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1.ОПШТИ ДЕО 

 

1.1. Правни и плански основ за израду плана  

 
Правни основ за израду Измене и допуне Плана генералне регулације „Атеница-
Кулиновци“ у Чачку  садржан је у: 
 
- Закону о планирању и изградњи („Сл. гласник РС“, број 72/09 и 81/09 – испр., 64/10 - 
одлука УС и 24/11, 121/12, 42/13 - одлука УС, 50/13 - одлука УС, 98/13 – УС 132/14 и 
145/14 – одлука УС). 
- Правилнику о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и 
урбанистичког планирања („Сл. гласник РС“, бр. 64/15). 
- Одлуци о приступању изради Измена и допуна Плана генералне регулације „Атеница-
Кулиновци“ у Чачку, 06-171/17-I („Службени лист града Чачка“ бр. 19/2017). 
 
Плански основ: 
Плански основ за израду Измена и допуна Плана генералне регулације представља: 

- важећи План генералне регулације „Атеница-Кулиновци“ („Службени лист града 
Чачка“, бр. 14/2014). 

- Генерални урбанистички план града Чачка 2015. („Службени лист града Чачка“, 
бр. 25/2013). 

 
 

1.2. Опис границе Измена и допуна плана  

 
Одлуком је утврђена и описана прелиминарна граница Измена и допуна плана: 
 

Измене и допуне Плана генералне регулације „Атеница-Кулиновци“ у Чачку 
односе се на две локације: Локација 1 (простор цркве у Атеници са непосредним 
окружењем, површине 1.20ha) и Локација 2 (простор дечијег вртића „Колибри“ у 
Атеници, површине око 1.40ha), укупно око 2.60ha и обухватају део КО Чачак. 
Граница Локације 1 обухвата простор урбанистичке подцелине 3.9а – верски 
објекат, урбанистичке подцелине 3.9б – реонски парк и део урбанистичке 
целине 3.2 – становање средње густине од 50-150ст/ha између државног пута 
IIA реда број 179 - Ул. Ђакона Авакума, Ул. Матије Лишанчића и Ул. Браће 
Петронијевић. 
Граница Локације 2 обухвата простор урбанистичке целине 2.2 – дечија 
заштита (Вртић „Колибри“).      
 

 
Опис границе 
Граница Локације 1 полази од државног пута IIA реда број 179 – Ул. Ђакона Авакума на 
северу и креће се ка југу улицом Браће Петронијевић (Ул. 27), а затим скреће западно 
границом к. п. 6914/1 К.О. Чачак. Потом поново окреће ка југу границом к.п. парцела 
6910/3 и 6910/2 К.О. Чачак. Јужна граница ове локације прати границу к.п. 6910/2, а 
затим ка северу скреће Ул. Матије Лишанчића до укрштања са Ул. Ђакона Авакума. 
Границу Локације 2 са североисточне стране представља Ул. Др. Драгише Мишовића, 
која даље скреће западно уз отворени бетонски канал, а даље југоисточно преко к.п. 
6901/1 К.О. Чачак. Потом граница даље наставља границом к.п. 6901/1 К.О. Чачак све 
до Ул. Др. Драгише Мишовића.       
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У обухват Измена и допуна плана улазе следеће катастарске парцеле 
 
Локација 1 
 
К.О. Чачак 
Целе катастарске парцеле: 6910/5, 6910/2, 6914/2. 
 
Делови катастарских парцела: 6909, 6910/1, 6910/3, 6910/8 И 6914/1. 
 
Локација 2 
 
К.О. Чачак 
Целa катастарскa парцелa: 6901/1. 
 
Иземана и допуна Плана генералне регулације обухвата површину од 2,75 ha (1,32 ha 
на Локацији 1 и 1,43 ha на Локацији 2). 
 
Коначна граница обухвата Измена и допуна биће дефинисана кроз Нацрт плана. 
 
 

1.3. Извод из планских докумената вишег реда  

                                          
1.3.1. Извод из важећег Плана генералне регулације  

 
Важећим Планом генералне регулације „Атеница-Кулиновци“ у оквиру Локације 1 
опредељене су површине за: становање средње густине, верски објека, реонски парк и 
саобраћај. На Локацији 2 важећим Планом генералне регулације предвиђен је дечији 
вртић.  
 

Правила уређења 

 
Подела простора унутар граница плана на просторне зоне, целине и 
подцелине 
 
На основу утврђене планске концепције уређења и изградње простора, 
дефинисана је намена простора према начину коришћења простора и 
подела земљишта на површине за јавну употребу и друге намене. 
У складу са наменом површина по ГУП-у Чачка („Сл. лист града Чачка“, број 
25/2013) 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 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. 



