
 

 
 288. 
 На основу члана 63. Статута града 
Чачка («Сл. лист града Чачка» број 3/2008, 
8/2013 и 22/2013) и члана 4. став 1. Одлуке о 
наградама и признањима града Чачка («Сл. 
лист града Чачка» број 19/13),  
 
 Скупштина града Чачка, на седници 
одржаној 16. децембра 2014. године, донела 
је 
 

О Д Л У К У 
О ДОДЕЛИ ДЕЦЕМБАРСКЕ 

НАГРАДЕ ГРАДА ЗА 2014. ГОДИНУ 
 

I 
 
 Децембарска награда града Чачка за 
2014. годину додељује се:  
 

- ПАТРИЈАРХУ СРПСКОМ  ГОСПО- 
ДИНУ ИРИНЕЈУ 

- ПРОФ. ДР ДРАГУТИНУ ЂУКИЋУ 
- КУД „ДУЛЕ МИЛОСАВЉЕВИЋ - 

ЖЕЛЕ“ 
 

II 
  
 Децембарска награда града додељује 
се на свечаној седници Скупштине града 
која се одржава  18.  децембра 2014. године.  
 

III 
 
 Ову одлуку објавити у «Службеном 
листу града Чачка». 
 

СКУПШТИНА ГРАДА ЧАЧКА 
Број: 06-213/14-I 

16. децембар 2014. године 
 

ПРЕДСЕДНИК 
Скупштине града Чачка, 
Вељко Неговановић, с.р. 

 
289. 
На основу члана 63. Статута града 

Чачка («Сл. лист града Чачка» број 3/2008, 
8/2013 и 22/2013) и члана 4. став 1. Одлуке о 
наградама и признањима града Чачка («Сл. 
лист града Чачка» број 19/13),  

 
 Скупштина града Чачка, на седници 
одржаној 16. децембра 2014. године, донела 
је 
 

О Д Л У К У 
О ДОДЕЛИ ЗВАЊА ПОЧАСНОГ 

ГРАЂАНИНА ГРАДА ЧАЧКА 
 

I 
 
 Звање почасног грађанина града Чачка 
додељује се  

- Драгану Кићановићу-Кићану, коша- 
ркашу. 

II 
 

Звање почасног грађанина града Чачка 
додељује се на свечаној седници Скупштине 
града која се одржава 18. децембра 2014. 
године.  

GODINA XLVIII BROJ 18 
^A^AK 17. decembar 

2014. godине 
Cena ovog broja je 600 dinara     

Godi{wa pretplata je 10.000 dinara 



 

 

III 

 

 Ову одлуку објавити у «Службеном 
листу града Чачка». 

 

СКУПШТИНА ГРАДА ЧАЧКА 
Број: 06-213/14-I 

16. децембар 2014. године 
 
 

ПРЕДСЕДНИК 
Скупштине града Чачка, 
Вељко Неговановић, с.р. 

 
 
 290. 
 На основу члана  2. ст. 4, члана 51. и 
61. Закона о правобранилаштву („Сл. гласник 
РС“ бр. 55/2014) и члана 63. Статута града 
Чачка („Сл. лист града Чачка“ бр. 3/2008, 
8/2013 и 22/2013),  
 

Скупштина града Чачка на седници 
одржаној 16. децембра 2014. године, донела 
је 
 
 

О Д Л У К У 

О ГРАДСКОМ ПРАВОБРАНИЛАШТВУ 

 

 I ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ 
 

Члан 1. 
 
 Овом одлуком се уређује делокруг, 
положај, надлежност, уређење и организација 
Градског правобранилаштва, положај Гра- 
дског правобраниоца, заменика Градског 
правобраниоца  и запослених у Градском 
правобранилаштву,  као и друга питања од 

значаја за рад Градског правобранилаштва 
града Чачка. 
 

Члан 2. 
 
 Градско правобранилаштво је орган 
који обавља послове правне заштите 
имовинских права и интереса града Чачка. 
 
 Седиште Градског правобранилаштва 
је у Чачку, ул. Жупана Страцимира бр. 2. 
 

Члан 3. 
 
 Градско правобранилаштво има печат 
округлог облика пречника 45 мм, који садржи 
грб Републике Србије у средини, око којег је 
исписан текст: „Република Србија - Град 
Чачак – Градско правобранилаштво“ на 
српском језику, ћириличним писмом. 
 Градско правобранилаштво има 
штамбиљ правоугаоног облика који садржи 
текст: „Република Србија, Градско 
правобранилаштво, број_________, 
датум_______________, Чачак. 
 
 II  ДЕЛОКРУГ 

 
Члан 4. 

 
 Градско правобранилаштво своју 
дужност обавља у складу са Уставом, 
законом, Статутом града Чачка и другим 
општим правним актима. 
 

 
 
 

Члан 5. 
 
 Градско правобранилаштво је засту-
пник града Чачка у правним поступцима пред 
судовима, арбитражама, органима управе и 
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другим надлежним органима, када град Чачак 
има положај странке или умешача о чијим 
правима и обавезама се одлучује у том 
поступку.  
 

Члан 6. 
 
 Градско правобранилаштво у правним 
поступцима пред судовима, арбитражама, 
органима управе и другим надлежним 
органима заступа органе града Чачка, 
организације и друга правна лица чије се 
финансирање обезбеђује из буџета града 
Чачка када имају положај странке или 
умешача о чијим правима и обавезама се 
одлучује у том поступку. 
 
 У случају сукоба имовинских права и 
интереса субјеката из става 1. овог члана, 
Градско правобранилаштво заступа град 
Чачак и његове органе. 
 
 Када у истом поступку учествују 
странке са супротстављеним интересима које 
према овој одлуци заступа Право- 
бранилаштво, а ни једна од тих странака није 
град Чачак, Правобранилаштво ће заступати 
странку која је иницирала покретање по- 
ступка. 
 

Члан 7. 
 
 Градско правобранилаштво може на 
основу посебно датог овлашћења заступати 
месне заједнице и друга правна лица чији је 
оснивач град Чачак, у погледу њихових 
имовинских права и интереса кад интереси 
тих лица нису у супротности са функцијом 
коју врши. 
 
 

Члан 8. 

 
 Када је прописано да је у одређеном 
поступку или за предузимање само одређене 
радње у поступку обавезно заступање 
странке од стране адвоката, Градско право- 
бранилаштво је овлашћено да предузима 
заступање под истим условима као и адвокат. 
 

Члан 9. 
 
 Градско правобранилаштво је овла- 
шћено да покрене поступак за оцену 
уставности и законитости општих правних 
аката, ако оцени да су законом, односно 
другим општим правним актом повређена 
имовинска права и интереси града Чачка.  
 

Члан 10. 
 
 Градско правобранилаштво даје 
правним лицима чија имовинска права и 
интересе заступа, на њихов захтев, правна 
мишљења у вези са закључивањем имо- 
винско-правних уговора и правна мишљења о 
другим имовинско-правним питањима. 
 
 Мишљење из става 1. овог члана, 
Градско правобранилаштво је дужно да 
достави у року од 30 дана од дана пријема 
захтева. 
          

Члан 11. 
 
 У случајевима у којима то природа 
спора допушта, Градско правобранилаштво 
ће пре покретања парнице или другог 
поступка предузети потребне мере ради 
споразумног решавања спорног односа.  
 Правно или физичко лице које има 
намеру да покрене поступак против града 
Чачка и његових органа или правних лица 
чија имовинска права и интересе заступа 
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Градско правобранилаштво, може се обра- 
тити Градском правобранилаштву са 
предлогом за споразумно решење спорног 
односа.  
 
 О предузетим мерама и њиховом 
резултату поводом захтева из става 2. овог 
члана, Градско правобранилаштво је дужно 
обавестити подносиоца у року од 30 дана од 
дана пријема захтева. 
 

Члан 12. 
 
 Органи града и друга правна лица која 
заступа Градско правобранилаштво дужни су 
да Градском правобранилаштву благо- 
времено достављају обавештења о правним 
стварима у којима је оно овлашћено да 
предузима правне радње и правна средства, 
као и да му на његов захтев достављају списе, 
обавештења и податке потребне за 
предузимање радњи за који је оно надлежно. 
 
 Када Градско правобранилаштво 
везује законски рок за поступање, органи и 
правна лица из става 1. овог члана дужни су 
да податке и обавештења неодложно доставе.  
 
 Ако услед непоступања, односно 
неблаговременог поступања органа и правних 
лица из става 1. и 2. овог члана, наступи 
штета за град Чачак или друге субјекте које 
заступа, Градско правобранилаштво ће о томе 
обавестити Градско веће града Чачка, а од 
одговорног лица у том органу или правном 
лицу захтеваће накнаду причињене штете. 
 
 
 
 

Члан 13. 

 
 Градско правобранилаштво може 
поверити правобранилаштву друге јединице 
локалне самоуправе да предузме одређену 
радњу у поступку пред судом, органом 
управе или другим надлежним органом. 
 Лица из става 1. овог члана поступају 
у границама датог писменог пуномоћја. 

 
Члан 14. 

 
 Сва писмена, у стварима у којима је 
предвиђено заступање од стране Градског 
правобранилаштва достављају се непосредно 
Градском правобранилаштву.  
 
 III ОРГАНИЗАЦИЈА И РАД 
 

Члан 15. 
 
 Функцију Градског правобранилаштва 
обављају Градски правобранилац и заменици 
Градског правобраниоца. 
  

Члан 16. 
 

 Градског правобраниоца и заменике 
Градског правобраниоца поставља Ску- 
пштина града Чачка на предлог Градског већа 
града Чачка, на период од 5 година. Исто 
лице може бити поново постављено на исти 
период. 
 
 За Градског правобраниоца може бити 
постављено лице које је држављанин 
Републике Србије, које испуњава опште 
услове за заснивање радног односа у 
државним органима, које је завршило правни 
факултет, положило правосудни испит и има 
најмање десет година радног искуства у 
правној струци после положеног правосудног 
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испита и достојно је правобранилачке 
функције. 
 
