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1.1. Правни и плански основ за израду плана  
 
Правни основ за израду Измена и допуна дела Плана генералне регулације „Aтеница-
Кулиновци“ у Чачку за урбанистичку целину 4.1 (Центар) садржан је у: 

- Закону о планирању и изградњи („Сл. гласник РС“, бр. 72/09, 81/09 - испр, 64/10 - УС, 
24/11, 121/12, 42/13 - УС, 50/13 - УС, 98/13 - УС, 132/14, 145/14-УС, 83/18, 31/19, 
37/19 – др. закон, 9/20 и 52/21). 

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

- Одлуци о изради Измена и допуна дела Плана генералне регулације „Атеница-
Кулиновци“ у Чачку за урбанистичку целну 4.1 (Центар), број 06-196/2021-I 
(„Службени лист града Чачка“ бр. 23/2021). 

Плански основ за израду Измена и допуна дела Плана генералне регулације „Атеница-
Кулиновци“ у Чачку за урбанистичку целну 4.1 (Центар) (у дањем тексту Измена и 
допуна дела ПГР-а) су: 
-  Генерални урбанистички план града Чачка 2015. („Службени лист града Чачка“, бр. 

25/2013) 
 
 
1.2. Циљеви и задаци израде плана  
 
Циљ израде Измене и допуне дела Плана генералне регулације „Атеница – Кулиновци“ 
за простор који обухвата урбанистичку целину 4.1 је стварање реалног планског основа 
за коришћење предметног простора, имајући у виду чињеницу да је предметни простор 
углавном у приватном власништву и да корисници желе да организују садржаје 
централног карактера на својим парцелама на начин како се то делимично и сада 
користи, с обзиром да у непосредном окружењу постоје организовани садржаји који 
подржавају Центар (здравство, управа, администрација и сл.)  
 
Израда Измена и допуна дела ПГР-а заснива се на постављеним циљевима и 
задацима и то у складу са: 

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

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

 

1.3. Предмет Измена и допуна дела ПГР-а 
 
Предмет Измена и допуна дела ПГР-а је урбанистичка целина 4.1 (Центар) у оквиру 
које је овим Изменама и допунама потребно створити основ да се према условима за 
директно спровођење из овог плана на предметном простору у оквиру површине 
остале намене, могу организовати садржаји централног карактера (угоститељство, 
трговина, занатство, управа, администрација и сл), а чиме би и корисници простора 
добили могућност да реализују своје парцеле на начин како је у оквиру предметног 
простора и започето. 
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У делу инфраструктуре нема измена па важе инфраструктурна решења из ПЛАНА 
ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ „АТЕНИЦА-КУЛИНОВЦИ“ („Службени лист града Чачка“ 
бр. 25/2013). 
 
 
1.4. Граница обухвата плана  
 
Одлуком је утврђена и описана граница Измена и допуна дела ПГР-а „Атеница – 
Кулиновци“, а која се поклапа са границом урбанистичке целине 4.1. 
 
Граница Измена и допуна дела Плана генералне регулације почиње од раскрснице 
Улице Др Драгише Мишовића и Улице Светозара Бабовића, па наставља до 
раскрснице Улице Др Драгише Мишовића са Улицом Радних бригада, затим иде до 
раскрснице Улице Радних бригада и Улице Светозара Бабовића и наставља Улицом 
Светозара Бабовића до почетне тачке. 
 
Изменом и допуном дела ПГР-а обухваћен је део КО Чачак. 
 
Површина обухвата Измена и допуна дела ПГР-а је 1,25 ha. 
 
Катастарске парцеле које улазе у обухват Измена и допуна дела ПГР-а. 
 
К.О. Чачак, целе к.п. 
6842/2, 6846/1 и 6846/4. 
 
К.О. Чачак, делови к.п. 
6836/1, 6837, 6838/1, 6838/2, 6839, 6840, 6841/1, 6841/2, 6842/1, 6843, 6844, 6846/2, 
6847/3, 6847/4, 6854/31, 6854/4, 6924. 
 
Катастарске парцеле у обухвату Измена и допуна ПГР-а су побројане према добијеној 
катастарској подлози. Уколико постоје неслагања између Плана и катастарског 
операта, меродавни су подаци из катастарског операта.  
 
 
1.5. Обавезе, услови и смернице из планских докумената вишег реда  
                                          
1.5.1. Извод из Генералног урбанистичког плана града Чачка 2015. 
 
Предметни простор се према смерницама ГУП-а разрађује кроз ПГР „Атеница-
Кулиновци“ , површине 640,00 ха.  

 
2. ПЛАНСКИ ДЕО 
... 
2.2. ОСНОВНА НАМЕНА ПРОСТОРА СА БИЛАНСОМ ПОВРШИНА 
2.2.1. ГРАДСКО ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ 
2.2.1.3. УСЛУГЕ 
... 
2.2.1.3.1. СИСТЕМ ЦЕНТАРА 
... 
ЦЕНТРИ МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА - на подручју ГУП-а Чачак 2015 данас постоји 13 целих 
МЗ и 11 делова МЗ. Због специфичности размештаја становништва ЦМЗ планирани су 
на следећи начин:  
- у целим МЗ за сваку МЗ по један центар МЗ (за МЗ «Љубићски кеј и МЗ Стари град у 
оквиру градског центра)  
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- у деловима МЗ обухваћеним ГУП-ом још 8 ЦМЗ (у Парменцу, Луговима, , 
Коњевићима, Атеници, Кулиновцима, Лозници, у Љубићу због величине територије на 
две локације, а МЗ Јездина и МЗ Придворица користе заједнички центар који се налази 
територијално у МЗ Кошутњак на самој граници са овим МЗ). Остали делови МЗ ( 
Трнава, Пријевор) са мањим бројем становника (углавном у зонама становања ниских 
густина), користиће ЦМЗ са гравитационог подручја одговарајућег реонског центра.  
У центрима МЗ планирани су капацитети терцијарних, квартарних и комуналних 
делатности ( микро пијаце и сл.), без становања. У МЗ Јездина и Лозница задржаће се 
постојећи објекти управе. За центре месних заједница потребно земљиште износи 16 
ха, њихово гравитационо подручје једнако је укупном становништву на подручју ГУП-а, 
а укупна грађевинска површина износи 57.500 м2, са следећом структуром садржаја за 
сваки ЦМЗ:  
- трговина - 55% - 31.625 м2  
- угоститељство - 15% - 8.625 м2  
- занатство - 1о% - 5.75о м2  
- финанс.-техн.услуге - 3% - 1.725 м2  
- култура и здравство - 12% - 6.9оо м2  
- админ. и управа - 5% - 2.875 м2 
 
 
2.4. ОПШТИ УСЛОВИ ГРАЂЕЊА И ОБНОВЕ 
2.4.2 У ЗОНАМА ГРАЂЕВИНСКОГ ПОДРУЧЈА 
... 
2.4.2.5 У ЗОНИ ЦЕНТАРА  
-центри свих нивоа представљају синтезу јавног и појединачних интереса; зато 
програми за њихову даљу разраду морају бити јасно дефинисани;  
-коефицијенти изграђености, однос функција и однос изграђених, саобраћајних и 
зелених површина, као и гравитациона подручја појединачних центара, дефинисани су 
у поглављу 2.1.3. Треба их континуално усаглашавати са могућностима које пружају 
препоруке за организацију јавних служби према хијерархијском нивоу насеља, 
истовремено водећи рачуна и о успостављању јавно-приватног партнерства, а 
изгледају овако:  
                                                                     
                                                                            ГЦ                        РЦ                      ЦМЗ  
- коефицијент изграђености(Ки) -                          1                         0,8                       0,6  
- однос функција  

трговина                                                    45%                     35%                      55%  
угоститељ. и туризам                                10%                     40%                      15%  
занати и услуге                                          5%                       7%                      10%  
финан.-техн.услуг                                       5%                       3%                       3%  
верски објекти                                           према посебном програму  
култур,наука и здр.                                   20%                      10%                      12%  
админ.-и управа                                        15%                       5%                        5%  

- однос изграђених  
саобр. и зелен.површ.                                     55:20:25               50:15:35               40:15:45 
 
-у оквиру ГЦ и РЦ, на вишим етажама, могућа је изградња стамбеног простора, 
нарочито у оквиру реконструкције градског центра (према условима за зоне становања 
А и Б1);  
- изградња верских објеката треба да буде на погодним локацијама у оквиру РЦ или 
ЦМЗ, према посебном програму .  
-код нових РЦ и ЦМЗ, простор мора бити уређен тако да задовољава функције, а исто 
тако естетске и хумане критеријуме;  
- посебна пажња мора бити посвећена новим РЦ, а нарочито РЦ Љубић-поље који се 
наслања на обалу Мораве, са којом треба да чини функционалну целину;  
- комунална опрема у центрима свих нивоа треба да задовољи све очекиване потребе. 
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1.5.2. Извод из Плана генералне регулације „Атеница-Кулиновци“  
 
Важећим Планом генералне регулације „Атеница-Кулиновци“ предметни обухват 
Измена и допуна опредељен је као урбанистичка целина 4.1 (Центар).  
 

II ПЛАНСКИ ДЕО 
... 

 
Урбанистичка целина 4.1 – Центар  
 
Намена целине 4.1 је функционални Центар у Атеници, налази се поред веома 
прометне саобраћајнице ул. Др Драгиша Мишовић, простор је делом изграђен.  
Центар карактерише концетрисање јавних терцијарних делатности без становања, које 
су везане за задовољење свакодневних и повремених потреба гравитирајућег 
становништва.  
Усклађеним генералним планом ова категорија центра планирана је са следећом 
структуром: 
-   трговина                   40% 
-   угоститељство   20% 
-   занатство    20% 
-   финансијско-техничке услуге   3% 
-   култура и здравство  12% 
-   администрација и управа               5%. 
 За простор центра месне заједнице потребно је урадити Урбанистички пројекат. 
... 
2.2. ПОДЕЛА ПРОСТОРА УНУТАР ГРАНИЦА ПЛАНА НА ЗОНЕ ЗА КОЈЕ СЕ 
ОБАВЕЗНО ДОНОСИ ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ  И УРБАНИСТИЧКИ 
ПРОЈЕКАТ 
... 
2.2.2. ПРОСТОРИ ЗА КОЈЕ СЕ РАДЕ УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКТИ  
Израда Урбанистичког пројекта за потребе спровођења планских решења и поставки 
ПГР-а је предвиђена за следећа подручја :  
 

• Центри - урбанистичке целине 1.1, 2.4а, 3.1 и 4.1, 
• Спорт и рекреација - ЛСЦ - урбанистичкe ц елинe  1.5а, 3.3, и 4.7,  
• Гробље - урбанистичка целина и подцелина 3.5 и 3.5а, 
• Комунална привреда - урбанистичка целина 5.3, 
• З. Морава са заштитним зеленилом и бедемима Атеничке и Трнавске реке 5.4. 
• Обновљиви извори енергије 

 
5.0 ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА  
5.1 ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА У УРБАНИСТИЧКИМ ЗОНАМА, ЦЕЛИНАМА И 
ПОДЦЕЛИНАМА 
... 
5.1.4. ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА ЗА ОБЈЕКТЕ ЈАВНЕ НАМЕНЕ 
 
5.1.4.1. ЦЕНТРИ 
 
• ЦЕНТАР 

 
Урбанистичке целине  и подцеине 1.1, 2.4а, 3.1 и 4.1 
 
Дозвољена намена –  Центар 

• Однос функција (препорука) 
    трговина     45% 
    угоститељ. и туризам               15% 
    занати и услуге      20% 
    финан.-техн.услуг          3% 
          култур,наука и здр.                          12% 
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    админ.-и управа                                     5% 
• Објекте поставити у оквиру дате грађевинске линије која је дефинисана у односу 
на регулациону линију ( Графички прилог Карта урбанистичке регулације )  
• Максимална спратност објеката је  По+Пр+2  
• Максимална висина коте венца 10м 
• Максимални степен искоришћености земљишта је 45% 
• Приступ комплексу остварити са јавне саобраћајне површине 
• Обезбедити прилазе за особе са посебним потребама 
• Паркирање обезбедити у оквиру комплекса поштујући услов 1ПМ/70м2 корисног 
простора (отворени паркинг простори, паркинг гараже, и сл.) 
• Ограђивање комплекса није дозвољено  
• 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) 
• 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 геоморфолошким карактеристикама земљишта 
• За потребе формирања грађевинске парцеле парцелацију, односно 
препарцелацију извршити у складу са Законом.  
• Обавезна израда Урбанистичког пројекта. 

 
6.0 СПРОВОЂЕЊЕ ПЛАНА 
...  
За разраду Урбанистичким пројектом предвиђене су јавне намене и делови који су од 
значаја за град које су регулисане овим Планом. На графичком прилогу  бр.12  
„Спровођења плана“ дат је приказ подручја одређених за обавезну разраду 
Урбанистичким пројектом. Урбанистички пројекти се израђују у   складу са обавезама 
датим кроз правила уређења и грађења за одређене зоне и намене.  
Израда Урбанистичког пројекта за потребе спровођења планских решења и поставки 
ПГР-е је предвиђена за следеће просторе:  

• Центари - урбанистичке целине 1.1, 2.4а, 3.1 и 4.1, 
• Спорт и рекреација - ЛСЦ - урбанистичкe ц елинe  1.5а, 3.3, и 4.7,  
• Гробље - урбанистичка целина и подцелина 3.5 и 3.5а, 
• Комунална привреда - урбанистичка целина 5.3, 
• З.Морава са заштитним зеленилом и бедемима Атеничке и Трнавске реке 5.4. 
• Обновљиви извори енергије 

 
 
1.6. Опис постојећег стања  
 
1.6.1. Грађевинско подручје и намена површина 
 
Грађевинско подручје 
Изграђене површине заузимају мало више од једне половине предметног простора у 
обухвату Измена и допуна дела ПГР-а. У оквиру изграђених површина су заступљени  
пословно комерцијални садржаји (угоститељство, трговина, услуге, администрација), 
комуналне делатности и становање. Неизграђене површине заузимају преосталу 
половину просторног обухвата и њих углавном чине слободне зелене површине и 
ливаде. Планом вишег реда, читав простор је опредељен као грађевинско подручје. 
 
Намена површина  
 
Пословно – комерцијални саржаји организовани су оквиру „Занатског центра“ уз 
улицу Радних бригада, где су у оквиру постојећих локала организовани испостава 
поште, пицерија, кафана, пекара, фризер, кројач, продавница, мењачница, књижара, 
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сервис рачунара и др. На углу улица Др. Драгише Мишовића и  Светозара Бабовића, 
као слободностојећи објекат налази се угоститељски објекат ресторана „Бабић“. 
 
Комуналне делатности заступљене су у оквиру комуналних површина рециклажног 
платоа лоцираног уз улицу Светозара Бабовића. 
 
Становање је заступљено на две локације уз улицу Др. Драгише Мишовића, од чега су 
на једној локацији објекти руинирани и напуштени.  
 
Неизграђене површине заузимају мало мање од једне половине читавог обухвата. 
Ове површине су обрасле ливадском и жбунастом вегетацијом. 
 
У графичком прилогу Анализа постојећег стања /Намена површина – начин 
коришћења/, намене су приказане према начину на који се површине користе, односно, 
како су у простору препознате, обзиром да „Занатски центар“ као и интерне 
саобраћајнице, које га опслужују, леже на више катастраских парцела и да се у оквиру 
једне катастарске парцеле налази више намена. 
 
 
1.6.2. Трасе, коридори и регулација саобраћајница 
  
1.6.2.1. Друмски саобраћај 
 
Предметни простор тангирају три саобраћајнице, тако да је граница Измена Плана  од 
раскрснице Улице Др Драгише Мишовића и Улице Светозара Бабовића, до раскрснице 
Улице Др Драгише Мишовића са Улицом Радних бригада, и до раскрснице Улице 
Радних бригада и Улице Светозара Бабовића. 
 
Саобраћајно-географски положај простора у обухвату Измена и допуна Плана је веома 
повољан, с обзиром да га са јужне стране тангира значајан коридор - државни пут II А 
реда, број 179 (тзв. »Стари Краљевачки пут«), којим се остварују квалитетне везе са 
ближим и даљим окружењем. Улица Др Драгише Мишовића у продужетку Ђакона 
Авакума се поклапа са  државним путем II А реда, број 179 (тзв. »Стари 
Краљевачки пут«), деоница бр. 17904, од чвора бр. 17902 - Чачак (Љубић) на 
стационажи км 21+168  до чвора 17903 – Дракчићи на стационажи км 53+267 
(према референтном систему мреже државних путева Републике Србије – верзија 
децембар 2015. год). 
Са Улице др Драгише Мишовића остварује се директан приступ постојећим 
објектима, ближим раскрсници са Ул. Светозара Бабовића, док су парцеле прама 
раскрсници са Улицом Радних бригада нивелационо знатно ниже, па се колски прилази 
остварују на УЛ. Радних бригада и Светозара Бабовића. Све три наведене градске 
саобраћајнице су ван граница плана. 
 
Важећим планским документом планирано је проширење Улице др Драгише 
Мишовића, Светозара Бабовића као и Улице Радних бригада. 
  
На подручју Измена и допуна Плана евидентан је недостатак паркинг површина 
имајући у виду постојеће и планиране садржаје.  
 
Када је у питању пешачки саобраћај на саобраћајницама које тангирају простор у 
захвату Плана постоје изграђени тротоари, осим у Улици Светозара Бабовића. 
 
Линије ЈГП-а  крећу се улицом Др Драгише Мишовић (са аутобуским нишама). 
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1.6.2.2. Оцена постојећег стања 
 
Друмски саобраћај на подручју које је предмет Измена и допуна– у оквиру самих 
граница Плана не постоји.  
 
Простор је веома атрактиван због близине важних градских саобраћајница 
првенствено Улицe Др Драгише Мишовића и одличне саобраћајне повезаности како у 
тренутном, тако и у планском периоду са планираном доградњом саобраћајне мреже. 
 
Може се закључити да нема потребе за увођењем нових јавних саобраћајница јер је 
простор окружен постојећом саобраћајном мрежом, која је важећим Планом потврђена 
и планирана за доградњу. На овако формирану саобраћајну мрежу свака парцела у 
оквиру предметног простора остварује адекватан саобраћајни прикључак. 

 
 

1.6.3. Мреже и капацитети јавне комуналне инфраструктуре 
 
1.6.3.1. Хидротехничка инфраструктура 
 
Водоводна мрежа 
Водовдна мрежа која покрива све изграђене структуре предметниог обухвата изведена 
је на саобраћајницама које контактирају предметну локацију Измана и допуна дела 
ПГР-а (ул. Др. Драгише Мишовића ливено-гвоздене цеви пречника Ø300 и Ø150, у ул. 
Светозара Бабовића  ливено-гвоздена цев пречника Ø100 и у ул. Радних бригада 
ливено-гвоздена цев пречника Ø150). 
 
Фекална канализација 
Фекална канализација која покрива све изграђене структуре предметниог обухвата 
изведена је на саобраћајницама које контактирају предметну локацију Измена и допуна 
дела ПГР-а (у делу ул. Др. Драгише Мишовића пречника цеви Ø200,  у ул. Светозара 
Бабовића пречника цеви Ø200 и у ул. Радних бригада пречника цеви Ø200). 
 
Атмосферска канализација 
Водови атмосферске канализацији присутни су на саобраћајницама у контакту (ул. 
Светозара Бабовића постоји колектор Ø1000 и ул. Радних бригада – Ø500). Преко 
локације постоји изграђена атмосферска канализација пречника 1000mm.  
 
1.6.3.2. Електроенергетска мрежа 
 
Ка предметним парцелама у оквиру граница предвиђених Изменама и допунама ПГР-а, 
гравитирају подземни водови 35 kV изводи из ТС 110/35 kV Чачак 1 (ка Хладњачи) и 
изводи 10 kV из TC 1/0,4 kV Aтеница Обданиште, а преко простора дефинисаног 
границом Измена и допуна дела ПГР-а прелазе надземни водови 35 kV Чачак1 – 
Казаница. 
 
У непосредној близини обухвата налази се трафостаница типа МБТС 10/0,42 kV/kV 
“Aтеница Обданиште“ са расплетом водова 1kV. 
 
1.6.3.3. Телекомуникациона инфраструктура 
 
Телекомуникациона мрежа на подручју ових Измена и допуна ПГР-а представљена је 
инсталацијама подземне претплатничке и оптичке ТК мреже, која се налази на дубини 
од 0,6-1,2m.  
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Примарна ТК мрежа у граничном и околном делу обухвата је подземна и реализована 
бакарним кабловима типа ТК59ГМ, а секундарна ТК мрежа реализована је надземним 
ТК кабловима типа ТК 33 U. 
 
Телефонска централа, којој гравитирају претплатници обухваћени граничним и 
околним деловима предметног обухвата је дигитална. 
 
Кроз подручје које је обухваћено Изменом и допуном дела ПГР-а и околним делом 
наведеног обухвата пролазе месни оптички каблови кроз ПЕ цеви 1х2 Ø 40мм и ТК 
канализацију.  
 
На подручју обухвата нема активних базних станица и РР линкова. 

 
1.6.3.4. Термотехничка инфраструктура 
 
Према подацима добијеним од надлежног предузећа, „Србијагас“, у контакту са 
предметним простором изграђен je дистрибутивни гасовод притиска до 4 bara DN63, са 
кога се напајају и постојећи објекти у оквиру предметног простора. 
 
 
1.6.4. Зеленило 
 
У оквиру планског обухвата присутне су зелене површине различитих категорија. 
Највећи проценат заузимају слободне зелене површине. Оне су заступљене као 
ливаде, омеђене високим дрвећем и жбунастом вегетацијом линеарног распореда. 
Као уређене зелене површине јављају се зелене површине на улазима у локале 
објеката занатског центра. Ове зелене површине су различитог степена уређености и 
углавном нису одржаване. Уређене зелене површине присутне су и у оквиру слободних 
површина ресторана у форми дрвореда (на паркинзима), на главном улазу у објекат, 
као и у форми озелењених жардињера.  
У оквиру објеката становања зеленило је заступљено у форми окућнице, различитог 
степена уређености. 
 
 
1.6.5. Оцена расположивих података за израду плана 
 
За израду Измена и допуна дела ПГР-а коришћене су скениране и геореференциране 
подлоге на којима је рађен план чија се измена и допуна врши, комбиноване са 
ажурним дигиталним катастарским подлогама, као и подаци који су добијени од 
инвеститора, надлежних јавних предузећа и институција.  
 
При изради плана коришћен је и орто-фото приказ подручја.  
 
Према условима добијеним од надлежних јавних предузећа у делу инфраструктуре 
није било промена у односу на план чија се измена и допуна врши. 
 
У поступку прибављања података за израду плана обрађивач је извршио 
евидентирање постојећег стања и при томе препознао објекте по намени, квалитету, 
начину коришћења и др.  
 
Списак јавних педузећа од којих су добијени услови за израду Плана 
 

1. JАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ВОДОВОД“ - Техничка служба 
Ул. краља Петра I бр 8, 32000 Чачак 
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2. „ТЕЛЕКОМ СРБИЈА“  а.д., ИЗВРШНА ДИРЕКЦИЈА РЕГИЈЕ – ЦЕНТАР, Извршна jединица Чачак 
Ул. госпoдар Јованова бр.15, 32000 Чачак 

 
3. ЈП „ЕЛЕКТРОСРБИЈА“ Краљево, „ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА“ Чачак 

Ул. Кренов пролаз бб, 32 000 Чачак 
 

4. ЈКП "ЧАЧАК"- Техничка служба 
Ул. скадарска бр. 17, 32000 Чачак 
 

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

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

 
1. ЈП „ГРАДАЦ“ 

Ул. цара Лазара бр. 51, 32 000 Чачак 
 

2. „СРБИЈАГАС“, ОДЦ Чачак 
Косовски венац бр.12, 32000 Чачак 

 
3. ЈКП „КОМУНАЛАЦ“ - Техничка служба 

Ул. цара Лазара бр.33, 32000 Чачак 
 
 
 

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

 
 

НАМЕНА 
УКУПНА ПОВРШИНА 

КОРИШЋЕЊА 
m2 

Угоститељство 1.468,46 
Становање  1.272,16 
Пословно-комерцијални садржаји 3.991,59 
Комуналне површине 122,86 
Неизграђено грађевинско земљиште 5.474,13 
Саобраћајне површине 168,34 
УКУПНО 12.497,54 
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1.6.7. Фотодокументација 
 
 

  
Слика 1. Ресторан „Бабић“ у Атеници Слика 2. Објекти становања  
 

 
Слика 3. Неизграђене површине Слика 4. Рециклажи плато 
 

 
Слика 5. Занатски центар у Аеници                                        Слика 6. Локал Поште у оквиру занатског центра у Атеници  
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2. ПЛАНСКИ ДЕО 
 
2.1. Правила  уређења 
 
2.1.1. Подела на целине и зоне унутар захвата  Плана 
 
Измене и допуне дела ПГР-а се, у погледу поделе простора на целине и зоне, у 
потпуности ослањају на план чија се измена и допуна врши. Измене и допуне се врше 
у оквиру целе урбанистичке целине 4.1. 
 
 
2.1.2. Грађевинско подручје и земљиште изван грађевинског подручја 
 
Грађевинско подручје 
Грађевинско подручје обухвата читав простор Измена и допуна дела ПГР-а.  
Површина грађевинског подручја износи  1,25 ha. 
 
Земљиште у оквиру грађевинског подручја је опредељено за површине остале намене: 
- површине остале намене обухватају 1,25 ha 
 
У оквиру површина остале намене планирани су: 

• Површине за комерцијалне делатности 
 
 
2.1.3. Намена простора и биланс површина  
 
2.1.3.1. Урбанистичка целина 4.1  
 
Намена Урбанистичке целине 4.1 је комерцијалне делатности. Како су неке од 
планираних намена центра месне заједнице задовољене у непосредном окружењу 
предметног простора у оквиру ове урбанистичке целине могу се организовати остали 
садржаји центра (трговина, угоститељство, занатство, услуге, администрација и др). 
 
 
2.1.3.2. Биланс површина у обухвату Плана 
 
НАМЕНА ПОВРШИНА КОРИШЋЕЊА (m2) 

 

 

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

ПОВРШИНЕ ОСТАЛЕ НАМЕНЕ 
Површине за комерцијалне делатности  12.497,54 
 

УКУПНО ГРАЂЕВИНСКО ПОДРУЧЈЕ                     12.497,54 
 
 

УКУПНО  12.497,54 
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2.1.4. Површине јавне намене – опис локација и попис парцела 
 
У оквиру предметног обухвата Измена и допуна дела ПГР-а нема површина јавне 
намене. 
 
 
2.1.5. Општa правила уређења мреже јавне комуналне инфраструктуре 
 
У оквиру захвата Измена и допуна дела ПГР нема планиране инфраструктуре.  
 

 
2.1.6. Смернице за  уређење зелених површина у оквиру осталих намена 
 
Систем зеленила предметних Измена и допуна дела ПГР-а, чине зелене површине које 
прате претежну намену. 
 

• Зеленило површина за комерцијалне делатности 
 

• Зеленило површина за комерцијалне делатности 
 
Зленило ове категорије планирано је  као пратеће наменама које се могу наћи у оквиру 
површина за комерцијалне делатности (трговина, угоститељство, занатство, услуге, 
администрација и др). Како су планирани садржаји комерцијалног карактера, слободне 
зелене површине примарно имају естетску улогу. Зелене површине у оквиру површина 
за комерцијалне делатности треба да артикулишу и оплемене простор, као и да 
нагласе архитектуру објеката.  

 
Функција зеленила у оквиру комплекса састоји се у следећем: 
 стварање повољнијих санитарно-хигијенских услова, 
 побољшање режима инсолације објеката, као и њихова заштита од ветра, 

прашине, буке и других аерозагађивача,  
 пејзажно обликовање комплекса. 

 
Уређење слободних површина у оквиру опредељених површина за комерцијалне 
делатности уско је везано за распоред и карактер планираних објеката, организацију 
саобраћаја и паркинга у оквиру комплекса и функционалне намене зеленила. Зелене 
површине читавог обухвата, треба да представљају јединствену целину, а самими тим 
да буду уређене у сличном маниру. Зеленило се може организовати као слободно, у 
жардињерама и посудама или као вертикално зеленило. Ка спољном периметру 
обухвата, према саобраћајницама, могуће је формирати дрворед, ради заштите од 
прашине и буке. Улазе у објекте посебно нагласити употребом изузетно декоративног 
лишћарског дендроматеријала, топијарних форми или цветних засада. Паркинге 
озеленити у складу са просторним могућностима.    
 
При одабиру садног материјала предност дати врстама са већом биолошком 
вредношћу, тј. онима које припадају датој биљној заједници, при томе дајући прво 
место растињу са већим транспирационим капацитетом и дужим вегетационим 
периодом. Избором биљног материјала  разнородног по форми и боји, постиже се 
декоративно обликовање зелених површина. При одабиру врста избегавати оне са 
алергеним дејством, које би могле да буду штетне по здравље. Избором садног 
материјала укључити и биље са одређеним санитарним деловањем, као што су 
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фитонцидне, бактерицидне и медоносне биљке. Висинском градацијом зеленила 
уважити потребе у светлу и сенци, за различите делове обухвата.  
 
Посебно треба нагласити да зелене површине у оквиру површина за комерцијалне 
делатности захтевају интензивно одржавање.  
 
 
2.1.7. Правила, услови и ограничења уређења простора 
 
У графичком прилогу „План намене површина“ дата је планирана претежна намена у 
оквиру захвата Измена и допуна дела ПГР-а. 

• Изградња објеката се може вршити искључиво на основу плана и по 
условима прописаним планом. 

• Изградња планираних објекта дозвољена је унутар регулационих линија 
односно утврђених грађевинских линија објеката према правилима уређења 
и грађења утврђеним Изменом и допуном дела ПГР-а. 

• На просторима где постоји наслеђена намена, супротна намени земљишта 
датој у овим Изменама и допунама дела ПГР-а, не може се дозволити даља 
изградња и ширење ове намене, већ само нужно текуће одржавање 
објеката. 
 
 

2.2.  Правила грађења  
 
2.2.1. Правила парцелације и препарцелације  
 
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. Свака парцела, по правилу треба да је директно ослоњена на јавну 
саобраћајну површину  са које је обезбеђен приступ, а  изузетак представљају оне 
парцеле које се не граниче са јавном површином, али имају трајно обезбеђен 
индиректан приступ на такву површину. 
 
Грађевинска парцела намењена за грађење треба по правилу да има облик 
правоугаоника или трапеза. 
      
За потребе парцелације или препарцелације ради се пројекат парцелације или 
препарцелације у складу се правилима парцелације и препарцелације датим у овом 
плану. 

 
Парцеле се могу  укрупњавати или делити за поједине врсте градње, према планираној 
намени простора, у циљу формирања грађевинских парцела оптималних  величина, 
облика и површина за изградњу објеката у складу са решењима из плана. 
 
Грађевинска парцела може се укрупнити препарцелацијом према правилима 
парцелације и грађења датим овим  Планом. 
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Грађевинска парцела може се делити парцелацијом  до минимума утврђеног 
правилима парцелације и грађења датим овим Планом.  

 
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. Изузеци од овог правила су следећи: 
 Парцеле мање од минимума прописаних планом генералне регулације могу да 

егзистирају у простору као грађевинске парцеле у случају када се њихова 
површина смањује због планираног саобраћајног решења, а не постоји 
могућност извршења препарцелације. 

       
Пројектом парцелације на  једној катастарској парцели може се образовати већи број 
грађевинских парцела, на начин и под условима дефинисаним овим планом (у 
правилима грађења). 
 
Пројектом препарцелације од већег броја катастарских парцела или њихових делова 
може се образовати једна или више грађевинских парцела, на начин и под условима 
дефинисаним овим планом (у правилима грађења). 
 
Исправку граница суседних парцела у циљу формирања грађевинске парцеле као и 
одређивања границе површине јавне намене радити у складу са условима 
дефинисаним овим планом, на предлог власника, односно закупца постојеће 
катастарске парцеле и уз сагласност власника суседне катастарске парцеле, под 
условом да је таква промена у складу са планским документом. Приликом утврђивања 
услова за исправку граница парцела мора се поштовати правило да катастарска 
парцела која се придодаје суседној парцели не испуњава услове за посебну 
грађевинску парцелу, као и да је мање површине од суседне парцеле. 
                
За грађење,односно постављање електроенергетских и телекомуникационих објеката 
или уређаја може се формирати грађевинска парцела. 
 
 
2.2.2. Урбанистички показатељи и правила грађења по наменама  
 

 
2.2.2.1. Комерцијалне делатности  
 

I)  Врста и намена објеката 
У оквиру ове намене могу се градити објекти у функцији трговине, угоститељства, 
туризма, занатства, услуга, администрације и управе.   
У оквиру ове намене забрањена је изградња објеката у функцији производње и 
становања. 

II)  Положај објеката на парцели 
Објекте постављати као слободностојеће. 
Објекат се може поставити на или иза грађевинске линије у складу са функционалном 
организацијом објекта и партерног уређења.  
Грађевинске линије су дефинисане и приказане у графичком прилогу План 
урбанистичке регулације са приказом површина јавне намене. Дефинисане су у 
односу на планирану регулациону линију, односно регулацију саобраћајница. 
Минимална удаљеност објекта од границе суседне парцеле је 1,0 м. 
Тежити просторном и обликовном јединству на нивоу читаве Урбанистичке целине. 
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III)  Правила у погледу величине парцеле  
Парцелацију у циљу формирања грађевинских парцела извршити тако да је 
минимална површина грађевинске парцеле 5 ари. 

IV) Други објекти на парцели 
Код парцела већих од 5 ари дозвољена је изградња више објеката који формирају 
комплекс. Могућа је и доградња постојећег објекта са садржајима који не морају бити 
као у основном објекту, већ се могу наћи остали Изменом и допуном дела ПГР-а 
дозвољени садржаји. 

V)  Дозвољена заузетост грађевинске парцеле 
Максимални индекс заузетости парцеле je 45%. 

Проценат учешћа зеленила на парцели у оквиру ове намене је мин 20%.  

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

VII)   Услови за ограђивање 
У оквиру ове намене није дозвољено ограђивање. Партерним уређењем треба 
успоставити јединство у оквиру читаве Урбанистичке целине. 

VIII)  Обезбеђивање приступа парцели  
Грађевинска парцела мора имати приступ на јавну саобраћајну површину односно 
трајно обезбеђен приступ на јавну саобраћајницу.  
Приликом парцелације, грађевинској парцели обезбедити адекватан приступ са јавне 
саобраћајне површине чији ће профил бити одређен на основу меродавног возила, а  
минималне ширине 3.5м. 
 
Уколико се приступ остварује индиректним путем, који није јавна површина, 
испоштовати следеће услове: 
 
Приступни путеви који су реализовани на основу претходне планске документације 
ширине уже од овим планом прописане, а без просторних могућности за проширење, 
могу да се задрже за приступ постојећем броју грађевинских парцела. 

 
Колске прилазе на парцеле формирати са јавне саобраћајнице, преко ојачане 
конструкције тротоара и упуштених ивичњака како би пешачки саобраћај остао у 
континуитету. 
За угаоне објекте колске прилазе планирати што даље од раскрснице, на 
најудаљенијем делу парцеле. 

 
IX)  Услови и нормативи за паркирање на површинама остале намене 
 
Планирани објекти своје потребе за стационирањем возила решавати у оквиру своје 
грађевинске парцеле, било у гаражи у склопу самог објекта, или као самосталан 
објекат или на слободном делу парцеле. 
 
Број места за паркирање путничких возила одредити према нормативима: 
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• пословање, администрација, услуга и сл.: 1ПМ на 70 м2 корисног 
простора, односно 1ПМ по пословној јединици уколико је њена површина 
мања од 70 м2 

• трговина на мало: 1ПМ на 100 м2 корисног простора 
• угоститељство: 1ПМ на два стола са по четири столице, или 1ПМ/на 

један сто за угоститељски објекат прве категорије 
• хотелијерска установа: 1ПМ/2 - 10 кревета у зависности од категорије 
• производни, магацински и индустријски објекат: 1ПМ/на 200м2 корисног 

простора и обавезно обезбедити простор за смештај теретних возила. 
 
Гараже објекта планирају се у или испод објекта у габариту и подземно изван габарита.  

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

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

Објекти у захвату овог плана прикључују се на комуналну инфраструктуру планирану 
ПЛАНОМ ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ „АТЕНИЦА-КУЛИНОВЦИ“ („Службени лист 
града Чачка“ бр. 25/2013) која је приказана у графичким прилозима овог плана, а 
према условима овлашћених комуналних предузећа и организација. 
 
 
2.2.3. Услови за прикључење објеката на комуналну инфраструктуру 
 
2.2.3.1. Хидротехничка инфраструктура 
 
Сваки објекат се прикључује на јавну водоводну и канализациону мрежу након њене 
изградње. Предвидети водомер за сваког потрошача засебно. Водомер се смешта у 
прописно водомерно окно. 
У случају да се на једној парцели смешта више потрошача предвидети водомере за 
сваког потрошача посебно, а све водомере сместити у једно водомерно окно. Обе 
мреже се могу полагати у исти ров. Канализациона инфраструктура мора да покрива 
простор читаве грађевинске зоне. Прикључење на јавну канализациону мрежу вршити 
по могућности у ревизиона окна. 
Дно прикључног канала мора бити издигнуто од коте дна сабирног канала (по 
могућности прикључивати се у горњу трећину). 
Одвођење атмосферских вода са локација је у складу са планом чија се Измена и 
допуна врши.  
 
2.2.3.2. Електроенергетска инфраструктура 
 
Сви планирани објекти на простору плана се прикључују на електроенергетску и ТТ 
мрежу према важеђим техничким прописима и стандардима као и према условима 
надлежних предузећа ЕПС Снабдевање Београд, и предузећа Телеком Србија. 
 
2.2.3.3. Телекомуникациона инфраструктура 
 
Прикључке новопланираних објеката на телекомуникациону инфраструктуру вршити у 
складу са одговарајућим условима надлежних оператера, обавезно подземним 
водовима са неког од прикључних места, или директно са извода надлежне централе. 
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Прикључни кабл завршити у тзв. концентрационом орману на фасади или унутар 
објекта на погодном месту, или на неки други прописани начин, дат условима вршиоца 
телекомуникационе услуге. Траса напојног кабла на јавној површини мора бити у 
складу са трасама предвиђеним овим планом. 
 Телекомуникационе инсталације унутар објекта пројектовати и извести у складу 
са прописима и стандардима из ове области, уз примену свих потребних заштитних 
мера, тако да се ни у ком случају не ометају остали корисници. 
 
2.2.3.4. Термотехничка инфраструктура 
 
Сви планирани објекти на простору плана се прикључују на гасоводну мрежу  према 
важећим техничким прописима и стандардима као и према условима надлежних 
предузећа СРБИЈАГАС-Нови сад, Извршна Јединица Чачак. Сваки објекат треба да се 
прикључи на гасну мрежу преко свог КМРС-а (кућни мернорегулациони сет) 
одговарајућег капацитета (проток и притисак гаса), а све према топлотном конзуму 
објекта и условима испоручиоца гаса. 
Сви подаци дати овим решењем су оријентациони и служиће као основа за израду 
главних пројеката гасних инсталација. 
 
 
2.2.5. Очекивани капацитети у обухвату Измена и допуна ПГР-а 
 

НАМЕНА 
Укупна 

површина 
коришћења 

(m2) 
ИЗ Макс. 

спратност БРГП 

ПОВРШИНЕ ОСТАЛЕ НАМЕНЕ 
Површине за комерцијалне делатности 12.497,54 0,45 По+П+2+Пк 22.495,57 
 

УКУПНО ГРАЂЕВИНСКО ПОДРУЧЈЕ  / / 22.495,57 
    

    
    

УКУПНО 12.497,54 0,45 По+П+2+Пк 22.495,57 
 
У табели су дати капацитети који се теоретски могу очекивати у оквиру предметног 
простора, а у складу са опредељеним површинама и задатим параметрима градње. 
 
 

2.3. Спровођење плана генералне регулације 
 
Спровођење плана вршиће се директно из ових Измена и допуна  дела ПГР-а. 
 
 
 
 

3. ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 
 
 
Ступањем на снагу Измена и допуна дела Плана генералне регулације „Атеница-
Кулиновци“ у Чачку за урбанистичку целину 4.1 (Центар) престаје да важи План 
генералне регулације „Атеница-Кулиновци“ у захвату Урбанистичке целине 4.1 и то у 
деловима који су предмет ових Измена и допуна. 
 
 
 

октобар, 2022. 
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