Измена и допуна Плана генералне регулације „Атеница-Кулиновци“ у Чачку  – Рани јавни увид 

 

  3 
 

Основна концепција плана сагледава се кроз намену површина, а 
организација простора кроз његове карактеристике по функцији, карактеру 
потребних интервенција и по физичким критеријумима. 
Предметно подручје опредељено је за вишенаменско коришћење и 
дефинисано је поделом на зоне. У оквиру обухвата плана простор је 
подељен на 5 (пет) зона.  
 

ЗОНА  2  

 
Претежна намена ове зоне је становање средњих густина од 50-150 ст/ха, 
становање малих густина до 50 ст/ха и у мањем обиму  социјално 
становање, поред становања у овој зони планирано је формирање реонског 
центра као и уређење постојећег комплекса спомен дом Драгише Мишовића 
као функционалног Центра. У зони бр. 2. егзистира уређен комплекс  дечијег 
вртића и локација намењена за ТС која је у функцији. 
Део земљишта у овој зони налази се изван границе грађевинског реона и 
припада продуктивном земљишту – пољопривредном односно шумском. У 
оквиру шумског земљишта  издвојени су простори  на терену који су у 
значајном нагибу  и предвиђени су тако да је њихова улога пре свега 
заштитна у погледу спречавања даље ерозије тла. 

 
Урбанистичка целина  2.2 - дечија заштита (вртић „Колибри“) 

 
Ова целина опредељена је за јавну намену социјалне заштите – дечји 
вртић. На локацији егзистира објекат дечије установе за узраст деце до 6 
година доброг бонитета. Локација је ослоњена на веома прометну 
саобраћајницу ул. Др Драгиша Мишовић (државни пут II А реда бр. 179) што 
захтева посебну организацију простора. 
У оквиру комплекса могуће је реновирање, доградња и реконструкција 
постојећег објекта дечје установе и уређење слободних површина које 
треба организовати за игру деце комбинацијом зелених површина и 
поплочаних игралишта (земљиште са тврдом подлогом, стазе, песковнике и 
сл.). 

 

ЗОНА  3 

 

Претежна намена ове зоне је становање средњих густина од 50-150 ст/ха, 
становање малих густина до 50 ст/ха и у мањем обиму  социјално 
становање, поред становања у овој зони планирано је формирање реонског 
центра као и уређење постојећег комплекса спомен дом Драгише Мишовића 
као функционалног Центра. У зони бр. 2. егзистира уређен комплекс  дечијег 
вртића и локација намењена за ТС која је у функцији. 
Претежне намене у овој зони су становање малих густина до 50ст/ха и 
становање средњих густине од 50-150 ст/ха које су обрађене кроз 
урбанистичке целине. Поред становања заступљене су и следеће намене: 
функционални Центар, верски објекат, локални спортски центар, пословање 
и индустрија, гробље са заштитним зеленилом и реонски парк.  
Део земљишта у овој зони налази се изван границе грађевинског реона и 
припада продуктивном земљишту – пољопривредном односно шумском. У 
оквиру шумског земљишта  издвојени су простори  на терену који су у 
значајном нагибу  и предвиђени су тако да је њихова улога пре свега 
заштитна у погледу спречавања даље ерозије тла. 

 



Измена и допуна Плана генералне регулације „Атеница-Кулиновци“ у Чачку  – Рани јавни увид 

 

  4 
 

Урбанистичка целина 3.2 - становање средње густине од 50-150 
ст/ха 

 
У оквиру предметне урбанистичке целине, планирана је намена становања 
средњих густина од 50-150 ст/ха.  
На овом подручју предвиђен је даљи развој становања средње густине, које  
карактерише изградња породичних објеката са могућношћу пословног 
простора у оквиру истих. Ова густина постићи ће се погушћавањем на 
постојећим парцелама, кроз доградњу и надградњу, као и изградњом нових 
објеката. 
Планирано је погушћавање реконструкцијом постојећих објеката, 
повећањем спратности, изградњом другог објекта на парцели, евентуално 
спајањем објеката у двојне објекте, као и изградњом нових објеката на 
неизграђеним парцелама и изградњом пословног простора који не угрожава 
функцију становања и животну средину и који се могу јавити као самостални 
или у склопу стамбеног објекта. Планирано је погушћавање на постојећим 
парцелама, кроз могућност организовања два стана-домаћинства у склопу 
једног објекта, али не више од три стана и повећање спратности до 
максимално  По+Пр+2 (три надземне етаже у свим могућим комбинацијама). 
Могућа је  изградња пословног простора у оквиру стамбеног објекта 
(делатности које не угрожавају животну средину), али не више од 30% бруто 
развијене површине. Уколико се ради о пословању које има карактер 
услужног занатства  онда је та површина ограничена на 25%. Могућа је 
изградња и  другог стамбеног или пословног објекта на истој парцели. 

 
Урбанистичка подцелина 3.9а - верски објекат 

 
Целина 3.9а. представља локацију намењену за верски објект са пратећим 
садржајима. Постојећи објекат припада Трнавском намесништву а Жичкој 
Епархији, црква је посвећена Огњеној Марији, грађена је од 2001. до 2006. 
године. На локацији постављати објекте за потребе верских намена, мањи 
конак, палионице свећа, крстионице, продаја верских реквизита и сувенира 
и сл.  

 
Урбанистичка подцелина 3.9б – реонски парк 

 
Планирана намена комплекса подцелине 3.9б. је реонски парк. Обавезно 
формирање: цветних површина, нова садња високих биљних врста, 
постављање одговарајуће парковске расвете, обезбедити одговарајућу 
хидрантску мрежу, обезбедити приступ лицима са посебним потребама. 
Даје се могућност постављања скулптура, изградња спортско рекреативних 
садржаја (стазе, справе за гимнастику...), затим увођење мобилијара 
карактеристичног за парковске површине као и обавезно увођење простора 
за игру деце.  

 

Правила грађења 

 

Правила грађења у урбанистичким зонама, целинама и подцелинама 
 

Општа правила грађења 
 
Правилима грађења уређују се дозвољене претежне и пратеће намене, 
минимална величина парцеле, максимални индекс заузетости, постављање 
објекта у односу на регулациону линију и у односу на границе грађевинске 
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парцеле, међусобна удаљеност објекта, висина или спратност објекта, 
изградња других објеката на истој грађевинској парцели, постављање 
ограде, начин обезбеђивања приступа парцели, паркирање и гаражирање и 
др. 
Правила грађења представљају скуп међусобно зависних правила за 
изградњу објеката на појединачним грађевинским парцелама, дата по 
претежним наменама по зонама, целинама и подцелинама из Плана 
генералне регулације. 
Правила се примењују: 
- за директно спровођење плана - издавање локацијске дозволе.  
- као смернице за израду Планова детаљне регулације  
- за израду урбанистичких пројеката. 
 
У графичком прилогу „Карта планиране намене површина“ дате су претежне 
намене, а као пратеће могу се јавити њима компатибилне намене. 
Међусобно компатибилне намене су становање, пословање, трговина, 
угоститељство, занатство и услуге, комунални и саобраћајни објекти у 
функцији становања, пословања или снабдевања горивом, јавне намене -  
здравство, социјална и дечија заштита, образовање, култура, спорт и 
рекреација, верски објекти. 
Пејзажно уређење, споменици, фонтане, мобилијар и урбана опрема 
компатибилни су са свим наменама и могу се без посебних услова 
реализовати на свим површинама. 
Забрањена је изградња свих објеката у којима се обављају делатности  које 
могу да  угрозе околне објекте и  животну средину буком, вибрацијама, 
гасовима, мирисима, отпадним водама, и другим штетним дејствима, као и 
објекти који се по архитектонско грађевинском склопу не уклапају у 
окружење. 
 
СТАНОВАЊЕ СРЕДЊЕ ГУСТИНЕ НАСЕЉЕНОСТИ 50-150 ст/xa 

 

Урбанистичке целине 1.5, 2.3, 3.2, 4.4,  4.9, 4.10 и 5.2  
 

o У оквиру предметних  урбанистичких целина  планирано је  
погушћавање кроз реконструкцију, доградњу и надградњу, постојећих и 
изградњу нових објеката. 
o Планирана густина насељености од 51-150 становника/ха, а 
просечна густина становања 20-50 станова/ха; 
o Дозвољена намена је породично становање, породично 
становање са пословањем  и чисто пословање 
o У склопу породичних стамбено-пословних и пословних објеката 
могу се обављати следеће делатности: 
• трговина (продавнице свих типова за продају прехрамбене и робе 
широке потрошње на мало и др.), 
• услужно занатство (пекарске, посластичарске, обућарске, 
кројачке, фризерске, фотографске радње, праонице возила и друге 
занатске радње) 
• услужне делатности (књижара, видеотека, хемијска чистионица и 
др.), 
• угоститељство (мотел, пансион, ресторан, таверна, кафе бар, 
пицерија, хамбургерија...) 
• здравство (апотека, опште и специјалистичке ординације, 
амбуланте, стационари мањих капацитета и сл. ) 
• социјална заштита (сервиси за чување деце, вртићи, обданишта, 
играонице за децу, смештај и нега старих и изнемоглих лица и др.), 
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• култура (галерије, библиотеке, читаонице, и др.), 
• забава (билијар салони, салони видео игара, и др.) 
• спорта (теретане, вежбаоне за аеробик, фитнес, бодибилдинг и 
др.), 
• пословно-административне делатности (филијале банака, поште, 
представништва, агенције, пословни бирои ). 
 
У зони се могу планирати и друге делатности уз услов да не угрожавају 
околину, животну средину и услове становања, буком, гасовима, 
отпадним материјама или другим штетним дејствима, односно да су 
предвиђене мере, којима се у потпуности обезбеђује околина од 
загађења, да имају обезбеђене услове прикључка на комуналну 
инфраструктурну мрежу, те да се у складу са наменом и капацитетима 
може обезбедити потребан, правилима прописан број паркинг места за 
кориснике. 
 
Забрањује се изградња објеката чија би намена негативно утицала на 
претежну  намену - становање. Нису дозвољене пословне и производне 
делатности које могу угрозити животну средину и услове становања 
разним штетним утицајима: буком, гасовима, отпадним материјама или 
другим штетним дејствима, односно за која нису предвиђене мере којима 
се у потпуности обезбеђује околина од загађења. У зони породичног 
становања није дозвољена изградња објеката намена као што су  
галванизерске, ауто лимарске, ливачке, пластичарске, прераде коже, 
качарске, каменорезачке, млевење минерала и камена, сакупљање 
секундарних сировина и сл. 
 
o У овој зони градити стамбене објекате искључиво типа 
индивидуалних породичних објеката. У оквиру једног индивидуалног 
стамбеног објекта могуће је организовати максимум  три стана. 
o Врсте објеката с обзиром на начин изградње на грађевинској 
парцели у зони породичног становања су: 
• слободно-стојећи 
• двојни (објекти на суседним парцелама додирују једну заједничку 
линију    границе парцеле) 
• у непрекинутом низу (објекат додирује обе бочне линије 
грађевинске парцеле) 
• у прекинутом низу (објекат додирује само једну бочну линију 
грађевинске парцеле) 
• полуатријумски (објекат додирује три линије грађевинске парцеле) 
• атријумски – са затвореним заједничким двориштем. 
o Минимална површина грађевинске парцеле: 
• за слободно-стојећи објекат је 3.0 ара, изузетно 2.0 ара (односи се 
на постојеће и парцеле којима је формирањем саобраћајница смањена 
површина) 
• за двојни је 4.0 ара (2 x 2.0)  
• за објекте у прекинутом низу је 2.0 ара 
• за објекте у непрекинутом низу је 1.5 ара 
• за полуатријумске објекте је 1.5 ара 
o На парцелама до 5,00 ари пословни простор се може 
организовати у саставу стамбеног објекта, али не више од 30% 
површине. Уколико се ради о пословању које има карактер услужног 
занатства  онда је та површина ограничена на 10%. 
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o На парцелама већим од 5,00 ари могућа је  изградња и другог 
објекта на парцели за потребе становања или за потребе организовања 
пословог простора из терцијарног сектора 
o На парцелама већим од 5,00 ари уколико се планира изградња 
другог стамбеног или пословног објекта, помоћни објекти се не могу 
градити као независни објекти.  
o Минимална ширина грађевинске парцеле: 
• за слободно-стојећи објекат је 10.0м 
• за двојни 16.0м  (2 x 8.0м) 
• за објекте низу је 5.0м 
o Спратност објеката максимално По+Пр+2. Изградња подрумске 
или сутеренске етаже је могућа уколико не постоје сметње геотехничке и 
хидротехничке природе.  
o Спратност помоћних објеката који су самостални објекти је 
По+Пр,  
o Индекс заузетости парцеле -  максимално 50 %  
o Постојећи породични стамбени објекти могу се реконструисати, 
дограђивати и надграђивати под истим условима који важе за 
новопланиране објекте 
o Најмања дозвољена међусобна удаљеност  породичних 
слободностојећих и  објеката у прекинутом низу износи 4.0м. За 
породичне стамбене објекте чија је међусобна удаљеност мања од 3.0м 
могу се на суседним странама предвиђати наспрамни отвори 
нестамбених просторија са минималном висином парапета х=1.80м 
o Најмање дозвољено растојање основног габарита објекта (без 
истака) и линије         суседне грађевинске парцеле за породичне 
стамбене, стамбено-пословне и пословне објекте је: 
• за слободностојеће објекте: 
             -на делу бочног дворишта северне (односно западне) 
оријентације 2.0 м 
             -на делу бочног дворишта јужне (односно источне) оријентације 
3.0 м 
• за двојне објекте и објекте у прекинутом низу на бочном делу 
дворишта 4.0 м 
• за први или последњи објекат у непрекинутом низу 3.0 м 
o Слободностојећи објекти се могу градити и ближе линији суседне 
парцеле на делу         бочног дворишта северне оријентације, тј. на 
растојању од 1.0 м, у случају да је растојање објекта на делу бочног 
дворишта јужне оријентације на суседној парцели мин. 4.0 м, тј. да је 
међусобна удаљеност објеката 5.0 м. 
o Објекат се може градити и на линији једне од суседних парцела 
уколико је то наслеђен начин градње у блоку, а у том случају грађење 
објекта је условљено ширином слободног пролаза на припадајућој 
парцели у делу бочног дворишта мин. 4,0 м, а такође мора бити 
задовољен услов у погледу међусобне удаљености објеката с обзиром 
на планирану висину, а то је ½ висине вишег објекта. 
o За грађење и реконструкцију објеката на линији суседне парцеле 
као и на удаљеностима од суседне парцеле мањим од 1,0 м, на 
зидовима према суседној парцели се не могу пројектовати нити накнадно 
изводити отвори. На овим фасадама се могу уграђивати само фиксни 
стаклени елементи «стаклени зидови» (копилит стакло, стаклене призме, 
полигал и сл.) који би служили искључиво за нужно осветлење 
просторије. 
o Висина надзитка подкровних етажа маx 1,60 м 
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o Положај новопланираних објеката одређен је грађевинском 
линијом која је дефинисана у односу на регулациону линију (Графички 
прилог бр.8 Карта урбанистичке регулације).  Положај грађевинске линије 
у зонама где већ постоје изграђени објекти утврђен је на основу позиције 
већине изграђених објеката. Објекте постављати на или унутар 
грађевинске линије. 
o Постојећи објекти који делом задиру у планирану грађевинску 
линију имају следећи третман - задржавају се уколико њихов положај не 
угрожава безбедност (објекти на регулативи у зони раскрснице и сл.) али 
за  интервенције у смислу реконструкције и доградње мора се поштовати 
дата грађевинска линија.  
o Приступ парцели остварити са јавног пута или преко приватног 
пролаза 
o Ширина приватног пролаза не може бити мања од 2.50м 
o Смештај сопствених возила решавати у склопу парцеле изван 
површине јавног пута, уз услов 1.1 ПМ/ стан, односно 1ПМ/ 70м2 корисног 
простора  
o Настојати да се гаражирање аутомобила  оствари у склопу 
основног објекта -помоћни простор (простор у функцији основног 
објекта), а ако се гради као независни објекат на парцели (доградња уз 
постојећи стамбени или изградња новог) може имати мах.површину 
30м2.  
o Ограђивање парцела - зиданом или транспарентном оградом  до 
висине 1,40 м. Ограђивање се може вршити и живом зеленом оградом. 
Висина зидане, непрозирне ограде између парцела може бити и до 
висине 1,40 м а стубови ограде морају бити на земљишту власника 
парцеле. Зидане и друге врсте ограда постављају се на регулациону 
линију тако да ограда, стубови ограде и капије буду на грађевинској 
парцели која се ограђује. Угаоне грађевинске парцеле на раскрсницама 
саобраћајница морају бити транспарентне , с тим да парапет ограде до 
максималне висине од 60цм може бити зидан (опека, камен, бетон и др.) 
o За потребе формирања грађевинске парцеле, у складу са 
Законом извршити парцелацију односно препарцелацију. 
 

ВЕРСКИ ОБЈЕКАТ 
 

Урбанистичка подцелина 3.9а  
 

Постојећи верски објекат у насељу Атеница, црква Огњене Марије:  
• Положај објекта одређен је грађевинском линијом која је 
дефинисана у односу на регулациону линију. Објекат поставити на или 
унутар грађевинске линије ( Графички прилог бр.8 Карта урбанистичке 
регулације) 
• Степен искоришћености земљишта до 40% ,  
• Спратност пратећих објеката максимално По+П+1,  
• Приступ парцели остварити са јавне саобраћајнице,  
• Обезбедити прилазе за особе са посебним потребама 
• За потребе формирања грађевинске парцеле, парцелацију и 
препарцелацију извршити у складу са Законом. 
 
 

Правила грађења за објекте јавне намене 
 

СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА ДЕЦЕ 
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 ДЕЧИЈА ЗАШТИТА 
 
Урбанистичка целина 2.2  

 
Дозвољена намена –  објекат дечје заштите са потребним садржајима 
(простори за игру деце на отвореном) 

 Поштовати дату грађевинску линију која је дефинисана у односу 
на регулациону линију (Графички прилог бр.8 Карта урбанистичке 
регулације)  

 Капацитет максимално 320 деце 
 Индекс заузетости парцеле максимално 30% 
 Спратност објеката максимално По+Пр+1,  
 Приступ комплексу остварити са јавне саобраћајнице 
 Паркирање за особље обезбедити у оквиру комплекса  
 Приликом реконструкције придржавати се важећих прописа за 

пројектовање ове    врсте објеката и прописа за стабилност. 
Фундирање објеката вршити након  прибављања података о 
геоморфолошким карактеристикама земљишта. 

 Ограђивање парцела – транспарентном оградом висине до 1.60м.  
 Врсте зеленила које се саде у дворишту дечје установе 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 (најчешже четинари).    
Високо дрвеће не треба садити на јужној страни. 

 Обавезно поштовање Правилника о ближим условима за почетак 
рада и обављање делатности установа за децу („Сл. гласник РС“ 
број  50/94 и 6/96) 
 

СПОРТ И РЕКРЕАЦИЈА 
 

 РЕОНСКИ ПАРК 
 
Урбанистичка подцелина 3.9б  

У оквиру Реонског парка поштовати следеће опште услове: 
• Даје се могућност изградње монтажних објеката природних 
материјала у функцији парка (изложбени павиљон, сувенирница, 
уметничка радионица и сл. са пратећим садржајима) 
• Степен искоришћености под објектима је максимално 12% 
• Дозвољена спратност објекта је По+П 
• При избору биљних врста превасходно примењивати 
аутохтоне засаде и врсте отпорне на градске услове 
• Уређење и организацију површина прилагодити функцији 
пасивне рекреације. 
• Парк оплеменити елементима водених, зелених и 
поплочаних површина 
• Обавезно постављање мобилијара за игру деце, 
• Обезбедити прилазе за особе са посебним потребама. 

 

 

1.4. Општи циљеви израде плана  

 
Предмет Измена и допуна Плана генералне регулације је простор цркве у Атеници са 
непосредним окружењем и простор дечијег вртића „Колибри“ у Атеници. 
 
Основни циљеви за уређење и изградњу предметног подручја су следећи: 
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 стварање квалитетнијег простора у непосредном окружењу цркве кроз 
проширење реонског парка на зону становања средње густине. 

 стварање услова за изградњу пратећих садржаја цркве кроз проширење 
површине у функцији цркве, 

 стварање услова за квалитетније и рационалније коришћење простора у оквиру 
површине опредељене за дечији вртић 

2. АНАЛИЗА И ОЦЕНА ПОСТОЈЕЋЕГ СТАЊА 

 

2.1. Опис постојећег стања и начина коришћења простора 

 
Грађевинско подручје 
 
Изграђене површине заузимају мањи простор у обухвату Измена и допуна плана, око 
једне трећине укупне површине предметног простора. Неизграђене површине 
заузимају преостале две трећине простора и њих углавном чини површине воћњака и 
неколико слободних парцела. Планом вишег реда, читав простор је опредељен као 
грађевинско подручје. 
 
Намена површина  
 
Највећу површину у обухвату Измена и допуна плана заузима земљиште које је у 
функцији вртића „Колибри“. У оквиру ове површине налази се објекат вртића, паркинг 
за службена возила и двориште намењено игри деце. 
Следеће по заступљености је неизграђено земљиште у непосредној близини цркве   
представљено травним површинама.  
Значајно место у оквиру плана заузима порта са објектима у функцији цркве. 
Двориште цркве је са источне стране у контакту са зеленом површином на којој расте 
неколико неугледних стабала воћа. 
Са западне стране у односу на цркву присутни су објекти пословања. Ту се налазе 
продавница, рибарница и пекара. 
Мали део парцеле саобраћајнице улази у обухват плана. 
 
 
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. 
 
 

2.2. Саобраћајна инфраструктура 

 
2.2.1. Друмски саобраћај 

 
Саобраћајно-географски положај 
Саобраћајно-географски положај простора у обухвату Измена и допуна Плана је 
повољан с обзиром да га са северне стране тангира значајан коридор - државни пут II 
А реда, број 179 (тзв. »Стари Краљевачки пут«), којим Атеница остварује 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). 
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Са државног пута - Улице Ђакона Авакума остварује се директан приступ цркви у 
оквиру чијег партерног уређења је и паркинг простор. 
Правац Ул. Матије Лишанчића, као општинског пута бр. 123-27 води од државног пута II 
А реда, број 179 на југ за Горњу Атеницу. Попречни профил ове саобраћајнице састоји 
се од коловоза ширине 5.5м и тротоара са обе стране променљиве ширине. 
Само двориште вртића „Колибри“ ослања се на државни пут (Ул. Др Драгише 
Мишовића) и има директан улаз са њега. 
 
Важећим планским документом планирано је, како проширење државног пута и улице 
Матије Лишанчића, тако и увођење нових приступних саобраћајница на простору 
захвата Измена и допуна Плана.   
На подручју Измена и допуна Плана евидентан је недостатак паркинг површина 
имајући у виду значајне садржаје јавне намене.  
 
Када је у питању пешачки саобраћај на саобраћајницама које тангирају предметне 
садржаје постоје изграђени тротоари. 
 
Линије ЈГП-а  крећу се улицом Др Драгише Мишовић (са аутобуским нишама) као и 
Улицом Матије Лишанчића према Горњој Атеници. 
 
2.2.2. Оцена постојећег стања 

 

 Друмски саобраћај на подручју које је предмет Измена и допуна– у оквиру самих 
граница Плана не постоји, осим у виду партерног уређења и у незнатној 
површини у зони раскрснице.  

 
 

2.3. Биланс површина – постојећи начин коришћења земљишта у оквиру 
анализираног простора 

 

НАМЕНА 
УКУПНА ПОВРШИНА 
КОРИШЋЕЊА (m2) 

 
ЦРКВА 2839,11 

ПОСЛОВАЊЕ 526,02 

ВОЋЊАК 1.904,46 

НЕИЗГРАЂЕНЕ ПОВРШИНЕ 7.888,26 

ДЕЧИЈА ЗАШТИТА/ВРТИЋ 14.314,67 

САОБРАЋАЈНЕ ПОВРШИНЕ 40,41 

 
УКУПНО 27.512,93 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Измена и допуна Плана генералне регулације „Атеница-Кулиновци“ у Чачку  – Рани јавни увид 

 

  12 
 

 
 
 
 
 
 
 

3. ПЛАНСКИ ДЕО 

 

3.1. Планирана претежна намена површина 

 
Овим Изменама и допунама у оквиру предметног простора на Локацији 1 дефинисана 
је површина у функцији цркве, као и реонског парка при чему се добија јединствена 
просторна и функционална целина. 
 
На Локацији 2 – вртић „Колибри“ задржава се намена која је дефинисана и планом чија 
се Измена и допуна врши (дечија заштита), а кроз правила грађења биће створени 
услови за флексибилније и квалитетније уређење у оквиру планиране намене. 
 
Саобраћајно решење из плана чија се измена и допуна врши углавном се задржава 
осим у делу планиране Улице Атеница – Кулиновци 24 која се овим Изменама и 
допунама укида на делу између Улице Матије Лишанчића и Улице Браће 
Петронијевића, а ради постизања јединственог простора у функцији реонског парка.  
 
ОБОДНЕ САОБРАЋАЈНИЦЕ: 
 
1. Улица Др Драгише Мишовића у продужетку Ђакона Авакума која се поклапа са  
државним путем II А реда, број 179 Прањани-Трбушани-Љубић-Чачак-Дракчићи-
Краљево (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). 
 
Планом генералне регулације „Атеница–Кулиновци“ је предвиђена 
Изградња/реконструкција дела »Источне градске магистрале«, односно, проширење 
улица Др. Драгише Мишовића и Ђакона Авакума на попречни профил од 21,0м' (20м) и 
њен продужетак у правцу истока, као улазно – излазног правца према Краљеву. У овом 
попречном профилу су планиране четири саобраћајне траке (по две за сваки смер, 
раздвојене зеленим појасом ширине 2,0м'), две бициклистичке стазе по 1,5м' и 
тротоари по 1.5-2,0м'. 
 

2. Улица Матије Лишанчића  

Ова саобраћајница  као општински пут бр. 123-27  је у ПГР-е планирана за проширење 
попречног профила на коловоз ширине 6м и обостране тротоаре ширине по 2.5м . Са 
ње се остварује приступ будућем реонском парку.  

 
3. Остале улице које тангирају или задиру у предметни простор имају ранг приступних 
улица и колско-пешачких прилаза које унутар предметног обухвата и планираних зона 
опслужују планиране намене. Њихова регулациона ширина је мин. 8m. Саобраћајнице 
овог ранга које тангирају предметне садржаје и саобраћајно их опслужују су: Улица 
Браће Петронијевић (зона реонског парка и зона цркве) и Улица Атеница-Кулиновци 
21 и Атеница-Кулиновци 19 (зона дечије заштите) 
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Стационарни саобраћај 
Неопходно је приликом изградње нових и реконструкције постојећих објеката у 
зависности од намене објекта условити изградњу одговарајућег броја паркинг места на 
начин утврђен Правилником о општим правилима за парцелацију, регулацију и 
изградњу (Сл.гласник РС бр. 50/2011). У зони реонског парка за паркирање је 
предвиђена површина у виду организованог паркинг простора капацитета до 20ПМ са 
улазом из Улице Матије Лишанчића. 
Решење инфраструктурне мреже задржава се из плана чија се Измена и допуна врши. 
 
 
Цео захват Измена и допуна дефинисан је као грађевинско подручје (2,75 ha), у оквиру 
кога је земљиште подељено на површине јавне и остале намене.  
 
- површине јавне намене обухватају 2,38 ha 
- површине остале намене обухватају 0,37 ha 
 
 
3.1.1.  Површине јавне намене 

 
У оквиру површина јавне намене планирани су: 

 Зона дечије заштите 

 Зона реонског парка 
 

 Зона дечије заштите 
 
На површини на којој се налази дечији вртић, предвиђа се задржавање ове намене. 
Локација има значајне природне вредности, као и потенцијал за рекреацију и едукацију 
у природи због конфигурације терена, богате вегетације у оквиру своје парцеле, али и 
због великих слободних површина. 
На постојећем објекту дозвољене су: реконструкција, доградња, адаптација и санација. 
Дозвољена је и изградња нових објеката у оквиру исте парцеле, а у оквиру планом 
задатих параметара. Будући објекти положајем и обликом треба да буду уклопљени у 
природно окружење.  
Предвидети уређење слободних површина у складу са планираном наменом. 
 

 Зона реонског парка 

 
Планира се проширење зоне реонског парка са западне и источне стране цркве у 
односу на површину одређену важећим Планом генералне регулације. Ова зона 
граничи се са саобраћајницама, зоном цркве и зоном становања средње густине.  
 
У оквиру ове зоне планира се организовање парковске површине која ће становницима 
у окружењу и посетиоцима цркве обезбедити миран и пријатан амбијент за рекреацију 
и боравак у природи.  
У оквиру парка могућа је изградња монтажних објеката од природних материјала у 
функцији парка (изложбени павиљон, сувенирница, уметничка радионица и сл). 
У оквиру ове површине потребно је предвидети различите садржаје за активну и 
пасивну рекреацију корисника свих узраста. Слободне површине уредити 
комбинацијом поплочаних и отворених зелених површина, уз употребу вртно-
архитектонских елемената који ће додатно оплеменити простор (скулптура, фонтана, 
чесма, пергола, сеник, мобилијар за игру деце, мобилијар за одмор, мобилијар за 
одлагање отпада и др).  
Парк озеленити комбинацијом високог и ниског растиња, четинарских и лишћарских 
врста, распоређених појединачно или у групама на затравњеним површинама. 
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Репрезентативне цветњаке планирати на улазима у парк или на местима које треба 
додатно нагласити.  
Адекватном комбинацијом свих претходно наведених елемената, створити различите 
амбијентален целине у оквиру парка, при чему посебну пажњу треба посветити 
очувању визура ка верском објекту.    
У оквиру парковске површине организовати и паркинг за посетиоце. 
 
3.1.2.  Површине остале намене 

 

 Зона цркве 
 

Зона цркве се планира на месту где се и сада налази. Овим изменама омогућава се 
њено проширење ка јужној страни. На тај начин стварају се услови за изградњу 
пратећих садржаја у функцији цркве. Приликом изградње нових објеката водити рачуна 
о заштити постојећих визура које се пружају ка цркви.  
Предвидети уређени прилаз објектима у склопу ове зоне, као и адекватно партерно 
уређење. 
 
 
 
 

3.2. Биланс површина у обухвату Плана 

 

НАМЕНА ПОВРШИНА КОРИШЋЕЊА (m
2
) 

 

 

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

ПОВРШИНЕ ОСТАЛЕ НАМЕНЕ 

Зона цркве 3.727,51 

 

ПОВРШИНЕ ЈАВНЕ НАМЕНЕ 

Зона дечије заштите 14.314,67 

Зона реонског парка 9.470,75 
 

УКУПНО ГРАЂЕВИНСКО ПОДРУЧЈЕ 23.785,42 

 

УКУПНО 27.512,93 

 
 
 
 
 
 

4. ЗАКЉУЧАК 

 

Измене и допуне дела Плана генералне регулације „Атеница-Кулиновци“ требало би 
да створе услове за повећање квалитета простора који је предмет Измена и допуна, 
као и привођење намене реалним потребама на датом простору. 
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