 За заменике Градског правобраниоца 
могу бити постављена лица која су држа- 
вљани Републике Србије, која испуњавају 
опште услове за заснивање радног односа у 
државним органима, која су завршила правни 
факултет, положила правосудни испит и 
имају најмање осам година радног искуства у 
правној струци после положеног правосудног 
испита и достојна су правобранилачке 
функције. 
 
 Када Градски правобранилац по 
истеку мандата не буде поново постављен 
или ако му положај престане на лични захтев, 
поставља се за заменика Градског 
правобраниоца уколико за то постоје услови.  
 
 Заменик Градског правобраниоца који 
не буде поново постављен или ако му 
положај престане на лични захтев, има право 
да буде распоређен на радно место 
правобранилачког помоћника, уколико за то 
постоје услови. 
  

Члан 17. 
 
 Радом Градског правобранилаштва 
руководи Градски правобранилац. 
 
 Када је Градски правобранилац 
одсутан или спречен да руководи Градским 
правобранилаштвом, замењује га заменик 
Градског правобраниоца одређен актом 
Градског правобраниоца. 
 
 
 
 

Члан 18. 

 
 У Градском правобранилаштву раде 
правобранилачки помоћници, правобрани- 
лачки приправници и други запослени за 
вршење стручних и административно-
техничких послова у складу са актом о 
унутрашњем уређењу и систематизацији 
радних места.  
 
 Правобранилачки помоћник и право- 
бранилачки приправник могу предузети 
радње заступања у поступку пред судом, 
органом управе или другим надлежним 
органом у границама писменог овлашћења 
Градског правобраниоца и заменика Градског 
правобраниоца. 
 
 За правобранилачког приправника 
прима се лице које је завршило правни 
факултет и испуњава опште услове за рад у 
државним органима. 
 
 Правобранилачки приправник прима 
се у радни однос на три године. 
 
 Дипломирани правник може бити 
примљен на обуку у Градско правобра- 
нилаштво, без заснивања радног односа, ради 
стицања радног искуства и услова за 
полагање правосудног испита (волонтер). 
 

Члан 19. 
 
 Број запослених у Градском правобра- 
нилаштву одређује Градски правобранилац 
актом о унутрашњем уређењу и систе- 
матизацији радних места. 
 
 На акт из става 1. овог члана 
сагласност даје Градско веће града Чачка.  
 

Члан 20. 
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 Градски правобранилац одговара за 
свој рад и рад Градског правобранилаштва 
Скупштини града Чачка, а заменици 
одговарају Градском правобраниоцу и 
Скупштини града Чачка. 
 
 Градски правобранилац најкасније до 
31. марта текуће године подноси Скупштини 
града Чачка извештај  о раду Градског 
правобранилаштва за претходну годину.  
 
 IV  РАДНИ ОДНОСИ 
 

Члан 21. 
 
 Градски правобранилац и заменици 
Градског правобраниоца остварују права из 
радног односа у складу са прописима о 
радним односима  и платама у државним 
органима. 
 
 О правима, обавезама и одгово- 
рностима запослених у Градском правобра- 
нилаштву одлучује Градски правобранилац. 
 
 На запослене у Градском правобра- 
нилаштву у остваривању права и обавеза из 
радног односа примењују се одредбе из 
закона и других прописа којима се уређују 
права, обавезе и одговорности из радних 
односа у државним органима. 
 
 V СРЕДСТВА 

 
Члан 22. 

 
 Средства за рад Градског правобра- 
нилаштва обезбеђују се у буџету града Чачка. 
 За законито и наменско коришћење 
средстава за финансирање рада Градског 

правобранилаштва одговоран је Градски 
правобранилац. 
 
 Захтеве и друге акте за исплату 
средстава из буџета града за финансирање 
Градског правобранилаштва потписује 
Градски правобранилац или лице које он 
овласти. 
 

Члан 23. 
 

 Градском правобранилаштву се 
признају трошкови које оствари у пословима 
заступања по прописима о наградама и 
накнадама трошкова за рад адвоката. 
 Остварени приходи из ст. 1. овог 
члана представљају приход буџета града 
Чачка.  
 
 VI ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ 
ОДРЕДБЕ 

 
Члан 24. 

 
 Ступањем на снагу ове одлуке, 
Градско јавно правобранилаштво наставља са 
радом као Градско правобранилаштво. 
 
 Градски јавни правобранилац и 
заменици Градског јавног правобраниоца 
постављени на основу  Одлуке о Градском 
јавном правобранилаштву („Сл. лист града 
Чачка“ бр. 8/2008) настављају са радом до 
постављења Градског правобраниоца и 
заменика Градског правобраниоца у складу са 
овом oдлуком. 
 
 Запослени у Градском јавном 
правобранилаштву настављају са радом до 
распоређивања запослених у Градском 
правобранилаштву у складу са актом о 
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унутрашњем уређењу и систематизацији 
радних места у Градском правобранилаштву. 
 
 Постављење Градског правобраниоца 
извршиће се у року од 90 дана од дана 
ступања на снагу ове oдлуке. 
 

Постављење заменика Градског 
правобраниоца  извршиће се у року од 90 
дана од дана доношења акта о унутрашњем 
уређењу и систематизацији радних места у 
Градском  правобранилаштву. 

 
Постављењем Градског правобрани- 

оца у складу са овом одлуком, престаје 
положај Градском јавном правобраниоцу.  

 
Постављењем заменика Градског 

првобраниоца у складу са овом одлуком, 
престаје положај заменику Градског јавног 
правобраниоца. 

 
Члан 25. 

 
 Градски правобранилац донеће 
Правилник о унутрашњем уређењу и  
систематизацији радних места у Градском 
правобранилаштву у року од 90 дана од дана 
ступања на снагу ове одлуке. 
  

Члан 26. 
 
 Даном ступања на снагу ове одлуке 
престаје да важи Одлука о Градском јавном 
правобранилаштву („Сл. лист града Чачка“ 
бр. 8/2008). 
 
 
 
 

Члан 27. 
 

 Ова  одлука ступа на снагу осмог дана 
од дана објављивања у „Службеном листу 
града Чачка“. 
 
 

СКУПШТИНА ГРАДА ЧАЧКА 
Број: 06-213/14-I 

16. децембар 2014. године 
 
 

ПРЕДСЕДНИК 
Скупштине града Чачка, 
Вељко Неговановић, с.р. 

 
 
 291. 
 На основу члана 27. и 46. Закона о 
планирању и изградњи („Сл. гласник РС”, 
број 72/09, 81/09 - испр. 64/10 - одлука УС, 
24/11, 121/12, 42/13 - одлука УС, 50/13 - 
одлука УС, 54/13 решење УС и 98/13 - одлука 
УС) и члана 63. Статута града Чачка 
(„Службени лист града Чачка“, број 3/2008, 
8/2013 и 22/2013), 
 

 Скупштина града Чачка, на седници 
одржаној 16. децембра 2014. године, донела 
је 

                     

О  Д  Л  У  К  У 
О ИЗРАДИ  ПЛАНА ДЕТАЉНЕ 

РЕГУЛАЦИЈЕ "КОШУТЊАК 1 - 
МЛАДОСТ” 

                                                                                                     
Члан 1. 

 
 Приступа се изради Плана детаљне 
регулације „Кошутњак 1 - Младост” (у даљем 
тексту: План детаљне регулације). 

Члан 2. 
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 План детаљне регулације представља 
разраду смерница Плана генералне 
регулације “Центар” у Чачку ("Сл. лист града 
Чачка", број 15/2014). 
 
 Планом детаљне регулације обухваћен 
је простор између улице Војводе Степе, реке 
Лупњаче, одбрамбеног насипа и Градског 
бедема. 
 
 Површина плана детаљне регулације 
износи око 56 ха.  
 
 Планом генералне регулације 
„Центар“ у Чачку предметно подручје је 
опредељено за следеће намене: 
 - становање средње густине 
насељености 50-150 ст/ха - као доминантна 
намена у оквиру захвата плана 
 - социјално становање 
 - градски парк (део 
новопланираног градског парка) 
 - комуналне функције (трафо 
станица 35 кВ). 
 
 Коначна граница предметног планског 
подручја биће дефинисана приликом 
припреме и стручне контроле концепта 
плана, а изузетно и нацрта плана. 
 

Члан 3. 
 
 Садржина Плана детаљне регулације 
представља нарочито: границу плана и 
обухват грађевинског подручја, поделу 
простора на посебне целине и зоне, детаљну 
намену земљишта, регулационе линије улица 
и јавних површина и грађевинске линије са 
елементима за обележавање на геодетској 
подлози, нивелационе коте улица и јавних 
површина (нивелациони план), попис парцела 

и опис локација за јавне површине, садржаје 
и објекте, коридоре и капацитете за 
саобраћајну, енергетску, комуналну и другу 
инфраструктуру, мере заштите културно – 
историјских споменика и заштићених 
природних целина, локације за које се 
обавезно израђује урбанистички пројекат, 
односно расписује конкурс, правила уређења 
и правила грађења по целинама и зонама и 
друге елементе значајне за спровођење плана. 
 

Члан 4. 
 

 Рок за израду Плана детаљне 
регулације је 6 месеци од дана ступања на 
снагу ове Одлуке. 

 
Члан 5. 

 
 План детаљне регулације (концепт 
плана и нацрт плана) ће израдити ЈП 
„Градац“ Чачак. 
 

Члан 6. 
 
 Обавезује се обрађивач да План детаљне 
регулације изради у свему према одредбама 
важећег Закона и подзаконских аката. План мора 
да садржи све елементе утврђене чланом 28. и 29. 
Закона о планирању и изградњи („Сл. гласник 
РС”, број 72/09, 81/09 - испр. 64/10 - одлука УС, 
24/11, 121/12, 42/13 - одлука УС, 50/13 - одлука 
УС, 54/13 решење УС и 98/13 - одлука УС). 
Графички део Плана детаљне регулације мора 
бити израђен у дигиталном облику (dwg формату) 
у свему у складу са чланом 36. и 37. Правилника 
о садржини, начину и поступку израде планских 
докумената („Сл. гласник РС“ број 31/10, 69/10 и 
16/11).  

Члан 7. 
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 Средства за израду Плана детаљне 
регулације планирана су Програмом 
пословања ЈП „Градац“ Чачак. 
 

Члан 8. 
 
 Саставни део ове одлуке је Мишљење 
Комисије за планове града Чачка, број 06-
231/2014-IV-2-01, од 17. новембра 2014. године и 
Решење о неприступању стратешкој процени 
утицаја на животну средину Плана детаљне 
регулације „Кошутњак 1 - Младост”, број 501-
294/14-IV-2-01 од 19.11.2014. године, које је у 
складу са чланом 9. став 1. Закона о стратешкој 
процени утицаја на животну средину („Сл. 
гласник РС“ број 135/2004 и 88/2010), донела 
Градска управа за урбанизам града Чачка и које 
се објављује у „Службеном листу града Чачка“.
  

Члан 9. 
 
 Ова одлука ступа на снагу осмог дана од 
дана објављивања у „Службеном листу града 
Чачка“. 
 
 

СКУПШТИНА ГРАДА ЧАЧКА 
Број: 06-213/14-I 

16. децембар 2014. године 
 

ПРЕДСЕДНИК 
Скупштине града Чачка, 
Вељко Неговановић, с.р. 

 
 
 292. 
 На основу члана 27. и 46. Закона о 
планирању и изградњи („Сл. гласник РС”, 
број 72/09, 81/09 - испр. 64/10 - одлука УС, 
24/11, 121/12, 42/13 - одлука УС, 50/13 - 
одлука УС, 54/13 решење УС и 98/13 - одлука 
УС) и члана 63. Статута града Чачка 

(„Службени лист града Чачка“, број 3/2008, 
8/2013 и 22/2013), 
 

 Скупштина града Чачка, на седници 
одржаној 16. децембра 2014. године, донела 
је 

О  Д  Л  У  К  У 

О ИЗРАДИ  ПЛАНА ДЕТАЉНЕ 
РЕГУЛАЦИЈЕ "КОШУТЊАК 3” 

 
Члан 1. 

 
 Приступа се изради Плана детаљне 
регулације „Кошутњак 3”  (у даљем тексту: 
План детаљне регулације). 
 

Члан 2. 
 

 План детаљне регулације представља 
разраду смерница Плана генералне 
регулације “Центар” у Чачку ("Сл. лист града 
Чачка", број 15/2014). 
 
 Планом детаљне регулације обухваћен 
је простор између улица Владике Николаја 
Велимировића, Булевара ослободилаца Чачка 
(државни пут I б реда бр. 23), улицом бр. 217 
и Светогорском, Булевара Вука Караџића и 
планираном трасом улице Стевана 
Првовенчаног у делу од Булевара Вука 
Караџића до улице Чачански батаљон, где 
наставља ка југозападу улицом Чачански 
батаљон, а затим скреће ка северозападу до 
улице Владике Николаја Велимировића.  
 
 Површина плана детаљне регулације 
износи око 43 ха.  
 
 Планом генералне регулације 
„Центар“ у Чачку предметно подручје је 
опредељено за следеће намене:  
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 - становање средње густине 
насељености 50 - 150 ст/ха - као  доминантна 
намена у оквиру захвата плана 
 - становање високе густине 
насељености  150 - 350 ст/ха. 
 
 Коначна граница предметног планског 
подручја биће дефинисана приликом при- 
преме и стручне контроле концепта плана, а 
изузетно и нацрта плана. 
 

Члан 3. 
 
 Садржина Плана детаљне регулације 
представља нарочито: границу плана и 
обухват грађевинског подручја, поделу 
простора на посебне целине и зоне, детаљну 
намену земљишта, регулационе линије улица 
и јавних површина и грађевинске линије са 
елементима за обележавање на геодетској 
подлози, нивелационе коте улица и јавних 
површина (нивелациони план), попис парцела 
и опис локација за јавне површине, садржаје 
и објекте, коридоре и капацитете за 
саобраћајну, енергетску, комуналну и другу 
инфраструктуру, мере заштите културно – 
историјских споменика и заштићених 
природних целина, локације за које се 
обавезно израђује урбанистички пројекат, 
односно расписује конкурс, правила уређења 
и правила грађења по целинама и зонама и 
друге елементе значајне за спровођење плана. 
 

Члан 4. 
 

 Рок за израду Плана детаљне 
регулације је 8 месеци од дана ступања на 
снагу ове Одлуке. 

Члан 5. 
 

 План детаљне регулације (концепт 
плана и нацрт плана) ће израдити ЈП 
„Градац“ Чачак. 
 

Члан 6. 
  
 Обавезује се обрађивач да План детаљне 
регулације изради у свему према одредбама 
важећег Закона и подзаконских аката. План мора 
да садржи све елементе утврђене чланом 28. и 29. 
Закона о планирању и изградњи („Сл. гласник 
РС”, број 72/09, 81/09 - испр. 64/10 - одлука УС, 
24/11, 121/12, 42/13 - одлука УС, 50/13 - одлука 
УС, 54/13 решење УС и 98/13 - одлука УС). 
Графички део Плана детаљне регулације мора 
бити израђен у дигиталном облику (dwg формату) 
у свему у складу са чланом 36. и 37. Правилника 
о садржини, начину и поступку израде планских 
докумената („Сл. гласник РС“ број 31/10, 69/10 и 
16/11). 
 

Члан 7. 
 
 Средства за израду Плана детаљне 
регулације планирана су Програмом 
пословања ЈП „Градац“ Чачак. 
 

Члан 8. 
 
 Саставни део ове одлуке је Мишљење 
Комисије за планове града Чачка, број 06-
239/2014-IV-2-01, од 24. новембра 2014. године и 
Решење о неприступању стратешкој процени 
утицаја на животну средину Плана детаљне 
регулације „Кошутњак 3”, број 501-295/14-IV-2-
01 од 19.11.2014. године, које је у складу са 
чланом 9. став 1. Закона о стратешкој процени 
утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“ 
број 135/2004 и 88/2010), донела Градска управа 
за урбанизам града Чачка и које се објављује у 
„Службеном листу града Чачка“. 
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Члан 9. 
 
 Ова одлука ступа на снагу осмог дана од 
дана објављивања у „Службеном листу града 
Чачка“. 
 
 

СКУПШТИНА ГРАДА ЧАЧКА 
Број: 06-213/14-I 

16. децембар 2014. године 
 

ПРЕДСЕДНИК 
Скупштине града Чачка, 
Вељко Неговановић, с.р. 

 
 
 293. 
 На основу члана 27. и 46. Закона о 
планирању и изградњи („Сл. гласник РС”, 
број 72/09, 81/09 - испр. 64/10 - одлука УС, 
24/11, 121/12, 42/13 - одлука УС, 50/13 - 
одлука УС, 54/13 решење УС и 98/13 - одлука 
УС) и члана 63. Статута града Чачка 
(„Службени лист града Чачка“, број 3/2008, 
8/2013 и 22/2013), 
 

 Скупштина града Чачка, на седници 
одржаној 16. децембра 2014. године, донела 
је 

О  Д  Л  У  К  У 
О ИЗРАДИ  ПЛАНА ДЕТАЉНЕ 

РЕГУЛАЦИЈЕ 
локације "Прелићи” 

 
 
 
 
 

Члан 1. 
 

 Приступа се изради Плана детаљне 
регулације локације „Прелићи” (у даљем 
тексту: План детаљне регулације). 
 

Члан 2. 
 

 План детаљне регулације представља 
разраду смерница Плана генералне регу- 
лације „Индустријска зона, комплекси 
болнице и касарне“ у Чачку ("Сл. лист града 
Чачка", број 14/2014). 
 
 Планом детаљне регулације обухваћен 
је простор у југоисточном делу обухвата 
ПГР-а „Индустријска зона, комплекси 
болнице и касарне“ у Чачку ("Сл. лист града 
Чачка", број 14/2014), на самом његовом 
ободу.  
 
 Површина плана детаљне регулације 
износи око 46 ха.  
 
 Планом генералне регулације 
„Индустријска зона, комплекси болнице и 
касарне“ предметно подручје је опредељено 
за следеће намене: 
 - пословање 
 - зона рекултивације са постро- 
јењем за биоразградиви отпад и енергетско 
рециклажно двориште 
 - водопривредно земљиште (река 
Западна Морава). 
 
 Границу плана представља простор 
између улице Николе Тесле, реке Западне 
Мораве и Атеничке реке. 
 
  Коначна граница предметног планског 
подручја биће дефинисана приликом 
припреме и стручне контроле концепта 
плана, а изузетно и нацрта плана. 
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Члан 3. 
 
 Садржина Плана детаљне регулације 
представља нарочито: границу плана и 
обухват грађевинског подручја, поделу 
простора на посебне целине и зоне, детаљну 
намену земљишта, регулационе линије улица 
и јавних површина и грађевинске линије са 
елементима за обележавање на геодетској 
подлози, нивелационе коте улица и јавних 
површина (нивелациони план), попис парцела 
и опис локација за јавне површине, садржаје 
и објекте, коридоре и капацитете за 
саобраћајну, енергетску, комуналну и другу 
инфраструктуру, мере заштите културно – 
историјских споменика и заштићених 
природних целина, локације за које се 
обавезно израђује урбанистички пројекат, 
односно расписује конкурс, правила уређења 
и правила грађења по целинама и зонама и 
друге елементе значајне за спровођење плана. 
 

Члан 4. 
 

 Рок за израду Плана детаљне 
регулације је 8 месеци од дана ступања на 
снагу ове Одлуке. 
 

Члан 5. 
 

 План детаљне регулације (концепт 
плана и нацрт плана) ће израдити ЈП 
„Градац“ Чачак. 
 

Члан 6. 
 
 Обавезује се обрађивач да План детаљне 
регулације изради у свему према одредбама 
важећег Закона и подзаконских аката. План мора 
да садржи све елементе утврђене чланом 28. и 29. 
Закона о планирању и изградњи („Сл. гласник 

РС”, број 72/09, 81/09 - испр. 64/10 - одлука УС, 
24/11, 121/12, 42/13 - одлука УС, 50/13 - одлука 
УС, 54/13 решење УС и 98/13 - одлука УС). 
Графички део Плана детаљне регулације мора 
бити израђен у дигиталном облику (dwg формату) 
у свему у складу са чланом 36. и 37. Правилника 
о садржини, начину и поступку израде планских 
докумената („Сл. гласник РС“ број 31/10, 69/10 и 
16/11). 

 
Члан 7. 

 
 Средства за израду Плана детаљне 
регулације планирана су Програмом 
пословања ЈП „Градац“ Чачак. 
 

Члан 8. 
 
 Саставни део ове одлуке је Мишљење 
Комисије за планове града Чачка, број 06-
231/2014-IV-2-01, од 17. новембра 2014. године и 
Решење о приступању стратешкој процени 
утицаја на животну средину Плана детаљне 
регулације локације „Прелићи”, број 501-296/14-
IV-2-01 од 19.11.2014. године, које је у складу са 
чланом 9. став 1. Закона о стратешкој процени 
утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“ 
број 135/2004 и 88/2010), донела Градска управа 
за урбанизам града Чачка и које се објављује у 
„Службеном листу града Чачка“.  
 

Члан 9. 
 
 Ова одлука ступа на снагу осмог дана од 
дана објављивања у „Службеном листу града 
Чачка“. 
 
 

СКУПШТИНА ГРАДА ЧАЧКА 
Број: 06-213/14-I 

16. децембар 2014. године 
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ПРЕДСЕДНИК 
Скупштине града Чачка, 
Вељко Неговановић, с.р.  

 
 
 294. 
 На основу члана 27. и 46. Закона о 
планирању и изградњи („Сл. гласник РС”, 
број 72/09, 81/09 - испр. 64/10 - одлука УС, 
24/11, 121/12, 42/13 - одлука УС, 50/13 - 
одлука УС, 54/13 решење УС и 98/13 - одлука 
УС) и члана 63. Статута града Чачка 
(„Службени лист града Чачка“, број 3/2008, 
8/2013 и 22/2013), 
 

 Скупштина града Чачка, на седници 
одржаној 16. децембра 2014. године, донела 
је 

О  Д  Л  У  К  У 

О ИЗРАДИ  ПЛАНА ДЕТАЉНЕ 
РЕГУЛАЦИЈЕ 

"СПОРТСКИ ЦЕНТАР” 
 

Члан 1. 
 

 Приступа се изради Плана детаљне 
регулације „Спортски центар” (у даљем 
тексту: План детаљне регулације). 
 

Члан 2. 
 

 План детаљне регулације представља 
разраду смерница Плана генералне регу- 
лације “Центар” у Чачку ("Сл. лист града 
Чачка", број 15/2014). 
 Планом детаљне регулације обухваћен 
је простор који се налази у северозападном 
делу обухвата ПГР-а „Центар“.  

 
Граница предложеног обухвата плана 

полази од одбрамбеног бедема на десној 
обали реке Западна Морава до зоне 
изворишта у Бељини, одакле би прешла на 
леву обалу реке и даље наставила западном 
границом плана генералне регулације (која се 
поклапа са западном границом ГУП-а Чачка 
2015.) до улице Видосава Колаковића, и 
наставила даље њеном трасом, а затим 
новопланираним улицама Студентском и 
Белог Дамјановића и даље пешачким мостом 
преко реке до одбрамбеног бедема. 

 
 Површина плана детаљне регулације 
износи око 230 ха.  
 
 Планом генералне регулације 
„Центар“ у Чачку предметно подручје је 
опредељено за следеће намене: 
 - градски спортски центар 

 - градски парк 
 - становање средње густине 
насељености 50-150 ст/ха. 
 - становање мале густине 
насељености до 50 ст/ха. 
 
 Коначна граница предметног 
планског подручја биће дефинисана 
приликом припреме и стручне контроле 
концепта плана, а изузетно и нацрта плана. 
 

Члан 3. 
 
 Садржина Плана детаљне регулације 
представља нарочито: границу плана и 
обухват грађевинског подручја, поделу 
простора на посебне целине и зоне, детаљну 
намену земљишта, регулационе линије улица 
и јавних површина и грађевинске линије са 
елементима за обележавање на геодетској 
подлози, нивелационе коте улица и јавних 
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површина (нивелациони план), попис парцела 
и опис локација за јавне површине, садржаје 
и објекте, коридоре и капацитете за 
саобраћајну, енергетску, комуналну и другу 
инфраструктуру, мере заштите културно – 
историјских споменика и заштићених 
природних целина, локације за које се 
обавезно израђује урбанистички пројекат, 
односно расписује конкурс, правила уређења 
и правила грађења по целинама и зонама и 
друге елементе значајне за спровођење плана. 
 

Члан 4. 
 

 Рок за израду Плана детаљне 
регулације је 8 месеци од дана ступања на 
снагу ове Одлуке. 
 

Члан 5. 
 

 План детаљне регулације (концепт 
плана и нацрт плана) ће израдити ЈП 
„Градац“ Чачак. 

Члан 6. 
 
 Обавезује се обрађивач да План детаљне 
регулације изради у свему према одредбама 
важећег Закона и подзаконских аката. План мора 
да садржи све елементе утврђене чланом 28. и 29. 
Закона о планирању и изградњи („Сл. гласник 
РС”, број 72/09, 81/09 - испр. 64/10 - одлука УС, 
24/11, 121/12, 42/13 - одлука УС, 50/13 - одлука 
УС, 54/13 решење УС и 98/13 - одлука УС). 
Графички део Плана детаљне регулације мора 
бити израђен у дигиталном облику (dwg формату) 
у свему у складу са чланом 36. и 37. Правилника 
о садржини, начину и поступку израде планских 
докумената („Сл. гласник РС“ број 31/10, 69/10 и 
16/11). 
 

Члан 7. 

 
 Средства за израду Плана детаљне 
регулације планирана су Програмом 
пословања ЈП „Градац“ Чачак. 
 

Члан 8. 
 
 Саставни део ове одлуке је Мишљење 
Комисије за планове града Чачка, број 06-
239/2014-IV-2-01, од 24 новембра 2014. године и 
Решење о неприступању стратешкој процени 
утицаја на животну средину Плана детаљне 
регулације „Кошутњак 3”, број 501-297/14-IV-2-
01 од 19.11.2014. године, које је у складу са 
чланом 9. став 1. Закона о стратешкој процени 
утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“ 
број 135/2004 и 88/2010), донела Градска управа 
за урбанизам града Чачка и које се објављује у 
„Службеном листу града Чачка“. 
 

Члан 9. 
 
 Ова одлука ступа на снагу осмог дана од 
дана објављивања у „Службеном листу града 
Чачка“. 
 
 

СКУПШТИНА ГРАДА ЧАЧКА 
Број: 06-213/14-I 

16. децембар 2014. године 
 
 

ПРЕДСЕДНИК 
Скупштине града Чачка, 
Вељко Неговановић, с.р. 

 
 
 295. 
 На основу члана 63. став 1. тачка 37. 
Статута града Чачка («Сл. лист града Чачка» 
бр. 3/2008, 8/2013 и 22/2013), 
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 Скупштина града Чачка,  на седници 
одржаној 16. децембра 2014. године, донела 
је  
 

 

О Д Л У К У 
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА 

ПЛАН РАДА РЕГИОНАЛНОГ 
ЦЕНТРА ЗА ТАЛЕНТЕ ЧАЧАК ЗА 

ШКОЛСКУ 2014/2015. ГОДИНУ 
 

 
I 

 
ДАЈЕ СЕ сагласност на План рада 

Регионалног центра за таленте Чачак за 
школску 2014/2015. годину,  који је донео 
Управни одбор Регионалног центра за 
таленте Чачак, на седници одржаној 14. 
новембра 2014. године. 
 

II 
 
 Ову Одлуку објавити у “Службеном  
листу града Чачка“. 
 

СКУПШТИНА ГРАДА ЧАЧКА 
Број: 06-213/14-I 

16. децембар 2014. године 
 

ПРЕДСЕДНИК 
Скупштине града Чачка, 
Вељко Неговановић, с.р. 

  
 
 
 296. 
 На основу члана 18. Закона о јавним 
службама („Сл. гласник РС“ број 42/91, 71/94, 
79/2005, 81/2005, 83/2005 и 83/2014), члана 

63. став 1. тачка 11а Статута града Чачка 
(„Сл. лист града Чачка“ број 3/2008, 8/2013 и 
22/2013) и члана 7. став 1. алинеја 1. Одлуке о 
организовању Установе за КОД „Коста 
Новаковић“ Чачак („Сл. лист општине Чачак“ 
број 7/94),  
 
 Скупштина града Чачка,  на седници 
одржаној 16. децембра 2014. године, донела 
је  

 
Р Е Ш Е Њ Е 

О ИМЕНОВАЊУ ДИРЕКТОРА 
УСТАНОВЕ ЗА КОД „КОСТА 

НОВАКОВИЋ“ ЧАЧАК 
 

I 
 

 Именује се Весна Никитовић, инж. 
организације рада из Чачка, за директора 
Установе за КОД „Коста Новаковић“ Чачак. 
  

 II 
 
 Ово решење објавити у „Службеном 
листу града Чачка“. 
 

 
СКУПШТИНА ГРАДА ЧАЧКА 

Број: 06-213/14-I 
16. децембар 2014. године 

 
ПРЕДСЕДНИК 

Скупштине града Чачка, 
Вељко Неговановић, с.р. 

  
 

297. 
На основу члана 20. Закона о јавним 

службама („Сл. гласник РС“ број 42/91, 71/94, 
79/2005, 81/2005, 83/2005 и 83/2014), члана 
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63. став 1. тачка 11а. Статута града Чачка 
(«Сл. лист града Чачка» број 3/2008, 8/2013 и 
22/2013) и члана 12. Одлуке о оснивању 
Регионалног центра за професионални развој 
запослених у образовању («Сл. лист општине 
Чачак» бр. 12/2005, 2/2006, 13/2007 и 
17/2012),  
 
 Скупштина града Чачка,  на седници 
одржаној 16. децембра 2014. године, донела 
је  
 

Р Е Ш Е Њ Е 

О РАЗРЕШЕЊУ ОДНОСНО 

ИМЕНОВАЊУ ЈЕДНОГ ЧЛАНА 

УПРАВНОГ ОДБОРА РЕГИОНАЛНОГ 

ЦЕНТРА ЗА ПРОФЕСИОНАЛНИ 

РАЗВОЈ ЗАПОСЛЕНИХ У ОБРАЗОВАЊУ 
 
I 

 
 Разрешава се Данило Беодрански, 
дужности члана Управног одбора Реги- 
оналног центра за професионални развој 
запослених у образовању, због престанка 
основа по коме је именован.  
 

II 
 
 Именује се Рада Каранац, социолог 
мастер, за члана Управног одбора 
Регионалног центра за професионални развој 
запослених у образовању, као представник 
Школске управе. 
 
 

III 
 

Ово решење објавити у „Службеном 
листу града Чачка“. 

 
 

СКУПШТИНА ГРАДА ЧАЧКА 
Број: 06-213/14-I 

16. децембар 2014. године 
 

ПРЕДСЕДНИК 
Скупштине града Чачка, 
Вељко Неговановић, с.р. 

 
 

298. 
На основу чл. 54. ст. 11. т. 2. Закона о 

основама система образовања и васпитања 
(„Сл. гласник РС“ број 72/2009, 52/2011 и 
55/2013) и члана 63. Статута града Чачка 
(„Сл. лист града Чачка“ број 3/2008, 8/2013 и 
22/2013),  
 
 Скупштина града Чачка,  на седници 
одржаној 16. децембра 2014. године, донела 
је  
 

Р Е Ш Е Њ Е 
О РАЗРЕШЕЊУ ОДНОСНО 

ИМЕНОВАЊУ  ЈЕДНОГ ЧЛАНА 
ШКОЛСКОГ ОДБОРА  ОШ 

«БРАНИСЛАВ ПЕТРОВИЋ» СЛАТИНА 
 

I   
   

Разрешава се Мирко Вујошевић, 
представник локалне самоуправе, дужности 
члана Школског одбора ОШ «Бранислав 
Петровић» Слатина. 

  
 

II 
 

Именује се Радиша Милишић, 
машински техничар, за члана Школског 
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одбора ОШ «Бранислав Петровић» Слатина, 
као представник локалне самоуправе. 
 

III 
 

 Ово решење објавити у «Службеном 
листу града Чачка». 

 
 
СКУПШТИНА ГРАДА ЧАЧКА 

Број: 06-213/14-I 
16. децембар 2014. године 

 
 

ПРЕДСЕДНИК 
Скупштине града Чачка, 
Вељко Неговановић, с.р. 

 
 

299. 
На основу чл. 54. ст. 11. т. 2. Закона о 

основама система образовања и васпитања 
(„Сл. гласник РС“ број 72/2009, 52/2011 и 
55/2013) и члана 63. Статута града Чачка 
(„Сл. лист града Чачка“ број 3/2008, 8/2013 и 
22/2013),  
 
 Скупштина града Чачка,  на седници 
одржаној 16. децембра 2014. године, донела 
је  

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О РАЗРЕШЕЊУ ОДНОСНО 

ИМЕНОВАЊУ ЈЕДНОГ ЧЛАНА 

ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОШ 

«ЂЕНЕРАЛ МАРКО КАТАНИЋ» 

БРЕСНИЦА 
I     

 
Разрешава се Виолета Ђокић, 

представник локалне самоуправе, дужности 

члана Школског одбора ОШ «Ђенерал Марко 
Катанић» Бресница. 

  
II 
 

Именује се Марина Урошевић, фарма- 
цеутски техничар, за члана Школског одбора 
ОШ «Ђенерал Марко Катанић» Бресница, као 
представник локалне самоуправе. 

 
III 

 
 Ово решење објавити у «Службеном 
листу града Чачка». 
 

 
СКУПШТИНА ГРАДА ЧАЧКА 

Број: 06-213/14-I 
16. децембар 2014. године 

 
 

ПРЕДСЕДНИК 
Скупштине града Чачка, 
Вељко Неговановић, с.р. 

 
 

300. 
На основу чл. 54. ст. 11. т. 2. Закона о 

основама система образовања и васпитања 
(„Сл. гласник РС“ број 72/2009, 52/2011 и 
55/2013) и члана 63. Статута града Чачка 
(„Сл. лист града Чачка“ број 3/2008, 8/2013 и 
22/2013),  
 
 Скупштина града Чачка,  на седници 
одржаној 16. децембра 2014. године, донела 
је  

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О РАЗРЕШЕЊУ ОДНОСНО 

ИМЕНОВАЊУ  ЈЕДНОГ ЧЛАНА 
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ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОШ „ТАТОМИР 

АНЂЕЛИЋ“ МРЧАЈЕВЦИ 
 
I 

 
Разрешава се Тања Сладоје-Туловић, 

представник локалне самоуправе, дужности 
члана Школског одбора ОШ «Татомир 
Анђелић» Мрчајевци. 

  
II 
 

Именује се Љубиша Спасовић, 
грађевински техничар, за члана Школског 
одбора ОШ «Татомир Анђелић» Мрчајевци, 
као представник локалне самоуправе. 

   
III 

 
 Ово решење објавити у «Службеном 
листу града Чачка». 

 
 
СКУПШТИНА ГРАДА ЧАЧКА 

Број: 06-213/14-I 
16. децембар 2014. године 

 
ПРЕДСЕДНИК 

Скупштине града Чачка, 
Вељко Неговановић, с.р. 

 
 
301. 
На основу члана 121. Статута града 

Чачка („Сл. лист града Чачка“ бр. 3/2008, 
8/2013 и 22/2013) и члана 12. Одлуке о буџету 
града Чачка за 2014. годину („Сл. лист града 
Чачка“ бр. 26/2013, 14/2014 и 15/2014), а по 
предлогу Градске управе за финансије,  
 

 Градско веће града Чачка, на седници 
одржаној 4. децембра 2014. године,  донело је 
 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
1. Из  средстaва утврђених Одлуком о 

буџету града Чачка за 2014. годину (,,Сл. лист 
града Чачка“ број 26/2013, 14/2014 и 15/2014) 
раздео 2, Градско веће, функционална 
класификација 111, апропријација 25, 
економска класификација 499 ,,Средства 
резерве - Стална резерва“, извор 
финансирања 01 (Издаци из средстава буџета 
Града), Директни корисник буџетских 
средстава - Градско веће града Чачка, 
одобравају се средства у износу од 225.446,80 
динара, МЗ Лугови,  на име измирења обавеза 
за санацију штете на делу цевовода водовода 
„Бачевци“ и делу водовода МЗ Горња 
Горевница, проузроковане изливањем 
Горевничке реке услед елементарне непогоде. 
 

2. Средства из тачке 1. Решења 
распоређују се на апропријацију 276, 
економска класификација 484 „Накнада 
штете за повредe или штету насталу услед 
елементарних непогода или других при- 
родних узрока“, функционална класифи- 
кација 111, извор финансирања 01 (Издаци из 
средстава буџета Града), Директни корисник 
буџетских средстава Градска управа за 
финансије. 
 

3. О извршењу овог решења стараће се 
Градска управа за финансије.  
 

4. Ово решење објавити у ,,Службеном 
листу града Чачка“. 
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ГРАД ЧАЧАК 
Градско веће 

Број: 06-252/14-III 
4. децембар 2014. године  

 
ПРЕДСЕДНИК 

ГРАДСКОГ ВЕЋА 
мр Војислав Илић, с.р. 

 

 
302. 
На основу члана 121. Статута града 

Чачка („Сл. лист града Чачка“ бр. 3/2008, 
8/2013 и 22/2013) и члана 12. Одлуке о буџету 
града Чачка за 2014. годину („Сл. лист града 
Чачка“ бр. 26/2013, 14/2014 и 15/2014), а по 
предлогу Градске управе за финансије,  
 

Градско веће града Чачка, на седници 
одржаној 4. децембра 2014. године,  донело је 
 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
1. Из  средстaва утврђених Одлуком о 

буџету града Чачка за 2014. годину (,,Сл. лист 
града Чачка“ број 26/2013, 14/2014 и 15/2014) 
раздео 2, Градско веће, функционална 
класификација 111, апропријација 25, 
економска класификација 499 ,,Средства 
резерве - Стална резерва“, извор 
финансирања 01 (Издаци из средстава буџета 
Града), Директни корисник буџетских 
средстава Градско веће града Чачка, 
одобравају се средства у износу од 70.963,20 
динара, ЈП „Градац“ Чачак, на име измирења 
обавеза за изведене радове на санацији штета 
у месним заједницама  насталих услед 
елементарне непогоде-поплаве, односно за 
покриће  материјалних трошкова - утрошеног 
горивa за рад механизације ЈКП „Водовод“ 
Чачак. 

 
2. Средства из тачке 1. Решења 

распоређују се на апропријацију 276, 
економска класификација 484 „Накнада 
штете за повредe или штету насталу услед 
елементарних непогода или других 
природних узрока“, функционална 
класификација 111, извор финансирања 01 
(Издаци из средстава буџета Града), 
Директни корисник буџетских средстава- 
Градска управа за финансије. 
 

3. О извршењу овог решења стараће се 
Градска управа за финансије.  
 

4. Ово решење објавити у ,,Службеном 
листу града Чачка“. 
 
 

ГРАД ЧАЧАК 
Градско веће 

Број: 06-252/14-III 
4. децембар 2014. године 

 
 

ПРЕДСЕДНИК 
ГРАДСКОГ ВЕЋА 

мр Војислав Илић, с.р. 
 
 

303. 
На основу члана 121. Статута града 

Чачка („Сл. лист града Чачка“ бр. 3/2008, 
8/2013 и 22/2013) и члана 13. Одлуке о буџету 
града Чачка за 2014. годину („Сл. лист града 
Чачка“ бр. 26/2013, 14/2014 и 15/2014), а по 
предлогу Градске управе за финансије,  

 
 Градско веће града Чачка, на седници 

одржаној 4. децембра 2014. године,  донело је 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
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1. Из средстaва утврђених Одлуком о 

буџету града Чачка за 2014. годину (,,Сл. лист 
града Чачка“ број 26/2013, 14/2014 и 15/2014) 
раздео 2, Градско веће, функционална 
класификација 111, апропријација 26, 
економска класификација 499 ,,Средства 
резерве - Текућа резерва“, извор 
финансирања 01 (Издаци из средстава буџета 
Града), Директни корисник буџетских 
средстава - Градско веће града Чачка, 
одобравају се средства у износу од 16.000,00 
динара, за непланиране сврхе за које није 
утврђена апропријација и то за отварање 
нових апропријација за исплату разлике 
између укупног износа плата обрачунатих 
применом основице која није умањена и 
основице која је умањена за 10% са 
урачунатим доприносима који се исплаћују 
на терет послодавца, а све у складу са 
Законом о привременом уређивању основице 
за обрачун и исплату плата, зарада и других 
примања код корисника јавних средстава, и 
отварају нове апропријације: 
 

7/2, економска класификација 465- 
Остале дотације и трансфери, функционална 
класификација 111, извор финансирања 01 
(Издаци из средстава буџета Града), Служба 
градоначелника града, Директни корисник 
буџетских средстава – Градоначелник града 
Чачка,  

 
15/1, економска класификација 465- 

Остале дотације и трансфери, функционална 
класификација 111, извор финансирања 01 
(Издаци из средстава буџета Града), Служба 
буџетске инспекције, Директни корисник 
буџетских средстава – Градоначелник града 
Чачка,  

 

22/1, економска класификација 465- 
Остале дотације и трансфери, функционална 
класификација 111, извор финансирања 01 
(Издаци из средстава буџета Града), Служба 
интерне ревизије, Директни корисник 
буџетских средстава – Градоначелник града 
Чачка,  
 

24/1, економска класификација 465 - 
Остале дотације и трансфери, функционална 
класификација 111, извор финансирања 01 
(Издаци из средстава буџета Града), 
Директни корисник буџетских средстава – 
Градско веће града Чачка, 

 
34/1, економска класификација 465 - 

Остале дотације и трансфери, функционална 
класификација 111, извор финансирања 01 
(Издаци из средстава буџета Града), 
Директни корисник буџетских средстава – 
Скупштина града, 
 

44/1, економска класификација 465 - 
Остале дотације и трансфери, функционална 
класификација 330, извор финансирања 01 
(Издаци из средстава буџета Града), 
Директни корисник буџетских средстава – 
Градско јавно правобранилаштво, 

 
78/1, економска класификација 465 - 

Остале дотације и трансфери, функционална 
класификација 111, извор финансирања 01 
(Издаци из средстава буџета Града), 
Директни корисник буџетских средстава – 
Градска управа за инспекцијски надзор, 

 
87/4, економска класификација 465 - 

Остале дотације и трансфери, функционална 
класификација 111, извор финансирања 01 
(Издаци из средстава буџета Града), 
Директни корисник буџетских средстава – 
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Градска управа за урбанизам, 
 

113/1, економска класификација 465 - 
Остале дотације и трансфери, функционална 
класификација 111, извор финансирања 01 
(Издаци из средстава буџета Града), 
Директни корисник буџетских средстава – 
Градска управа за локалну пореску 
администрацију, 

 
121/1, економска класификација 465 - 

Остале дотације и трансфери, функционална 
класификација 111, извор финансирања 01 
(Издаци из средстава буџета Града), 
Директни корисник буџетских средстава – 
Градска управа за стручне послове 
Скупштине, Градоначелника и Градског већа, 

 
129/1, економска класификација 465 - 

Остале дотације и трансфери, функционална 
класификација 111, извор финансирања 01 
(Издаци из средстава буџета Града), 
Директни корисник буџетских средстава – 
Градска управа за локални економски развој, 
 

162/1, економска класификација 465 - 
Остале дотације и трансфери, функционална 
класификација 111, извор финансирања 01 
(Издаци из средстава буџета Града), 
Директни корисник буџетских средстава – 
Градска управа за друштвене делатности, 

 
176/1, економска класификација 465 - 

Остале дотације и трансфери, функционална 
класификација 950, извор финансирања 01 
(Издаци из средстава буџета Града), 
Индиректни корисник буџетских средстава – 
Регионални центар за професионални развој 
запослених у образовању, Директни корисник 
буџетских средстава – Градска управа за 
друштвене делатности, 

 

274/1, економска класификација 465 - 
Остале дотације и трансфери, функционална 
класификација 111, извор финансирања 01 
(Издаци из средстава буџета Града), 
Директни корисник буџетских средстава – 
Градска управа за финансије, 

 
355/1, економска класификација 465 - 

Остале дотације и трансфери, функционална 
класификација 473, извор финансирања 01 
(Издаци из средстава буџета Града), 
Индиректни корисник буџетских средстава – 
Туристичка организација града Чачка, 
Директни корисник буџетских средстава – 
Градска управа за финансије, 

 
432/1, економска класификација 465 - 

Остале дотације и трансфери, функционална 
класификација 660, извор финансирања 01 
(Издаци из средстава буџета Града), 
Индиректни корисник буџетских средстава – 
Градска стамбена агенција, Директни 
корисник буџетских средстава – Градска 
управа за финансије, 
 

 
2. Средства из тачке 1. Решења распо- 

ређују се на нове  апропријације: 
  
7/2, економска класификација 465 - 

Остале дотације и трансфери, функционална 
класификација 111, извор финансирања 01 
(Издаци из средстава буџета Града), Служба 
градоначелника града,  Директни корисник 
буџетских средстава – Градоначелник града 
Чачка, у износу од 1.000,00 динара, 
 

15/1, економска класификација 465- 
Остале дотације и трансфери, функционална 
класификација 111, извор финансирања 01 
(Издаци из средстава буџета Града), Служба 
буџетске инспекције, Директни корисник 
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буџетских средстава – Градоначелник града 
Чачка, у износу од 1.000,00 динара, 
 

22/1, економска класификација 465- 
Остале дотације и трансфери, функционална 
класификација 111, извор финансирања 01 
(Издаци из средстава буџета Града), Служба 
интерне ревизије, Директни корисник 
буџетских средстава – Градоначелник града 
Чачка, у износу од 1.000,00 динара,  

 
24/1, економска класификација 465 - 

Остале дотације и трансфери, функционална 
класификација 111, извор финансирања 01 
(Издаци из средстава буџета Града), 
Директни корисник буџетских средстава – 
Градско веће града Чачка, у износу од 
1.000,00 динара, 

 
34/1, економска класификација 465 - 

Остале дотације и трансфери, функционална 
класификација 111, извор финансирања 01 
(Издаци из средстава буџета Града), 
Директни корисник буџетских средстава – 
Скупштина града, у износу од 1.000,00 
динара,  

 
44/1, економска класификација 465 - 

Остале дотације и трансфери,  функционална 
класификација 330, извор финансирања 01 
(Издаци из средстава буџета Града), 
Директни корисник буџетских средстава – 
Градско јавно правобранилаштво, у износу од 
1.000,00 динара,  

 
78/1, економска класификација 465 - 

Остале дотације и трансфери, функционална 
класификација 111, извор финансирања 01 
(Издаци из средстава буџета Града), 
Директни корисник буџетских средстава – 
Градска управа за инспекцијски надзор, у 

износу од 1.000,00 динара,  
 
87/4, економска класификација 465 - 

Остале дотације и трансфери, функционална 
класификација 111, извор финансирања 01 
(Издаци из средстава буџета Града), 
Директни корисник буџетских средстава – 
Градска управа за урбанизам, у износу од 
1.000,00 динара,  

 
113/1, економска класификација 465 - 

Остале дотације и трансфери, функционална 
класификација 111, извор финансирања 01 
(Издаци из средстава буџета Града), 
Директни корисник буџетских средстава – 
Градска управа за локалну пореску 
администрацију, у износу од 1.000,00 динара, 

 
121/1, економска класификација 465 - 

Остале дотације и трансфери, функционална 
класификација 111, извор финансирања 01 
(Издаци из средстава буџета Града), 
Директни корисник буџетских средстава – 
Градска управа за стручне послове 
Скупштине, Градоначелника и Градског већа, 
у износу од 1.000,00 динара,  

 
129/1, економска класификација 465 - 

Остале дотације и трансфери, функционална 
класификација 111, извор финансирања 01 
(Издаци из средстава буџета Града), 
Директни корисник буџетских средстава – 
Градска управа за локални економски развој, 
у износу од 1.000,00 динара,  

 
162/1, економска класификација 465 - 

Остале дотације и трансфери, функционална 
класификација 111, извор финансирања 01 
(Издаци из средстава буџета Града), 
Директни корисник буџетских средстава – 
Градска управа за друштвене делатности, у 
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износу од 1.000,00 динара,  
 
176/1, економска класификација 465 - 

Остале дотације и трансфери, функционална 
класификација 950, извор финансирања 01 
(Издаци из средстава буџета Града), 
Индиректни корисник буџетских средстава – 
Регионални центар за професионални развој 
запослених у образовању, Директни корисник 
буџетских средстава – Градска управа за 
друштвене делатности, у износу од 1.000,00 
динара,  

 
274/1, економска класификација 465 - 

Остале дотације и трансфери, функционална 
класификација 111, извор финансирања 01 
(Издаци из средстава буџета Града), 
Директни корисник буџетских средстава – 
Градска управа за финансије, у износу од 
1.000,00 динара,  

 
355/1, економска класификација 465 - 

Остале дотације и трансфери, функционална 
класификација 473, извор финансирања 01 
(Издаци из средстава буџета Града), 
Индиректни корисник буџетских средстава – 
Туристичка организација града Чачка, 
Директни корисник буџетских средстава – 
Градска управа за финансије, у износу од 
1.000,00 динара,  

 
432/1, економска класификација 465 - 

Остале дотације и трансфери, функционална 
класификација 660, извор финансирања 01 
(Издаци из средстава буџета Града), 
Индиректни корисник буџетских средстава – 
Градска стамбена агенција, Директни 
корисник буџетских средстава – Градска 
управа за финансије, у износу од 1.000,00 
динара,  

 
3. О извршењу овог решења стараће се 

Градска управа за финансије.  
 
4. Ово решење објавити у ,,Службеном 

листу града Чачка“. 
 
 

ГРАД ЧАЧАК 
Градско веће 

Број: 06-252/14-III 
4. децембар 2014. године  

 
 

ПРЕДСЕДНИК 
ГРАДСКОГ ВЕЋА 

мр Војислав Илић, с.р. 
 
 

304. 
На основу члана 121. Статута града 

Чачка („Сл. лист града Чачка“ бр. 3/2008, 
8/2013 и 22/2013) и члана 12. Одлуке о буџету 
града Чачка за 2014. годину („Сл. лист града 
Чачка“ бр. 26/2013, 14/2014 и 15/2014), а по 
предлогу Градске управе за финансије,  
 

 Градско веће града Чачка, на седници 
одржаној 9. децембра 2014. године,  донело је 
 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
1. Из  средстaва утврђених Одлуком о 

буџету града Чачка за 2014. годину (,,Сл. лист 
града Чачка“ број 26/2013, 14/2014 и 15/2014) 
раздео 2, Градско веће, функционална 
класификација 111, апропријација 25, 
економска класификација 499 ,,Средства 
резерве - Стална резерва“, извор 
финансирања 01 (Издаци из средстава буџета 
Града), Директни корисник буџетских 
средстава Градско веће града Чачка, 
одобравају се средства у износу од 
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1.500.000,00 динара, ЈП „Градац“ Чачак, на 
име измирења обавеза према извођачима 
радова на санацији штете од поплава у 2014. 
години. 
 

2. Средства из тачке 1. Решења 
распоређују се на апропријацију 276, 
економска класификација 484 „Накнаде 
штете за повредe или штету насталу услед 
елементарних непогода или других 
природних узрока“, функционална 
класификација 111, извор финансирања 01 
(Издаци из средстава буџета Града), 
Директни корисник буџетских средстава- 
Градска управа за финансије. 
 

3. О извршењу овог решења стараће се 
Градска управа за финансије.  
 

4. Ово решење објавити у ,,Службеном 
листу града Чачка“. 
 
 

ГРАД ЧАЧАК 
Градско веће 

Број: 06-263/14-III 
9. децембар 2014. године 

 
 

ПРЕДСЕДНИК 
ГРАДСКОГ ВЕЋА 

мр Војислав Илић, с.р. 
 

 
305. 
На основу члана 2. став 1. тачка 3. 

Закона о буџетском систему („Службени 
гласник Републике Србије“ број 54/2009, 
73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 
63/2013 – исправка и 108/2013) и члана 8. 
Одлуке о буџету града Чачка за 2014. годину 

(„Службени лист града Чачка“ број 26/2013, 
14/2014 и 15/2014), 

 
Градоначелник града Чачка, дана 5. 

децембра 2014. године, донео је  
 
 

ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН  
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНИ 
ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА  

ДИРЕКТНОГ КОРИСНИКА ГРАДСКЕ 
УПРАВЕ ЗА ДРУШТВЕНЕ 

ДЕЛАТНОСТИ ГРАДА ЧАЧКА ЗА 
2014. ГОДИНУ 

 
Члан 1. 

 
У Финансијском плану директног 

корисника  Градске управе за друштвене 
делатности града Чачка за 2014. годину (,,Сл. 
лист града Чачка“ бр. 16/2014 и 17/2014), 
члан 3. став 1., у табели, организациона 
класификација ОСНОВНА ШКОЛА „МИЛИЦА 
ПАВЛОВИЋ“ ЧАЧАК, број „14.054.100,00“ 
замењује се бројем „14.420.600,00“.  

 
На апропријацији 163, економска 

класификација 416 и економска 
класификација 4161 Награде запосленима и 
остали посебни расходи, број „250.000,00“  
замењује се бројем „616.500,00“. 

 
 Код организационе клсификације 

ОСНОВНА ШКОЛА „ТАНАСКО РАЈИЋ“ 
ЧАЧАК, апропријацијa 163: 

-на економскoj класификацији 423 
Услуге по уговору, број 352.000,00“ замењује 
се бројем „281.000,00“, 
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-на економској класификацији  4235 
Стручне услуге, број „160.000,00“ замењује 
се бројем „89.000,00“, 

-на економској класификацији 424 
Специјализоване услуге, број „110.000,00“ 
замењује се бројем „181.000,00“, 

-на економској класификацији 4249 
Остале специјализоване услуге, број 
„65.000,00“ замењује се бројем „136.000,00“. 

 
Код организационе класификације 

ОСНОВНА ШКОЛА „ФИЛИП ФИЛИПО- 
ВИЋ“ ЧАЧАК, апропријација 163: 

-на економској класификација 416  и 
економској класификацији 4161 Награде 
запосленима и остали посебни расходи, број 
„240.000,00“ замењује се бројем „300.000,00“. 

-на економској класификацији 423 
Услуге по уговору, број „278.000,00“ 
замењује се бројем „218.000,00“, 

- на економској класификацији 4233 
Услуге образовања и усавршавања 
запослених, број „96.000,00“ замењује се 
бројем „36.000,00“.  

 
Код организационе класификације 

ОСНОВНА ШКОЛА ,,СВЕТИ САВА“ 
ЧАЧАК, апропријација 163: 

-на економској класификацији 415 и 
4151 Накнада трошкова за запослене број 
,,225.000,00“ замењује се бројем ,,250.600,00“. 

 
 -на економској класификацији 4212 

Енергетске услуге, број „4.600. 000,00“ 
замењује се бројем ,,4.484.500,00“, 

 
-на економској класификацији  424 и 

4249 Остале специјализоване услуге број 
„100.000,00“ замењује се бројем ,,189.900,00“. 

Код организационе класификације 
ОСНОВНА ШКОЛА „ТАТОМИР АНЂЕЛИЋ“ 
МРЧАЈЕВЦИ, апропријација 163: 

 
- на економској класификацији 415 и 

економској класификацији 4151 Накнаде 
трошкова за запослене, број „1.092.000,00“ 
замењује се бројем „1.292.000,00“, 

-на  економској класификацији 421 
Стални трошкови,  број „3.710.000,00“ 
замењује се бројем „3.510.000,00“, 

- на економској класификацији 4211 
Трошкови платног промета и банкарских 
услуга, број „270.000,00“ замењује се бројем 
„220.000,00“,  

- на економској класификацији 4212 
Енергетске услуге, број „3.000.000,00“ 
замењује се бројем „2.850.000,00“. 

 
Код организационе класификације 

ОСНОВНА ШКОЛА „СВЕТИ ЂАКОН 
АВАКУМ“, апропријација 163: 

-на економској класификацији 413 и 
економској класификацији 4131 Накнаде у 
натури број „665.000,00“ замењује се бројем 
„565.000,00“, 

-на  економској класификацији 472 
Накнаде за социјалну заштиту из буџета и 
економској класификацији 4727 Накнаде из 
буџета за образовање, културу, науку и спорт, 
број 185.000,00 замењује се бројем 
„285.000,00“. 
 

На апропријацији 163 Остали расходи, 
број „4.241.000,00“ замењује се бројем 
„3.874.960,00“ а на: 

-економској класификацији 421 
Стални трошкови број „2.637.160,00“ 
замењује се бројем „2.270.660,00“, 

-економској класификацији 4212  
Енергетске услуге број „2.359.200,00“ 
замењује се бројем „1.992.700,00,00“. 

Члан 2. 
 



Strana broj  3346— Broj 18         SLU@BENI LIST ГРАДА ^A^KА         17. decembar  2014. godine 

 

 

 У члану 6., у табели, апропријација 
181: 

- на економској класификацији 411 и 
економској класификацији 4111 Плате 
додаци и накнаде запослених, број 
„831.540,00“ замењује се бројем „815.368,88“. 

- на економској класификацији 4121 
Допринос за пензијско и инвалидско 
осигурање број ,,91.470,00“  замењује се 
бројем  ,,93.470,00“, 

- на економској класификацији 4122 
Допринос за здравствено осигурање број 
,,51.140.00“  замењује се бројем ,,49.140,00“. 

 
 После економске класификације 4261 
Административни материјал, додаје се нова 
економска класификација која гласи: 
 „4651 Остале донације и трансфери     
16.171,12“. 
 

Члан  3. 
 

У члану 8. став 1. у табели, орга-
низациона класификација ПРЕХРАМБЕНО 
УГОСТИТЕЉСКА ШКОЛА ЧАЧАК, 
апропријацији 184: 

 
- на економској класификацији 413 и 

економској класификацији 4131 Накнаде у 
натури број „1.250.000,00“ замењује се бројем 
„900.000,00“, 

 
-на економској класификацији 415 и 

економској класификацији 4151 Накнаде 
трошкова за запослене, број „315.000,00“ 
замењује се бројем „665.000,00. 

  
 Код организационе класификације 
МАШИНСКО САОБРАЋАЈНА ШКОЛА 
ЧАЧАК, број „22.696.000,00“ замењује се 

бројем „22.732.184,00“, а на апропријацији 
184: 
 -економска класификација 423 Услуге 
по уговору, број „328.000,00“ замењује се 
бројем „356.914,00“, 
 -економска класификација 426 
Материјал, број „1.800.000,00“ замењује се 
бројем „1.807.270,00“, 
 -економска класификација 4261 
Административни материјал, број 
„195.000,00“ замењује се бројем „202.270,00“. 
 

 На апропријацији 184 Остали расходи, 
број „1.066.657,00“ замењује се бројем 
„1.030.473,00“ а на економској 
класификацији 421 Стални трошкови и 
економској класификацији 4212 Енергетске 
услуге, број „866.657,00“ замењује се бројем 
„830.473,00“. 

Члан 4. 
  
У члану 9, у табели, редни број 2.1., 

апропријација 262, на економској 
класификацији 4728 Накнада из буџета за 
становање и живот-помоћ у набавци дрва за 
огрев, број ,,7.632.000,00“ замењује се бројем 
,,7.200.000,00“ а на економској 
класификацији 4729 Остале накнаде из 
буџета-једнократне помоћи, ванредне помоћи 
и друго, број  17.795.100,00“ замењује се 
бројем ,,18.227.100“.    

 
Члан 5 

 
 Овај финансијски план ступа на снагу 
даном доношења, а биће објављен у „Слу- 
жбеном листу града Чачка“. 
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ГРАД ЧАЧАК 
Градоначелник 

Број: 402-6/14-II 
5. децембар 2014. године 

 
 

ГРАДОНАЧЕЛНИК 
мр Војислав Илић, с.р. 

 
 
 306. 
 На основу члана 9. став 3. Закона о 
стратешкој процени утицаја на животну 
средину (»Сл. гласник РС«, број 135/04), а 
у вези члана 46. Закона о планирању и 
изградњи („Сл. гласник РС”, број 72/09, 
81/09 - испр. 64/10 - одлука УС, 24/11, 
121/12, 42/13 - одлука УС, 50/13 - одлука 
УС, 54/13 решење УС и 98/13 - одлука 
УС) и члана 18. Одлуке о градским 
управама (»Сл. лист града Чачка«, број 
8/2008), Градска управа за урбанизам, 
града Чачка, доноси 
 
 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 
О НЕПРИСТУПАЊУ СТРАТЕШКОЈ 
ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ 

СРЕДИНУ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ 
РЕГУЛАЦИЈЕ „СПОРТСКИ 

ЦЕНТАР” 
 

 
 1. НЕ ПРИСТУПА СЕ стратешкој 
процени утицаја на животну средину 
Плана детаљне регулације „Спортски 
центар”.  
 
 2. Ово решење објављује се у 
“Службеном листу града Чачка”. 
 

О б р а з л о ж е њ е 
 
 Одлуком о изради Плана детаљне 
регулације „Спортски центар” приступиће 
се изради Плана детаљне регулације 
„Спортски центар”. 
 
 Чланом 5. став 1. Закона о 
стратешкој процени утицаја на животну 
средину (»Сл. гласник РС«, број 135/04 и 
88/10) прописано је да се стратешка 
процена врши за планове, програме и 
основе у области просторног и урба- 
нистичког планирања или коришћења 
земљишта, пољопривреде, шумарства, 
рибарства, ловства, енергетике, инду- 
стрије, саобраћаја, управљања отпадом, 
управљање водама, телекомуникација, 
туризма, очување природних станишта и 
дивље флоре и фауне, којима се 
успоставља оквир за одобравање будућих 
развојних пројеката одре|ених пропи- 
сима којима се одре|ује процена утицаја 
на животну средину. 
 
 Ставом 2. истог члана прописано је 
да за планове и програме из става 1. овог 
члана којима је предвиђено коришћење 
мањих површина на локалном нивоу, 
одлуку о стратешкој процени доноси 
орган надлежан за припрему плана и 
програма ако према критеријумима 
прописаним овим законом, утврди да 
постоји могућност значајних утицаја на 
животну средину. 
 
 У поступку одлучивања о изради 
стратешке процене утицаја на животну 
средину Плана детаљне регулације 
„Спортски центар”, прибављено је 
мишљење Службе за заштиту животне 
средине Градске управе за урбанизам 
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града Чачка број 501-287/14-IV-2-01 од 
13.11.2014. године у коме је изражен став 
да за израду Плана детаљне регулације 
„Спортски центар”, на основу члана 9. 
став 1. Закона о стратешкој процени 
утицаја на животну средину (»Сл. гласник 
РС« број 135/04 и 88/10) и упутства за 
спровођење Закона о стратешкој процени 
утицаја на животну средину, издатог од 
Министарства науке и заштите животне 
средине РС, Управа за заштиту животне 
средине у Београду 2007. године, није 
неопходно приступити изради Извештаја 
о стратешкој процени утицаја на животну 
средину. 
 
 Ова Управа је имајући у виду 
планиране намене, чињеницу да је 
урађена стратешка процена утицаја вишег 
хијерархијског нивоа за целу територију 
града, да предметним планом нису 
планирани будући развојни пројекти 
одређени прописима којима се уређује 
процена утицаја на животну средину, 
утврдила да предметни план не подлеже 
обавези израде стратешке процене утицаја 
у смислу одредбе члана 5. став 1. Закона о 
стратешкој процени утицаја на животну 
средину (»Сл. гласник РС«, број 135/04 и 
88/10), а на основу претходно 
прибављеног мишљења Службе заштите 
животне средине ове Управе од 
13.11.2014. године, као органа надлежног 
за послове заштите животне средине. 
 
 
 
 
 
 
 

 РЕШЕНО У ГРАДСКОЈ УПРАВИ 
ЗА УРБАНИЗАМ ГРАДА ЧАЧКА, ПОД 
БРОЈЕМ: 501-297/14-IV-2-01 ДАНА 
19.11.2014. ГОДИНЕ 
 

 
НАЧЕЛНИК УПРАВЕ 

Милош Милосављевић,дипл.инг.арх, с.р. 
 
 
 307. 
 На основу члана 9. став 3. Закона о 
стратешкој процени утицаја на животну 
средину (»Сл. гласник РС«, број 135/04), а 
у вези члана 46. Закона о планирању и 
изградњи („Сл. гласник РС”, број 72/09, 
81/09 - испр. 64/10 - одлука УС, 24/11, 
121/12, 42/13 - одлука УС, 50/13 - одлука 
УС, 54/13 решење УС и 98/13 - одлука 
УС) и члана 18. Одлуке о градским 
управама (»Сл. лист града Чачка«, број 
8/2008), Градска управа за урбанизам, 
града Чачка, доноси 
 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 
О НЕПРИСТУПАЊУ СТРАТЕШКОЈ 
ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ 

СРЕДИНУ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ 
РЕГУЛАЦИЈЕ „КОШУТЊАК 3" 

 
 
 1. НЕ ПРИСТУПА СЕ стратешкој 
процени утицаја на животну средину 
Плана детаљне регулације „Кошутњак 3”.  
 
 2. Ово решење објављује се у 
“Службеном листу града Чачка”. 
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О б р а з л о ж е њ е 
 
 Одлуком о изради Плана детаљне 
регулације „Кошутњак 3” приступиће се 
изради Плана детаљне регулације 
„Кошутњак 3”. 
 
 Чланом 5. став 1. Закона о 
стратешкој процени утицаја на животну 
средину (»Сл. гласник РС«, број 135/04 и 
88/10) прописано је да се стратешка 
процена врши за планове, програме и 
основе у области просторног и 
урбанистичког планирања или коришћења 
земљишта, пољопривреде, шумарства, 
рибарства, ловства, енергетике, инду- 
стрије, саобраћаја, управљања отпадом, 
управљање водама, телекомуникација, 
туризма, очување природних станишта и 
дивље флоре и фауне, којима се 
успоставља оквир за одобравање будућих 
развојних пројеката одре|ених прописима 
којима се одре|ује процена утицаја на 
животну средину. 
 
 Ставом 2. истог члана прописано је 
да за планове и програме из става 1. овог 
члана којима је предвиђено коришћење 
мањих површина на локалном нивоу, 
одлуку о стратешкој процени доноси 
орган надлежан за припрему плана и 
програма ако према критеријумима 
прописаним овим законом, утврди да 
постоји могућност значајних утицаја на 
животну средину. 
 
 У поступку одлучивања о изради 
стратешке процене утицаја на животну 
средину Плана детаљне регулације 
„Кошутњак 3”, прибављено је мишљење 
Службе за заштиту животне средине 
Градске управе за урбанизам града Чачка 

број 501-286/14-IV-2-01 од 13.11.2014. 
године у коме је изражен став да за израду 
Плана детаљне регулације „Кошутњак 3”, 
на основу члана 9. став 1. Закона о 
стратешкој процени утицаја на животну 
средину (»Сл. гласник РС« број 135/04 и 
88/10) и упутства за спровођење Закона о 
стратешкој процени утицаја на животну 
средину, издатог од Министарства науке 
и заштите животне средине РС, Управа за 
заштиту животне средине у Београду 
2007. године, није неопходно приступити 
изради Извештаја о стратешкој процени 
утицаја на животну средину. 
 
 Ова Управа је имајући у виду 
планиране намене, чињеницу да је 
урађена стратешка процена утицаја вишег 
хијерархијског нивоа за целу територију 
града, да предметним планом нису 
планирани будући развојни пројекти 
одређени прописима којима се уређује 
процена утицаја на животну средину, 
утврдила да предметни план не подлеже 
обавези израде стратешке процене утицаја 
у смислу одредбе члана 5. став 1. