да централне функције не угрожавају животну средину.  

 Спратност објеката максимално По+П+2  

 Степен искоришћености земљишта маx 50% 

 Коефицијент изграђености маx 1.5 

 Најмања површина грађевинске парцеле 3,00 ара 

 Положај објекта одређен је грађевинском линијом која је дефинисана у односу на 

регулациону линију. Објекте постављати на или унутар грађевинске линије 

(Графички прилог Карта регулације и парцелације ) 

 Положај новопланираних објеката одређен је грађевинском линијом која је 

дефинисана у односу на регулациону линију.( Графички прилог Карта регулације и 

парцелације ). Објекте постављати на или унутар грађевинске линије. Препорука је 

да се објекти постављају на грађевинску линију ка улици. Положај грађевинске 

линије у зонама где већ постоје изграђени објекти утврђен је на основу позиције 

већине изграђених објеката.  

 Приступ парцели остварити са јавног пута или преко приватног пролаза 

 Ширина приватног пролаза не може бити мања од 2.50м 

 Паркирање по принципу 1ПМ/70м2 корисног простора односно 1 ПМ/1 стану, 

обезбедити у оквиру сопствене парцеле 

 Висина надзитка подкровних етажа маx 1,60 м 

 Кровови обавезно у нагибу, са максималним нагибом од 45° 

 Материјализација - користити савремене материјале  

 Парцеле могу бити ограђене и неограђене. Уколико се ограђују важе следећи услови 

- зиданом оградом до висине 0,90 м или транспарентном до висине 1,40 м . Висина 

зидане, непрозирне ограде између працела може бити и до висине 1,40 м уз 

сагласност суседа, а стубови ограде морају бити на земљишту власника парцеле. 

Ограђивање се може вршити и живом зеленом оградом.  

 Остали услови на основу Правилника о општим условима о парцелацији и изградњи 

и садржини, условима и поступку издавања акта о урбанистичким условима за 

објекте за које одобрење за изградњу издаје општинска , односно градска управа 

(Сл. Гласник РС, број 75/2003) 

 За потребе парцелације и препарцелације потребно је урадити Урбанистички 

пројекат. 
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3.0 СТАНОВАЊЕ    

 
 

 
3.1   СТАНОВАЊЕ ВИСОКИХ  ГУСТИНА  

 
 

УРБАНИСТИЧКА ЗОНА Ф-А1 201-350 ст/ха 

 

 Дозвољена намена – вишепородично становање са централним функцијама у 

приземљима 

 Максимална спратност објеката: 

o По+П+8  виши стамбени објекат (задржава се постојећа спратност) 

o По+П+3 (Пк)  нижи стамбени објекат 

 Степен искоришћености земљишта максимално 30% под објектима, 25% под 

саобраћајницама и паркинг просторима, 45% под слободним површинама (пешачке 

стазе, зеленило) 

 Коефицијент изграђености  максимално до 1.8 

 Урбанистичка зона Ф представља јединствену грађевинску парцелу 

 Положај објекта одређен је грађевинском линијом која је дефинисана у односу на 

регулациону линију (графички прилог Карта регулације и парцелације ) 

 Приземље објеката могуће је претворити у комерцијални простор, под условом да не 

угрожава  функцију становања и животну средину  

 На истој грађевинској парцели могућа је изградња и других објеката у функцији 

основног објекта ( гараже и сл.)   

 Приступ парцели остварити са јавног пута  

 Паркирање обезбедити у оквиру сопствене парцеле (на слободном делу парцеле) уз 

услов 1 ПМ/ стан односно 1ПМ/ 70м
2
 корисног простора и 1ПМ/ 70м

2
 пословног 

простора 

 Висина надзитка подкровне етаже маx 1,60 м 

 Кровови обавезно у нагибу, са максималним нагибом од 45° 

 Обезбедити прилазе за инвалидна лица 

 При реконструкцији објеката препоручује се модеран и оригиналан архитектонски 

израз и употреба савремених грађевинских материјала  

 Приликом пројектовања придржавати се важећих прописа за пројектовање ове врсте 

објеката и прописа за стабилност. Фундирање објеката вршити након прибављања 

података о геоморфолошким карактеристикама земљишта 

 Остали услови на основу Правилника о општим условима о парцелацији и изградњи 

и садржини, условима и поступку издавања акта о урбанистичким условима за 

објекте за које одобрење за изградњу издаје општинска, односно градска управа (Сл. 

Гласник РС, број 75/2003) 
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УРБАНИСТИЧКА ЗОНА Х - А3.1 151-200 ст/ха 

 

 Дозвољена намена – вишепородично становање са централним функцијама са 

изградњом стамбених, стамбено-пословних и пословних објеката 

 Забрањује се изградња објеката чија би намена негативно утицала на претежну  

намену - становање (стварање буке, загађење ваздуха, воде , земљишта и сл.). У зони 

није дозвољена изградња комерцијалних објеката типа мега маркета, велепродајних 

објеката и сл. 

 Код изградње стамбено-пословних објеката заступљеност становања може да буде 

до максимално 75% површине објекта 

 Максимална спратност објеката По+Пр+3 

 Степен искоришћености земљишта под објектима је максимално 50% 

 Коефицијент изграђености максимално 2 

 Минимална величина парцеле за изградњу објеката у непрекинутом низу  је 6.0 ари, 

за слободно стојећи објекат 8.0 ари. Максимална величина парцеле се не условљава. 

 Најмања ширина грађевинске парцеле за слободностојеће објекте је 20,00м а за 

објекте у прекинутом и непрекинутом низу 15,00м 

 Положај објекта одређен је грађевинском линијом која је дефинисана у односу на 

регулациону линију. Објекте постављати на или унутар грађевинске линије. ( 

Графички прилог Карта регулације и парцелације ) 

 Дозвољена је изградња подрума или сутерена, водећи рачуна о геотехничким и 

хидротехничким условима 

 У приземљу и на спрату вишепородичног стамбеног објекта пројектовати простор 

намењен централним функцијама (уколико их има у оквиру стамбеног објекта) под 

условом да не угрожавају функцију становања и животну средину 

 Објекте у низу поставити у нултој позицији разделних граница, односно објекти 

додирују бочне границе грађевинских парцела 

 Када се дилатације објеката налазе на граници парцела, растојање између објеката је 

у ширини дилатације 

 Најмања дозвољена међусобна удаљеност  слободностојећих вишепородичних и  

објеката у прекинутом низу износи половину висине вишег објекта, а не може бити 

мања од 4,0 м 

 Није дозвољено отварање фасадних отвора на калканском зиду на бочним суседним 

парцелама, осим у оквиру светларника 

 На истој грађевинској парцели могућа је изградња и других објеката у функцији 

основног објекта ( гараже и сл.)   

 Приступ парцели остварити са јавног пута или преко приватног пролаза 

 Ширина приватног пролаза не може бити мања од 2.50м 

 Приступ двориштима се обезбеђује преко планираних пасажа чија је минимална 

ширина 4.0м, а висина 4.5м, због обезбеђења проласка ватрогасног возила до 

дворишта, а изузетак представља полуотворени део блока 

 Код угаоних објеката , због боље саобраћајне прегледности и безбедности, пасаже 

планирати на безбедној удаљености у односу на раскрсницу 

 Паркирање обезбедити у оквиру сопствених парцела ( у самом објекту или на 

слободном делу парцеле), у оквиру заједничке паркинг гараже или заједничког 

паркинг простора уз услов 1 ПМ/ стан односно 1ПМ/ 70м
2
 корисног простора и 

1ПМ/ 70м
2
 пословног простора 
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 Дозвољени испусти на јавну површину највише 1,20м на делу вишем од 3,00 м 

 Висина надзитка подкровних етажа маx 1,60 м 

 Кровови обавезно у нагибу, са максималним нагибом од 45° 

 Обезбедити прилазе за инвалидна лица 

 У обликовању објеката препоручује се модеран и оригиналан архитектонски израз и 

употреба савремених грађевинских материјала  

 Приликом пројектовања придржавати се важећих прописа за пројектовање ове врсте 

објеката и прописа за стабилност. Фундирање објеката вршити након прибављања 

података о геоморфолошким карактеристикама земљишта 

 Остали услови на основу Правилника о општим условима о парцелацији и изградњи 

и садржини, условима и поступку издавања акта о урбанистичким условима за 

објекте за које одобрење за изградњу издаје општинска , односно градска управа 

(Сл. Гласник РС, број 75/2003) 

 Парцелацију и препарцелацију у оквиру блока у циљу формирања грађевинских 

парцела урадити кроз Урбанистички пројекат према правилима утврђеним овим 

планом 

 Даљу разраду урбанистичког блока могуће је урадити кроз Урбанистички пројекат, 

али није обавеза. 

 

 

 

3.2   СТАНОВАЊЕ СРЕДЊЕ ГУСТИНЕ НАСЕЉЕНОСТИ 

 
 

УРБАНИСТИЧКА ЦЕЛИНА Г.1 – Б1 101-150ст/ха 
 

 

Ова врста становања заступљена је у оквиру урбанистичке целине г.1 са планираним 

погушћавањем на постојећим парцелама и планираном изградњом на неизграђеним 

парцелама. 

 Дозвољена намена је породично становање, породично становање са централним 

функцијама и објекти централних функција 

 Породичне стамбене објекте градити у варијантама слободно-стојећих, двојних и 

објеката у низу  

 Забрањује се изградња објеката чија би намена негативно утицала на претежну  

намену - становање (стварање буке, загађење ваздуха, воде , земљишта и сл.) 

 Спратност објеката максимално По+П+2   

 Степен искоришћености земљишта од 30- 50 %  

 Коефицијент изграђености максимално до 1,5  

 Најмања површина грађевинске парцеле 3,00 ара, за двојни 4.0 ара (2x2.0) , за 

прекинути низ 2.0 ар; за непрекинути низ 1.5ар и полуатријумски објекат 1.3ар 

 Најмања ширина грађевинске парцеле10,00 м, за двојне објекте 16,0 м (два по 8.0м),  

а за објекте у низу 5,00м 

 Постојећи породични стамбени објекти могу се реконструисати, односно 

дограђивати и надграђивати под истим условима који важе за новопланиране објекте 

 Најмања дозвољена међусобна удаљеност  породичних слободностојећих и  објеката 

у прекинутом низу износи 4,0 м. За породичне стамбене објекте чија је међусобна 
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удаљеност мања од 3.0м могу се на суседним странама предвиђати наспрамни 

отвори нестамбених просторија са минималном висином парапета х=1.80м 

 На парцелама од 5,00 - 8,00 ари могућа је изградња другог објекта на парцели, за 

становање или пословни простор из терцијарног сектора, или за малу привреду са 

чистом производњом, која не угрожава животну средину и функцију становања.  

 Положај новопланираних објеката одређен је грађевинском линијом која је 

дефинисана у односу на регулациону линију ( Графички прилог Карта регулације и 

парцелације ).  Објекте постављати на грађевинске линије. Положај грађевинске 

линије у зонама где већ постоје изграђени објекти утврђен је на основу позиције 

већине изграђених објеката.  

 Постојећи објекти који делом задиру у планирану грађевинску линију имају следећи 

третман - задржавају се , али приликом интервенција у смислу реконструкције и 

доградње мора се поштовати дата грађевинска линија. 

 Приступ парцели остварити са јавног пута или преко приватног пролаза 

 Ширина приватног пролаза не може бити мања од 2.50м 

 Паркирање обезбедити у оквиру сопствених парцела  уз услов 1 ПМ/ стан, односно 

1ПМ/ 70м2 корисног простора и 1ПМ/ 70м2 пословног простора 

 Висина надзитка подкровних етажа маx 1,60 м 

 Кровови обавезно у нагибу, са максималним нагибом од 45° 

 Материјализација - користити савремене материјале  

 Ограђивање парцела - зиданом оградом до висине 0,90 м или транспарентном до 

висине 1,40 м . Висина зидане, непрозирне ограде између працела може бити и до 

висине 1,40 м уз сагласност суседа, а стубови ограде морају бити на земљишту 

власника парцеле. Ограђивање се може вршити и живом зеленом оградом.  

 Остали услови на основу Правилника о општим условима о парцелацији и изградњи 

и садржини, условима и поступку издавања акта о урбанистичким условима за 

објекте за које одобрење за изградњу издаје општинска , односно градска управа 

(Сл. Гласник РС, број 75/2003) 

 За потребе препарцелације потребно је урадити Урбанистички пројекат. 

 

 
УРБАНИСТИЧКА ЦЕЛИНА Ј.4 – Б1 101-150ст/ха 
 

 Дозвољена намена је породично становање, породично становање са централним 

функцијама и пословни објекат 

 Објекти могу бити у варијантама слободно-стојећих, двојних и објеката у низу (да се 

међусобно повежу)  

 Забрањује се изградња објеката чија би намена негативно утицала на претежну  

намену - становање (стварање буке, загађење ваздуха, воде , земљишта и сл.) 

 Спратност објеката максимално По+П+2   

 Степен искоришћености земљишта максимално до 55 %   

 Коефицијент изграђености максимално до 1,6 

 Најмања површина грађевинске парцеле 3,00 ара, за двојни 4.0 ара (2x2.0) , за 

прекинути низ 2.0 ар; за непрекинути низ 1.5ар  

 Најмања ширина грађевинске парцеле10,00 м, за двојне објекте 16,0 м (два по 8.0м),  

а за објекте у низу 5,00м 

 Постојећи породични стамбени објекти могу се реконструисати, односно 
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дограђивати и надграђивати под истим условима који важе за новопланиране објекте 

 Најмања дозвољена међусобна удаљеност слободностојећих и  објеката у 

прекинутом низу износи 4,0 м. За изграђене породичне стамбене објекте чија је 

међусобна удаљеност мања од 3.0м у случају реконструкције могу се на суседним 

странама предвиђати наспрамни отвори нестамбених просторија (санитарне 

просторије, оставе и сл.) са минималном висином парапета х=1.80м 

 Објекте поставити на или унутар грађевинске линије која је дефинисана у односу на 

регулациону линију ( Графички прилог Карта регулације и парцелације ). Препорука 

је да се објекти постављају на грађевинску линију ка улици. Положај грађевинске 

линије у зонама где већ постоје изграђени објекти утврђен је на основу позиције 

већине изграђених објеката.  

 Приступ парцели остварити са јавног пута  

 Паркирање обезбедити у оквиру сопствених парцела  уз услов 1 ПМ/ стан, односно 

1ПМ/ 70м2 корисног простора  

 Висина надзитка подкровних етажа маx 1,60 м 

 Кровови обавезно у нагибу, са максималним нагибом од 45° 

 Материјализација - користити савремене материјале  

 Парцеле могу да буду ограђене или не према саобраћајници. Према јавном 

железничком земљишту треба да буду ограђене и то: зиданом оградом до висине 

0,90 м или транспарентном до висине 1,40 м . Висина зидане, непрозирне ограде 

између працела може бити и до висине 1,40 м уз сагласност суседа, а стубови ограде 

морају бити на земљишту власника парцеле. Ограђивање се може вршити и живом 

зеленом оградом. 

 Остали услови на основу Правилника о општим условима о парцелацији и изградњи 

и садржини, условима и поступку издавања акта о урбанистичким условима за 

објекте за које одобрење за изградњу издаје општинска , односно градска управа 

(Сл. Гласник РС, број 75/2003) 

 За потребе препарцелације и парцелације потребно је урадити Урбанистички 

пројекат. 
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4.0 ПОСЛОВНИ ОБЈЕКАТ ЗА ГАРАЖИРАЊЕ ВОЗИЛА  

 
 
УРБАНИСТИЧКА ЦЕЛИНА Ц.1  

 

Дозвољена намена  - објекат за гаражирање возила, за јавну употребу, са пратећим 

услужним и комерцијалним  садржајима. Поред услужних и комерцијалнох садржаја у 

склопу гараже потребно је предвидети службене просторије за особље, и то: контролне и 

благајничке просторије, просторије за обезбеђење, санитарне просторије, техничке 

просторије за инсталациону опрему, а по могућству простор за прање аутомобила.  

 Положај објекта одређен је грађевинском линијом која је дефинисана у односу на 

регулациону линију. Објекте постављати на или унутар грађевинске линије. ( 

Графички прилог Карта регулације и парцелације)  

 Коефицијент изграђености земљишта  максимално 3.5 

 Степен искоришћености земљишта максимално 70%  

 Спратност објеката максимално По+П+4  

 У односу на суседну парцелу објекат повући минимално 3.5м од границе парцеле, 

због формирања противпожарног пута  

 Дозвољена је изградња и више подземних нивоа уколико дозвољавају геомеханички 

и хидротехнички услови 

 Приступ објекту гараже остварити са јавне саобраћајнице: 

o приступ из Улице Мутапове 

 Ширина улаза и излаза је мин. 2.5 м за један ток кретања возила  

 За гараже од преко 500м
2
 корисне површине потребно је предвидети резервни излаз 

за возила 

 Слободне површине око објекта поплочати, тако да служе за јавну употребу као 

пешачке комуникације 

 На слободним повринама поставити жардињере са зеленилом и цвећем 

 Материјализација - користити савремене материјале  

 Приликом израде пројеката гараже за путничке аутомобиле обавезна је примена 

Правилника о техничким захтевима за заштиту гаража за путничке аутомобиле од 

пожара и експлозије („Сл. Лист СЦГ“, бр. 31/2005) 

 Приликом пројектовања гаража држати се  важећих  прописа за  пројектовање  ове  

врсте  објеката и  прописа  за стабилност објеката. Фундирање  објеката вршити 

након прибављања података о геомеханичких карактеристикама земљишта и 

хидротехничких услова 

 Приликом пројектовања објеката придржавати се услова из Правилника о условима 

за планирање и пројектовање објеката у вези са несметаним кретањем деце, старих 

хендикепираних и инвалидних лица („Службани гласник РС“ број 18/97) 

 Остали услови на основу Правилника о општим условима о парцелацији и изградњи 

и садржини, условима и поступку издавања акта о урбанистичким условима за 

објекте за које одобрење за изградњу издаје општинска , односно градска управа ( Сл. 

гласник РС број 75/2003) 

 Обавезна разрада урбанистичким пројектом. 
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5.0 ЗОНА РАДА 

 
 

 

УРБАНИСТИЧКА ЦЕЛИНА Ц.2  

 

Дозвољена намена – Зоне рада обухватају просторе намењене производњи – 

ПРОИЗВОДНЕ ЗОНЕ и просторе намењене малој привреди – ЗОНЕ МАЛЕ ПРИВРЕДЕ са 

делатностима из области производног занатства и широког дијапазона производне и 

прерађивачке делатности на нивоу малих предузећа. У оквиру грађевинске парцеле у 

зони мале привреде дозвољена је изградња: административних, пословних, производних 

и складишних, услужних, енергетских објеката као и изградња у комбинацијама: 

пословно-производни објекат, пословно-складишни објекат, производно-складишни 

објекат или пословно-производно-складишни објекат.  

 Врста и намена објеката 

o У оквиру ПРОИЗВОДНИХ ЗОНА дозвољава се изградња производних објеката 

различитог спектра привредних делатности (производње, производног занатства и 

других делатности рада - робно транспортне услуге, складиштење и сл.). 

Уз производне и друге делатности рада (складиштење, робно-транспортне 

услуге), на нивоу зоне може бити заступљено и пословање до маx. 50% на нивоу 

зоне. У зони намењеној производњи није дозвољена изградња стамбених објеката. 

o У оквиру зоне МАЛЕ ПРИВРЕДЕ дозвољена је изградња објеката у области 

производног занатства, производних објеката на нивоу малих предузећа и 

пословних објеката. Становање у оквиру зоне није дозвољено. 

Осим напред назначених објеката и планираних делатности у зони рада се могу 

градити и: угоститељски објекти, комунални објекти, као и сервисни објекти. 

 Забрањује се изградња објеката који својим технолошким процесом загађују 

животну средину, ако нису предузете одговарајуће мере заштите 

 Објекти се могу градити као слободностојећи или објекти у прекинутом низу а све у 

зависности од техничко-технолошког процеса производње и задовољавања 

прописаних услова заштите 

 Парцелу треба формирати у складу са потребама корисника уз задовољење 

параметара за однос изграђених површина, саобраћајно-манипулативних и зелених 

површина према укупној површини радног комплекса 

 У зависности од намене објеката произилази и њихова спратност. Објекти су 

спратности: 

o пословни: max По+Пр+2 

o производни: Пр, Пр+1 

o складишни: П, евентуално П+1 

 Минимална површина парцеле је:  

o 12ари за производни комплекс 

o 5 ари за пословање  

 Степен искоришћености земљишта максимално  50 %  

 Коефицијент изграђености максимално  1.2 

 Саобраћајно-манипулативне површине  до 30% 

 Зелене површине  минимално 20%  

 Положај објекта одређен је грађевинском линијом која је дефинисана у односу на 



План детаљне регулације „ЦЕНТАР 3“ у Чачку 

Ј.П „ ГРАДАЦ “ јавно предузеће за урбанистичко и просторно планирање, грађевинско земљиште и путеве – Чачак 

9 3 

регулациону линију. Објекте постављати на или унутар грађевинске линије. ( 

Графички прилог Карта регулације и парцелације) 

 Минимална удаљеност објекта од границе парцеле је 1,0 м, али под условом да су 

задовољени услови противпожарне заштите и да је међусобни размак између 

објеката већи од 5,0 м, односно већи од половине висине вишег објекта. 

 На простору између грађевинске и регулационе линије формирати појас заштитног 

зеленила у комбинацији са паркинг просторима 

 Извршити максимално озелењавање слободних површина,  ради заштите од 

прашине, буке и др. За озелењавање целокупног простора користити врсте дрвећа 

које задовољавају критеријуме као што су брз раст, естетске вредности и отпорност 

на загађиваче. Углавном применити аутохтоне врсте 

 Објекте градити од чврстих савремених материјала уколико њихова намена не 

захтева супротно, уз поштовање прописа и норматива за градњу ове врсте објеката 

 Приликом пројектовања производних, магацинских, услужних и пратећих објеката 

држати се  важећих  прописа за  пројектовање  ове  врсте  објеката и  прописа  за 

стабилност објеката. Фундирање  објеката вршити након прибављања података о 

геоморфолошким карактеристикама земљишта 

 Кровови обавезно у нагибу, са максималним нагибом од 45° 

 Приступ парцели остварити са јавног пута  или приватног пролаза, чији ће профил 

бити одређен на основу меродавног возила 

 За паркирање возила за сопствене потребе обезбеди простор на сопственој 

грађевинској парцели, изван површине јавног пута и то за пословне и остале објекте 

свих врста обезбедити услов – 1 паркинг или гаражно место на 70,0 м2 корисног 

простора 

 Смештај возила – камиона и радних машина које су неопходне за обављање пословне и 

радне делатности планиране у склопу пословних и производних објеката унутар Плана, 

решавати искључиво на припадајућој парцели, у складу са условима организације и 

уређења парцеле 

 Обавезно је спровођење поступка процене утицаја за пројекат /објекат/ који је на 

листи пројеката за које је обавезна процена утицаја или ако надлежни орган одлучи 

за пројекат који је на листи пројеката за које се може захтевати процена утицаја на 

животну средину, на основу Уредбе Владе РС о утврђивању листа 

 Остали услови на основу Правилника о општим условима о парцелацији и изградњи 

и садржини, условима и поступку издавања акта о урбанистичким условима за 

објекте за које одобрење за изградњу издаје општинска , односно градска управа 

(Сл. Гласник РС, број 75/2003) 

 Обнова и реконструкција постојећих објеката може се дозволити под следећим 

условима: 

o    замена постојећег објекта новим објектом може се дозволити у оквиру услова    

датих овим Планом 

o    реконструкција постојећих објеката може се дозволити ако се извођењем радова 

на објекту неће нарушити услови дати овим Планом 

 За потребе парцелације и препарцелације потребно је урадити Урбанистички 

пројекат. 
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УРБАНИСТИЧКА ЗОНА И  
 

Дозвољена намена – у оквиру грађевинске парцеле у зони мале привреде дозвољена 

је изградња: административних, пословних, производних и складишних, услужних, 

енергетских објеката као и изградња у комбинацијама: пословно-производни објекат, 

пословно-складишни објекат, производно-складишни објекат или пословно-производно-

складишни објекат.  

 

 Забрањује се изградња објеката који својим технолошким процесом загађују 

животну средину, ако нису предузете одговарајуће мере заштите 

 Објекти се могу градити као слободностојећи или објекти у низу а све у зависности 

од техничко-технолошког процеса производње и задовољавања прописаних услова 

заштите 

 Парцелу треба формирати у складу са потребама корисника уз задовољење 

параметара за однос изграђених површина, саобраћајно-манипулативних и зелених 

површина према укупној површини радног комплекса. Величина парцеле намењене 

за изградњу производних и пословних објеката мора бити довољна да прими све 

садржаје који су условљени конкретним технолошким процесом, као и пратеће 

садржаје уз обезбеђивање прописаних индекса изграђености и индекса заузетости 

земљишта 

 У зависности од намене објеката произилази и њихова спратност. Објекти су 

спратности: 

o пословни: max По+Пр+2 

o производни: Пр, Пр+1 

o складишни: П, евентуално П+1 

 Минимална површина парцеле је:  

o 12ари за производни комплекс 

o 6 ари за пословно-комерцијално-услужне делатности  

 Степен искоришћености земљишта максимално  40 %  

 Коефицијент изграђености максимално  1.2 

 Радне и технолошке отворене површине максимално 10-20% 

 Саобраћајно-манипулативне површине   20% -30% 

 Зелене површине  минимално 20%  

 Положај објекта одређен је грађевинском линијом која је дефинисана у односу на 

регулациону линију. Објекте постављати на или унутар грађевинске линије. ( 

Графички прилог Карта регулације и парцелације) 

 У односу на суседне међе објекат постављати на удаљености довољној за формирање 

противпожарног пута, а минимално 5,0 м 

 На простору између грађевинске и регулационе линије формирати појас заштитног 

зеленила (посебно на граници са становањем) у комбинацији са паркинг просторима 

 Извршити максимално озелењавање слободних површина,  ради заштите од 

прашине, буке и др. За озелењавање целокупног простора користити врсте дрвећа 

које задовољавају критеријуме као што су брз раст, естетске вредности и отпорност 

на загађиваче. Углавном применити аутохтоне врсте 

 Објекте градити од чврстих савремених материјала уколико њихова намена не 

захтева супротно, уз поштовање прописа и норматива за градњу ове врсте објеката 
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 Приликом пројектовања производних, магацинских, услужних и пратећих објеката 

држати се  важећих  прописа за  пројектовање  ове  врсте  објеката и  прописа  за 

стабилност објеката. Фундирање  објеката вршити након прибављања података о 

геоморфолошким карактеристикама земљишта 

 Кровови обавезно у нагибу, са максималним нагибом од 45° 

 Приступ парцели остварити са јавног пута  или приватног пролаза, чији ће профил 

бити одређен на основу меродавног возила 

 Смештај возила – камиона и радних машина које су неопходне за обављање пословне и 

радне делатности планиране у склопу пословних и производних објеката унутар Плана, 

решавати искључиво на припадајућој парцели, у складу са условима организације и 

уређења парцеле 

 Паркирање обезбедити унутар сопствене парцеле уз услов - 1ПМ /70м2 корисног 

простора 

 Обавезно је спровођење поступка процене утицаја за пројекат /објекат/ који је на 

листи пројеката за које је обавезна процена утицаја или ако надлежни орган одлучи 

за пројекат који је на листи пројеката за које се може захтевати процена утицаја на 

животну средину, на основу Уредбе Владе РС о утврђивању листа 

 Остали услови на основу Правилника о општим условима о парцелацији и изградњи 

и садржини, условима и поступку издавања акта о урбанистичким условима за 

објекте за које одобрење за изградњу издаје општинска , односно градска управа 

(Сл. Гласник РС, број 75/2003) 

 Обнова и реконструкција постојећих објеката може се дозволити под следећим 

условима: 

o    замена постојећег објекта новим објектом може се дозволити у оквиру услова    

датих овим Планом 

o    реконструкција постојећих објеката може се дозволити ако се извођењем радова 

на објекту неће нарушити услови дати овим Планом 

 За потребе парцелације и препарцелације потребно је урадити Урбанистички 

пројекат. 
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6.0 РОБНО – ТРАНСПОРТНИ ТЕРМИНАЛ 

 
 
УРБАНИСТИЧКА ЦЕЛИНА Ј.5  
 

Дозвољена намена – у оквиру грађевинске парцеле дозвољена је изградња објекта 

робно-транспортног центра као комбинација пословних и складишних, затим 

енергетских објеката у циљу обављања робно транспортних услуга, у циљу задовољења 

потреба складиштења, претовара, паковања, шпедиције, транспорта, опслугу 

транспортних средстава и сл.  

 

 Парцелу треба формирати у складу са потребама корисника уз задовољење 

параметара за однос изграђених површина, саобраћајно-манипулативних и зелених 

површина према укупној површини комплекса 

 Објекти се могу градити као слободностојећи објекти а све у зависности од 

техничко-технолошког процеса и задовољавања прописаних услова заштите 

 Објекти су максималне спратности По+Пр+1 

 Урбанистичка целина Ј.5 представља јединствену грађевинску парцелу 

 Степен искоришћености земљишта максимално  40 %  

 Коефицијент изграђености максимално  1.0 

 Саобраћајно-манипулативне површине  до 40% 

 Зелене површине  минимално 20%  

 Положај објекта одређен је грађевинском линијом која је дефинисана у односу на 

регулациону линију. Објекте постављати на или унутар грађевинске линије.( 

Графички прилог Карта регулације и парцелације) 

 У односу на суседне међе објекат постављати на удаљености довољној за формирање 

противпожарног пута, а минимално 5,0 м, односно минимум половина висине вишег 

објекта 

 На простору између грађевинске и регулационе линије формирати појас заштитног 

зеленила (може и у комбинацији са паркинг просторима) 

 Извршити максимално озелењавање слободних површина,  ради заштите од 

прашине, буке и др. За озелењавање целокупног простора користити врсте дрвећа 

које задовољавају критеријуме као што су брз раст, естетске вредности и отпорност 

на загађиваче. Углавном применити аутохтоне врсте 

 Објекте градити од чврстих савремених материјала уколико њихова намена не 

захтева супротно, уз поштовање прописа и норматива за градњу ове врсте објеката 

 Приликом пројектовања објеката држати се  важећих  прописа за  пројектовање  ове  

врсте  објеката и  прописа  за стабилност објеката. Фундирање  објеката вршити 

након прибављања података о геоморфолошким карактеристикама земљишта 

 Кровови обавезно у нагибу, са максималним нагибом од 45° 

 Приступ парцели остварити са јавног пута , чији ће профил бити одређен на основу 

меродавног возила 

 За паркирање возила за сопствене потребе обезбеди простор на сопственој 

грађевинској парцели, изван површине јавног пута и то обезбедити услов – 1 паркинг 

или гаражно место на 70,0 м2 корисног простора 

 Смештај возила – камиона и радних машина које су неопходне за обављање пословне и 
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радне делатности планиране у склопу комплекса робно-транспортног терминала, 

решавати искључиво на припадајућој парцели, у складу са условима организације и 

уређења парцеле 

 Обавезно је спровођење поступка процене утицаја за пројекат /објекат/ који је на 

листи пројеката за које је обавезна процена утицаја или ако надлежни орган одлучи 

за пројекат који је на листи пројеката за које се може захтевати процена утицаја на 

животну средину, на основу Уредбе Владе РС о утврђивању листа 

 Остали услови на основу Правилника о општим условима о парцелацији и изградњи 

и садржини, условима и поступку издавања акта о урбанистичким условима за 

објекте за које одобрење за изградњу издаје општинска , односно градска управа 

(Сл. Гласник РС, број 75/2003) 

 За потребе парцелације и препарцелације потребно је урадити Урбанистички 

пројекат. 

 

 

 

7.0 АУТОБУСКИ ТЕРМИНАЛ 

 
 
УРБАНИСТИЧКА ЗОНА  Д 

 

Дозвољена намена – садржаји у функцији аутобуског саобраћаја. 

 Објекат аутобуске станице је слободно стојећи тип објеката  

 Максимална спратност објеката је По+Пр+5  

 Степен искоришћености: 

o под станичним објектом максималан је 20% 

o под саобраћајно-манипулативним површинама максималан је 70% - у оквиру њих 

је планирана изградња перонских надстрешница, контролни објекат на улазу и сл. и 

износи максимално 40% у односу на површину која припада саобраћајно-

манипулативним површинама  

o минимум 10% под зеленим површинама 

 Коефицијент изграђености: 

o за станични објекат максималан је 1.2 

o за надстрешнице и др. максималан је 0.4 у односу на површину која потпада под 

саобраћајно-манипулативне површине 

 Положај објекта одређен је грађевинском линијом која је дефинисана у односу на 

регулациону линију. Објекат поставити на грађевинску линију (графички прилог 

Карта регулације и парцелације). Перонске надстрешнице поставити на грађевинској 

или унутар грађевинске линије. 

 Приступ парцели остварити са јавног пута  

 Паркирање обезбедити у оквиру сопствене парцеле (на слободном делу парцеле) уз 

услов 1ПМ/ 70м
2
 корисног простора 

 Обавезна примена високог зеленила у контактној зони са другим наменама 

(градским центром)  

 Препоручује се модеран и оригиналан архитектонски израз и употреба савремених 

грађевинских материјала  

 Приликом пројектовања придржавати се услова из Правилника о саобраћајним, 

техничким, хигијенским и другим условима аутобуских станица за међународни 
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јавни превоз путника  („Сл. гласник РС“, бр. 18/2004) 

 Приликом пројектовања придржавати се услова из Правилника о условима за 

планирање и пројектовање објеката у вези са несметаним кретањем деце, старих, 

хендикепираних и инвалидних лица („Сл. гласник РС“, бр. 18/97)  

 Приликом пројектовања придржавати се важећих прописа за пројектовање ове врсте 

објеката и прописа за стабилност. Фундирање објеката вршити након прибављања 

података о геоморфолошким карактеристикама земљишта 

 Остали услови на основу Правилника о општим условима о парцелацији и изградњи 

и садржини, условима и поступку издавања акта о урбанистичким условима за 

објекте за које одобрење за изградњу издаје општинска , односно градска управа 

(Сл. Гласник РС, број 75/2003) 

 Обавезна разрада урбанистичким пројектом. 
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Б. ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА НА ЈАВНОМ ГРАЂЕВИНСКОМ  

ЗЕМЉИШТУ 
 

 

1.0 ДЕЧИЈА ЗАШТИТА 

 
 

 

1.1   ДЕЧИЈИ ВРТИЋ – Урбанистичка целина А.3 

 

Дозвољена намена – објекат дечје заштите са потребним садржајима (простори за игру 

деце на отвореном) 

 Дозвољена је реконструкција објекта у складу са условима Завода за заштиту 

споменика из Краљева 

 Поштовати дату грађевинску линију која је дефинисана у односу на регулациону 

линију ( Графички прилог Карта регулације и парцелације )  

 Коефицијент изграђености максимално  1.2 

 Степен искоришћености земљишта маx 40%  

 Спратност објеката максимално  Пр +2 

 Кровови обавезно у нагибу, са максималним нагибом од 45° 

 Приступ комплексу остварити са јавне саобраћајнице  

 Материјализација - користити савремене материјале  

 Приликом пројектовања придржавати се важећих прописа за пројектовање ове врсте 

објеката и прописа за стабилност. Фундирање објеката вршити након прибављања 

података о геоморфолоским карактеристикама земљишта. 

 Ограђивање парцела – транспарентном оградом до висине 1.60м.  

 Остали услови на основу Правилника о општим условима о парцелацији и изградњи 

и садржини, условима и поступку издавања акта о урбанистичким условима за 

објекте за које одобрење за изградњу издаје општинска , односно градска управа 

(Сл. Гласник РС, број 75/2003) 

 

 

 

1.2  ДЕЧИЈИ КРЕАТИВНИ ЦЕНТАР – Урбанистичка целина А.4 

 

Дозвољена намена – објекат дечијег креативног центра 

 Дозвољена је реконструкција постојећег или изградња потпуно новог објекта 

 Поштовати дату грађевинску линију која је дефинисана у односу на регулациону 

линију ( Графички прилог Карта регулације и парцелације )  

 Коефицијент изграђености максимално  1.3 

 Степен искоришћености земљишта маx 50%  

 Спратност објеката: улични фронт максимално  По+Пр +1, а у дубини 

По+Пр+2 

 Кровови обавезно у нагибу, са максималним нагибом од 45° 

 Приступ комплексу остварити са јавне саобраћајнице  
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 Материјализација - користити савремене материјале  

 Приликом пројектовања придржавати се важећих прописа за пројектовање ове врсте 

објеката и прописа за стабилност. Фундирање објеката вршити након прибављања 

података о геоморфолоским карактеристикама земљишта. 

 Ограђивање парцела – транспарентном оградом до висине 1.60м.  

 Остали услови на основу Правилника о општим условима о парцелацији и изградњи 

и садржини, условима и поступку издавања акта о урбанистичким условима за 

објекте за које одобрење за изградњу издаје општинска , односно градска управа 

(Сл. Гласник РС, број 75/2003) 

 

 

 

2.0 ЗДРАВСТВО  

 
 
УРБАНИСТИЧКА ЦЕЛИНА Б.1  
 

Дозвољена намена  - здравство (Завод за медицину рада)   

 Проширење и надградња постојећег објекта у оквиру дате грађевинске линије која је 

дефинисана у односу на регулациону линију ( Графички прилог Карта регулације и 

парцелације за јавно грађевинско земљиште ). У случају доградње посебно водити 

рачуна о функционалној повезаности са постојећим објектом. 

 Коефицијент изграђености максимално  1.2 

 Степен искоришћености земљишта до 30%  

 Спратност објеката максимално  Пр+2+Пк  

 Приступ парцели остварити са јавне саобраћајнице  

 Паркирање обезбедити делом у оквиру сопствене парцела , делом на јавном паркинг 

простору  

 Материјализација - користити савремене материјале  

 Остали услови на основу Правилника о општим условима о парцелацији и изградњи 

и садржини, условима и поступку издавања акта о урбанистичким условима за 

објекте за које одобрење за 

 

   

3.0 ЖЕЛЕЗНИЧКА ИНФРАСТРУКТУРА 

 
 
УРБАНИСТИЧКА ПОДЦЕЛИНА Ј.2.1 – комплекс железничке станице 
 

Дозвољена намена – делатности у функцији јавног железничког путничког и 

транспортног саобраћаја. 

 Спратност објеката максимално По+П+2 

 Степен искоришћености земљишта маx 60% 

 Коефицијент изграђености маx 1.2 

 Положај објеката одређен је грађевинском линијом која је дефинисана у односу на 

регулациону линију. Објекте постављати на или унутар грађевинске линије 

(Графички прилог Карта регулације и парцелације ) 
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 Приступ парцели остварити са јавног пута  

 Остварити колски приступ пружном појасу, односно железничким колосецима 

 Паркирање по принципу 1ПМ/70м2 корисног простора  

 Висина надзитка подкровних етажа маx 1,60 м 

 Кровови обавезно у нагибу, са максималним нагибом од 45° 

 Материјализација - користити савремене материјале  

 Парцеле могу бити ограђене и неограђене. Простор испред објекта железничке 

станице не ограђивати обзиром да је намењен јавној употреби. Остали прилази 

пружном појасу могу да се ограђују. Уколико се ограђују важе следећи услови - 

зиданом оградом до висине 0,90 м или транспарентном до висине 1,40 м . Висина 

зидане, непрозирне ограде између працела може бити и до висине 1,40 м уз 

сагласност суседа, а стубови ограде морају бити на земљишту власника парцеле. 

Ограђивање се може вршити и живом зеленом оградом. 

 Остали услови у складу са Законом о железници („Сл. гласник РС“, број 18/2005)  

 Остали услови на основу Правилника о општим условима о парцелацији и изградњи 

и садржини, условима и поступку издавања акта о урбанистичким условима за 

објекте за које одобрење за изградњу издаје општинска , односно градска управа 

(Сл. Гласник РС, број 75/2003). 

 

 
УРБАНИСТИЧКА ПОДЦЕЛИНА Ј.2.2  
 

Дозвољена намена – делатности у функцији услужних делатности 

 Спратност објеката максимално По+П+1 

 Степен искоришћености земљишта маx 10% од укупне површине пружног појаса 

 Коефицијент изграђености маx 0.12 

 Положај објеката одређен је грађевинском линијом која је дефинисана у односу на 

регулациону линију. Објекте постављати на или унутар грађевинске линије 

(Графички прилог Карта регулације и парцелације ) 

 Приступ парцели остварити са јавног пута  

 Остварити колски приступ пружном појасу, односно железничким колосецима 

 Паркирање по принципу 1ПМ/70м2 корисног простора  

 Висина надзитка подкровних етажа маx 1,60 м 

 Кровови обавезно у нагибу, са максималним нагибом од 45° 

 Материјализација - користити савремене материјале  

 Парцеле могу бити ограђене и неограђене. Простор испред објекта железничке 

станице не ограђивати обзиром да је намењен јавној употреби. Остали прилази 

пружном појасу могу да се ограђују. Уколико се ограђују важе следећи услови - 

зиданом оградом до висине 0,90 м или транспарентном до висине 1,40 м . Висина 

зидане, непрозирне ограде између працела може бити и до висине 1,40 м уз 

сагласност суседа, а стубови ограде морају бити на земљишту власника парцеле. 

Ограђивање се може вршити и живом зеленом оградом 

 Остали услови у складу са Законом о железници („Сл. гласник РС“, број 18/2005)  

 Остали услови на основу Правилника о општим условима о парцелацији и изградњи 

и садржини, условима и поступку издавања акта о урбанистичким условима за 

објекте за које одобрење за изградњу издаје општинска , односно градска управа 

(Сл. Гласник РС, број 75/2003). 



План детаљне регулације „ЦЕНТАР 3“ у Чачку 

Ј.П „ ГРАДАЦ “ јавно предузеће за урбанистичко и просторно планирање, грађевинско земљиште и путеве – Чачак 

10 2 

 

4.0 ЈАВНА ПАРКИНГ ГАРАЖА 

 
 
УРБАНИСТИЧКА ЗОНА Л 

 

Дозвољена намена  - јавна паркинг гаража са пратећим услужним и комерцијалним  

садржајима У склопу гараже потребно је предвидети службене просторије за особље, и 

то: контролне и благајничке просторије, просторије за обезбеђење, санитарне просторије 

и техничке просторије за инсталациону опрему, а према могућству и простор за прање 

аутомобила.  

 Положај објекта одређен је грађевинском линијом која је дефинисана у односу на 

регулациону линију. Објекте постављати на или унутар грађевинске линије. ( 

Графички прилог Карта регулације и парцелације) 

 Коефицијент изграђености земљишта максимално 4.0  

 Степен искоришћености земљишта до 80%  

 Спратност објеката максимално По+Пр+4  

 Дозвољена је изградња и више подземних нивоа уколико дозвољавају геомеханички 

и хидротехнички услови 

 Приступ парцели остварити са јавне саобраћајнице: 

o приступ из Улице Железничка колонија  

 У односу на суседне парцеле објекат повући минимално 3.5м од границе парцеле, 

због формирања противпожарног пута 

 Ширина улаза и излаза је мин. 2.5 м за један ток кретања возила 

 За гараже од преко 500м
2
 корисне површине потребно је предвидети резервни излаз 

за возила 

 Слободне површине око објекта поплочати, тако да служе за јавну употребу као 

пешачке комуникације 

 На слободним повринама поставити жардињере са зеленилом и цвећем 

 Материјализација - користити савремене материјале  

 Приликом израде пројеката гараже за путничке аутомобиле обавезна је примена 

Правилника о техничким захтевима за заштиту гаража за путничке аутомобиле од 

пожара и експлозије („Сл. Лист СЦГ“, бр. 31/2005) 

 Приликом пројектовања гаража држати се  важећих  прописа за  пројектовање  ове  

врсте  објеката и  прописа  за стабилност објеката. Фундирање  објеката вршити 

након прибављања података о геомеханичких карактеристикама земљишта и 

хидротехничких услова 

 Приликом пројектовања објеката придржавати се услова из Правилника о условима 

за планирање и пројектовање објеката у вези са несметаним кретањем деце, старих 

хендикепираних и инвалидних лица („Службани гласник РС“ број 18/97) 

 Остали услови на основу Правилника о општим условима о парцелацији и изградњи 

и садржини, условима и поступку издавања акта о урбанистичким условима за 

објекте за које одобрење за изградњу издаје општинска , односно градска управа ( Сл. 

гласник РС број 75/2003) 
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Ц.  ПОСЕБНИ УСЛОВИ  

 
 

 

1.0  УСЛОВИ  ЗАШТИТЕ И РЕВИТАЛИЗАЦИЈЕ ГРАДИТЕЉСКОГ НАСЛЕЂА 

 

Завод за заштиту споменика културе у Краљеву је за потребе израде Плана детаљне 

регулације »Центар 3« урадио План заштите и ревитализације градског наслеђа. Према 

резултатима на терену и документацији на евидентираном подручју налазе се три 

утврђена културна добра и тридесет евидентираних објеката градитељског наслеђа, као и 

археолошко налазиште у Мутаповој улици, који представљају значајну културну баштину 

и који ће се кроз израду ПДР »Центар 3« сачувати на одговарајући начин. 

Планом заштите и ревитализације утврђују се следећи услови за мере техничке заштите 

за следеће објекте: 

 

1. Ул. Јаше Продановића бр. 1; 

-рестаурација (уклонити непримерене доградње) 

2. Ул. Јаше Продановића бр. 3; 

-рестаурација и реконструкција 

3. Ул. Железничка колонија бр. 3-5; 

-реконструкција 

4. Парна локомотива, НКД; 

-рестаурација 

5. Железничка станица; 

-реконструкција 

6. Магацин браће Љујића; 

- рестаурација 

7. Ул. Кужељева бр. 9-13;  

-рестаурација 

8. Ул. Добрачина бр. 5; 

-реконструкција 

9. Ул. Добрачина бр. 7; 

-реконструкција 

10. Ул. Хајдук Вељкова бр. 14; 

-рестаурација 

11. Ул. Хајдук Вељкова бр. 14а; 

-реконструкција 

12. Ул. Хајдук Вељкова бр. 16; 

-реконструкција 

13. Ул. Хајдук Вељкова бр. 18; 

-реконструкција 

14. Ул. Хајдук Вељкова бр. 9; 

-реконструкција 

15. Ул. Хајдук Вељкова бр. 22; 

-рестаурација 

16. Ул. Хајдук Вељкова бр. 26; 

-реконструкција 

17. Ул. Хајдук Вељкова бр. 28-30; 
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-реконструкција (уклонити непримерене доградње) 

18. Ул. Хајдук Вељкова бр. 32; 

-реконструкција 

19. Ул. Хајдук Вељкова бр. 35; 

-реконструкција  

20. Житопромет; 

-реконструкција 

21. Ул. Ломина бр. 40; 

-рестаурација 

22. Ул. Ломина бр. 61 (родна кућа Косте Новаковића); 

-рестаурација 

23. Ул. Ломина бр. 59; 

-реконструкција 

24. Ул. Ломина бр. 18; 

-рестаурација 

25. Ул. Ломина бр. 11-13; 

-реконструкција (уклонити непримерене доградње) 

26. Ул. Богићевића бр. 8; 

-реконструкција 

27. Ул. Рајићева бр. 11; 

-рестаурација 

28. Ул. Рајићева бр. 2-4; 

-рестаурација 

29. Аћимовића кућа, НКД; 

-рестаурација 

30. НУ Коста Новаковић; 

-рестаурација 

31. Чачанска гимназија; 

-рестаурација 

32. Ул. Бате Јанковића бр. 42; 

-реконструкција 

33. Ул. Бате Јанковића бр. 48; 

-реконструкција 

34. Градска кућа, НКД; 

-рестаурација 

 

 

С обзиром да сваки појединачни заштићени илио евидентирани објекат у оквиру 

граница Плана детаљне регулације представља засебан конзерваторски проблем, 

посебне мере техничке заштите по усвојеној методологији службе заштите Завода за 

заштиту споменика културе из Краљева утврђиваће се накнадно, кроз детаљне 

конзерваторске услове, на захтев власника или корисника, поднет надлежној служби 

заштите директно или преко општинског одељења за урбанизам. 

Уколико би се приликом извођења грађевинских радова, наишло на археолошка 

налазишта или значајна културна добра, обавеза извођача и инвеститора је да о томе 

обавести надлежне органе који ће након извршеног увида на терену прописати начин и 

услове њихове даље заштите, 
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2.0  УСЛОВИ ЗА ЗАШТИТУ И УНАПРЕЂЕЊЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ  

 

Подручје у границама плана саставни је део града као јединствене урбане целине, па 

самим тим и интегралне градске животне средине. 

У погледу мера заштите и унапређења животне средине,  као опште мере треба 

спровести смернице ГП-а Чачак 2015. год. (Сл. Лист Општине Чачак број 8/2003), а пре 

свега смернице за услове заштите појединих области животне средине као што су 

водопривреда, саобраћај, комунална инфраструктура, зеленило и др. 

Циљ ових мера јесте постизање уравнотежености природних и створених услова 

урбанизоване средине и самим тим остварења квалитетне животне средине. 

Мере заштите и унапређења животне средине обухватају: 

 заштиту од загађивања ваздуха, воде, земљишта, буке 

 заштиту природних вредности 

 оплемењивање и уређивање постора 

 пејзажно уређење. 

Мере заштите животне средине спроводити као део мониторинга за цело насеље. 

Општи услови заштите животне средине обезбеђују се придржавањем одредби: 

- Закона о заштити животне средине („Службени гласник РС“ бр.135/04) 

- Закона о стратешкој процени утицаја на животну средину („Службени гласник 

РС“ бр.135/04) 

- Закона о процени утицаја на животну средину („Службени гласник РС“ бр.135/04) 

- Правилника о дозвољеном нивоу буке у животној средини („Службени гласник 

РС“ бр.54/92) и других важећих прописа у овој области. 

 

Придржавањем утврђених услова из Плана у погледу врсте и намене 

новопланираних објеката, њиховог утврђеног положаја у односу на регулационе линије, 

дефинисаних индекса изграђености и заузетости простора, уз поштовање ограничења у 

погледу врста централних функција које су дозвољене за обављање у границама простора 

Плана и прописаних мера заштите животне средине, обезбеђују се услови квалитетног 

хуманог живљења у урбаној градској средини. 

 

 

Заштита ваздуха 

 

У циљу заштите ваздуха чије загађење највећим делом потиче из индустријских 

извора као и од саобраћаја, неопходно је спровести следеће мере заштите: 

 реализовати предвиђени план гасификације, 

 растеретити саобраћај увођењем нових саобраћајница вишег ранга чиме ће се 

смањити могућност »загушења« саобраћаја и малих брзина вожње, при којима је 

највећа емисија штетних гасова насталих радом мотора са унутрашњим 

сагоревањем,  

 повремено мерити карактеристичне загађиваче из саобраћаја (угљен-диоксид, оксиди 

азота и сл.)  

 извршити максимално озелењавање слободних површина, како јавних, тако и у 

оквиру осталог земљишта, ради заштите од прашине, буке и др. 

 за заштиту од издувних гасова, прашине и буке из саобраћаја приликом 

пројектовања и изградње саобраћајница предвидети заштитне дрвореде, евентуално 

и друге чврсте баријере, 
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 приликом изградње нових или реконструкције постојећих производних погона који 

могу да угрозе ваздух насеља, дозволу за рад условити прилагођавањем одговарајуће 

документације о утицају грађења, употребе објекта или технологије рада на стање 

животне средине, са мерама њене заштите 

 вршити редовно праћење, односно контролисати загађење ваздуха. 

 

 

Заштита воде 

 

У циљу заштите површинских и подземних вода од загађивања неопходно је: 

 редовно праћење исправности воде за пиће у граду, уз доследну примену Закона о 

искоришћавању и заштити изворишта водоснабдевача 

 употпунити водоводну, фекалну и атмосферску канализациону мрежу 

 приликом изградње нових или реконструкције постојећих производних погона који 

могу да угрозе воде, дозволу за пуштање у рад условити свођењем  штетних 

отпадних материја у границе одређене Правилником о опасним материјама у водама   

 евидентирати све загађиваче водотокова на подручју града и спровести редовну 

контролу воде. 

 

 

Заштита земљишта 

 

Заштита земљишта најуже је повезана са заштитом ваздуха и воде, јер се многи 

загађивачи преко падавина, нагиба и пукотина у тлу преносе из воде у земљиште. 

Заштита земљишта врши се оптималним размештајем намена, комплетирањем 

канализационе мреже и формирањем зелених површина. 

Простор опремити планираном инфраструктуром у целости  што подразумева 

изградњу свих инфраструктурних објеката и водова. 

У циљу заштите од отпадака из комуналне средине битно је да се у складу са 

одговарајућим општим и градским прописима затворе све » дивље« депоније чврстог 

материјала. 

Депоновање отпада из објеката врши се у одговарајућим судовима смештеним на 

погодним локацијама у склопу парцеле, а у складу са прописима за одређену намену 

објекта – врсту делатности и одвожењем на градску депонију, организовано и путем 

надлежног коомуналног предузећа 

Заштита од чврстих отпадака постиже се евакуисањем комуналног отпада на 

градску санитарну депонију (у каснијем периоду на регионалну депонију након њене 

изградње). Разместај судова за скупљање отпада и динамика њиховог пражњења морају 

се усагласити са прописима и условима издатим од стране ЈКП-а "Комуналац", бр. 

1366/3. 

 

 

Заштита животне средине од угрожавања из осталих извора штетних утицаја  

 

Заштиту од буке обезбедити одговарајућим размештајем намена и системом 

саобраћаја, оптималном густином насељености стамбених зона, озелењавањем свих зона 

и формирањем зелених тампона и планирањем у стамбеним зонама само оних делатности 

које нису конфликтне са преовлађујућом наменом. 
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Потребно је вршити повремена мерења буке у најугроженијим деловима града. 

Евидентирати све изворе јонизујућег зрачења, редовно их контролисати и 

обезбедити праћење радиоактивне контаминације животне средине. 

Уклонити радиоактивне громобране. 

Извести потребне санационе захвате у циљу регулисања, одвођења и снижења 

нивоа подземних вода, адекватно уређење терена са одговарајућом инфраструктуром, као 

и прилагођавање даље градње постојећим природним условима терена. 

Посебну пажњу посветити озелењавању насеља ( кроз реконструкцију постојећег 

зеленила и његову правилну дистрибуцију). Заштитно зеленило и зеленило површина 

спорта и рекреације и паркова, заједно са осталим категоријама зелених површина, као 

свеукупни фонд зеленила треба да има заштитну функцију у погледу прочишћавања 

ваздуха, смањења екстремне температуре, заштите од ветра, гасова, прашине, подземних 

вода, еолске ерозије, буке, вибрација и других штетних утицаја.   

 

 

3.0  УСЛОВИ ЗА ЗАШТИТУ ОД ЕЛЕМЕНТАРНИХ НЕПОГОДА , ПОЖАРА И 

РАТНИХ РАЗАРАЊА 

 

Мере заштите од елементарних и других већих непогода, и просторно-плански 

услови од интереса за одбрану земље обрађују се у складу са : 

 Законом о одбрани ( „Сл. гласник РС“ број 45/91, 58/91, 53/93, 67/93, 48/94) 

 Законом о заштити од пожара („Сл. лист РС“ број 37/88) и („Сл. Гласник РС“ број 

53/93, 67/93, 48/94 и 101/2005) 

 Законом о експлозивним материјама, запаљивим течностима и гасовима („Сл. 

гласник СРС“ број 44/77)  

 Правилник о изградњи станица за снабдевање горивом моторних возила и о 

ускладиштавању и претакању горива („Сл. лист СФРЈ“ број 27/71) 

 Правилником о техничким нормативима за хидрантску мрежу за гашење пожара 

(„Сл. лист СФРЈ“ број 39/91)  

 Правилником о техничким нормативима за заштиту складишта од пожара и 

експлозије („Сл. лист СФРЈ“ број 24/87)  

 Правилником о техничким нормативима за електричне инсталације ниског напона 

(„Сл. лист СФРЈ“ број 53/88) („Сл. лист СРЈ“ број 28/95) 

 Правилником о техничким нормативима за заштиту објекта од атмосферског 

пражњења („Сл. лист СРЈ“ број 11/96)  

 Правилником о техничким нормативима за приступне путеве, окретнице и уређене 

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

лист СРЈ“ број 8/95)  

 Правилником о Изменама и допунама Правилника о техничким нормативима за 

изградњу објеката у сеизмичким подручјима  („Сл. лист СФРЈ“ број 31/81, 49/82, 

29/83, 55/83, 21/88, 52/90)  

Мере заштите од пожара прописане су у складу са условима добијеним од МУП –а 

Секретаријат у Чачку , број 217-199/04. 

 

 

 

 

 



План детаљне регулације „ЦЕНТАР 3“ у Чачку 

Ј.П „ ГРАДАЦ “ јавно предузеће за урбанистичко и просторно планирање, грађевинско земљиште и путеве – Чачак 

10 8 

 
ЗАШТИТА ОД ЕЛЕМЕНТАРНИХ И ДРУГИХ НЕПОГОДА 

 

Да би обезбедили заштиту од катастрофалних и других већих непогода 

неопходно је извршити детаљна инжењерско геодетска истраживања и хидролошка 

испитивања. 

На бази тих испитивања извршити коначно лоцирање објеката са одређеном 

дубином фундирања. На тај начин потребно је кроз статичке прорачуне и конструктивни 

систем, као и кроз урбанистичку концепцију извршити одређивање габарита објеката и 

њихове спратности. 

Правилним постављањем објеката по површини и висини, стављањем 

дилатационих разделница у хоризонталном и вертикалном смислу и организовањем 

основа правилног облика постићи ће се сигурност и за будућу изградњу објеката. 

Подручје насеља Чачка на којем се налази простор обухваћен Планом према 

карти сеизмичке регионализације СР Србије у погледу интезитета земљотреса спада у 

зону угрожену земљотресима јачине VИИ и VИИИ степени Меркали-Канкали-

Зибергове скале (МКС). Основна мера зештите од земљотреса представља примену 

принципа сеизмичког пројектовања објеката, односно примену сигурносних стандарда и 

техничких прописа заштите при изградњи у сеизмичким подручјима.  

Урбанистичке мере заштите, којима се непосредно утиче на смањење 

повредљивости територије уграђене су у планско решење, при чему је планирано да 

површине на слободном простору (паркови, скверови, игралишта и др.) могу да се 

користе у случају земљотреса безбедне зоне за евакуацију, склањање и збрињавање 

становништва. 

  Решење објеката треба да обезбеди приступ и пружи оперативне површине према 

улицама и осталим површинама. 

Саобраћајне површине морају бити тако организоване да обезбеде комуникације 

и у најтежим вандредним условима.  

Високо напонска и ниско напонска мрежа у простору плана изводе се као 

укопане. По могућству остварити прстенасто напајање већих групација. Предвидети 

могућност превезивања мреже у случају њеног делимичног оштећења како би се брже 

обезбедило снабдевање енергијом. Инсталације грејања извести према  општим 

условима. 

Телефонске централе и прикључке изградити у складу са општим урбанистичким 

условима као и са већим степеном неповредивости. 

Инсталације водити подземно кабловицама илиу рову.  

 
 

ЗАШТИТА ОД ПОЖАРА 

 

У мере противпожарне заштите спадају удаљење објеката један од другог. 

Међупростори између њих представљају противпожарне преграде и од њих директно 

зависи противпожарна повредивост на посматраној урбанистичкој површини. 

Природним препрекама улицама, травњацима и ниским дрвећем постиже се 

значајна одбрамбена заштита у преношењу пожара. Приликом планирања зелених 

површина и растиња треба водити рачуна о ниском, средњем и високом растињу и 

појасу ниског зеленила и грмља које зауставља први талас пожара. 

Комплекс треба да има више приступних праваца које ће ватрогасним јединицама 

омогућити улазак на парцелу и долазак до објекта. 
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Угроженост простора у границама плана од пожара отклониће се изградњом 

хидрантске мреже на уличној водоводној мрежи потребног капацитета, као и придр 

жавањем услова за обезбеђењем противпожарне заштите приликом пројектовања и 

изградње објеката у складу са њиховом наменом, грађењем саобраћајница оптимално 

димензионисаним у односу на ранг саобраћајнице и процењени интезитет саобраћаја и 

обезбеђењем адекватног колског приступа. 

 Противпожарна хидрантска мрежа треба да буде тако пројектована да јој у 

случају потребе не буде на сметњи ни ограда ни густо зеленило. Противпожарна 

хидрантска мрежа мора бити надземна и мора да покрива целокупну површину подручја 

обрађеног планом. 

Инсталације морају бити изведене као сигурне од пожара. 

 
ЗАШТИТА ОД РАТНИХ РАЗАРАЊА 

 

На основу обавештења  број 1806-2  добијаног од Министарства одбране – Управа 

за инфраструктуру и мишљења добијеног од , Министарства одбране – Управа за 

одбрану Републике Србије – Одељење за одбрану Моравичког округа нема посебних 

услова и захтева за прилагођавање потребама одбране земље , већ је потребно применити 

јединствене урбанистичке стандарде и нормативе у складу са Законом о планирању  и 

изградњи ( Сл. гласник РС број 47/2003) и у свему се придржавати предметних услова. 

Постојећи склонишни простор мора остати у својој намени. 

 

 

4.0  УСЛОВИ ПРИКЉУЧЕЊА НА КОМУНАЛНУ ИНФРАСТРУКТУРУ 

 

Електроенергетска мрежа                       

Прикључак објеката на НН електроенергетску мрежу (називног напона 0,4 кV) 

извршити подземним кабловима, са одговарајућих извода ТС-а 10/0,4 кV. Завршетке 

напојних каблова остварити у КПО орманима постављеним на фасадама објеката, а 

унутрашње инсталације урадити у складу са Техничким прописима за извођење 

електроинсталација у зградама. 

ТТ мрежа                            

Прикључак објеката на ТТ мрежу извршити подземним ТТ кабловима, 

одговарајућих димензија, са завршецима у концентрационим орманима постављеним на 

погодно мешто у ходницима објеката, у којима треба завршити сву унутрашњу ТТ 

инсталацију предметног објекта. 

Водовод и канализација 

Прикључке из објеката на водоводну  градску мрежу вршити преко водомера у 

водоводном окну, а на основу техничких услова надлежног  комуналног  предузећа 

Прикључење објеката на фекалну канализацију вршити на основу техничких услова 

надлежног комуналног  предузећа. 

Термотехничке инсталације 

Прикључке из објеката на градску мрежу вршити на основу техничких услова 

надлежних јавних комуналних предузећа. 
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Општа правила парцелације 

 
Грађевинска парцела је најмањи део простора обухваћеног планом која својом 

површином и обликом задовољава услове изградње објеката у складу са планским 

решењем, правилима грађења и техничким прописима. Грађевинска парцела се формира 

од једне или више катастарских парцела, односно делова парцела, у складу са планским 

условима. 

 

Грађевинска парцела мора имати одговарајућу величину и облик за предвиђену 

намену и приступ на јавни пут (директно или индиректно преко приватног пролаза).  

 
Правилима регулације и парцелације дефинише се разграничење јавног од 

осталог грађевинског земљишта и одређују услови за образовање грађевинских парцела.  

 
За комплексе који су урбанистичким планом  предвиђени као јавне површине (тј. 

за које се према Закону о експропријацији утврђује јавни интерес) дати су аналитичко-

геодетски елементи којим су дефинисани као јединствене грађевинске парцеле.  

 
У осталом грађевинском земљишту границе грађевинских парцела се поклапају 

са постојећим катастарским парцелама. Изузетак од овог правила постоји у случају да 

катастарска парцела није у складу са правилима парцелације у смислу минимума или 

максимума планом предвиђене површине или облика парцеле. 

 

У случају да је катастарска парцела мања од  минимума прописаног у правилима 

парцелације да би постала и грађевинска потребну површину парцеле обезбедити у 

поступку препарцелације или исправке граница. 

 

Исправка границе парцеле настаје као резултат разграничења јавног и осталог 

земљишта  припајањем земљишта на коме право коришћења има општина или ЈП 

суседној катастарској парцели доделом у закуп непосредном погодбом.  

 

Парцелација и препарцелација грађевинских парцела у границама Плана, 

планирана је у циљу формирања грађевинских парцела оптималних величина, облика и 

површина за грађење објеката одређене врсте и намене, у складу са наменом и утврђеним 

начином коришћења простора, правилима грађења и техничким прописима. 
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Грађевинска парцела може се укрупнити препарцелацијом према правилима 

парцелације и грађења датим овим  планом детаљне регулације. 

 

Грађевинска парцела може се делити парцелацијом  до минимума утврђеног 

правилима парцелације и грађења датим овим  планом детаљне регулације. 

 

За потребе парцелације и препарцелације  урадити урбанистички пројекат у 

складу са Законом о планирању и изградњи ( Сл.гласник РС број 47/2003) и  Законом о 

изменама и допунама Закона о планирању и изградњи (Сл. Гласник РС број  34/2006). 

 

Изграђене парцеле мање од минимума прописаних урбанистичким планом могу 

да егзистирају у простору као грађевинске за потребе накнадног прибављања одобрења за 

изградњу или реконструкције постојећих објеката са максимално дозвољеном 

спратношћу Пр+1+Пк и степеном искоришћености који је прописан правилима грађења 

за одговарајућу урбанистичку зону, целину или подцелину у оквиру које се објекат 

налази. 

 
Парцеле мање од минимума прописаних урбанистичким планом могу да 

егзистирају у простору као грађевинске парцеле само у случају да се на њима налазе 

објекти под заштитом евидентирани од стране Завода за заштиту споменика. Код оних 

који су предвиђени за реконструкцију максимално дозвољена спратност је Пр+1+Пк и 

примењује се степен искоришћености који је прописан правилима грађења за 

одговарајућу урбанистичку зону, целину или подцелину у оквиру које се објекат налази. 

 

 

 

Правила парцелације 

 

 

Правила парцелације за вишепородичне стамбене објекте  

 

 

Врста породичног 

стамбеног објекта 

Минимална површина 

парцеле (ар) 

Минимална ширина 

парцеле (м
1
) 

- слободностојећи 8.00 20.00 

- слободностојећи 7.00 
(само за урбанистичку 

подцелину  8а) 

20.00 

- у прекинутом низу 5.00 
 (само за урбанистичке подцелине 

 5б и 5ц) 

15.00 

- у непрекинутом низу 15.00 

- у прекинутом низу 6.00 15.00 

- у непрекинутом низу 6.00 15.00 
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Правила парцелације за породичне стамбене објекте 

 

Врста породичног 

стамбеног објекта 

Минимална површина 

парцеле (ар) 

Минимална ширина 

парцеле 

 (м
1
) 

- слободностојећи 3.0 10.00 

- двојни 4.0 (2x2.0) 16.00 

- полуатријумски 1.3  

- у прекинутом низу 2.0  

- у непрекинутом низу 1.5 5.0 
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План детаљне регулације "Центар 3" представља правни и плански основ за 

издавање Извода из плана. 

Планом су дефинисане локације које је потребно разрадити урбанистичким 

пројектом.  

План садржи све елементе потребне за парцелацију јавног грађевинског 

земљишта.  

За потребе препарцелације, у оквиру осталог грађевинског земљишта, неопходна 

је израда урбанистичких пројеката. 

Спровођење плана тећи ће кроз више фаза. 

За реализацију планираних капацитета у границама плана, у првој фази потребно 

је реализовати саобраћајнице примарне градске мреже, а затим и секундарне које деле 

подручје на блокове. Паралелно са наведеним саобраћајницама реализовати и њима 

припадајућу инфраструктуру. 

Приоритети  при реализацији плана у делу јавног земљишта су: 

- изградња планиране градске магистрале бр. 10 

- изградња јавних паркинг гаража 

- реализација планираног проширења Љубићске улице 

- уређење јавних зелених површина након изградње улице бр.10 

- изградња пешачких подходника или пасарела у оквиру железничке јавне 

инфраструктуре. 

Независно од овог тећи ће процес изградње у осталим сегментима уз праћење 

даљим унапређењем комуналне инфраструктуре. 

  

   

 

 децембар,  2008. год.    текст саставили: 

       Татјана. Симоновић, дипл.инг.арх. 

      Михаило Остојић, дипл.инг.грађ. 

                                                          Татјана Богдановић, дипл.инг.грађ. 

                                                          Зоран Петровић, дипл.инг.ел. 

                                                            Светлана Милошевић, дипл. инг. маш. 

 

 

 

 

 

 


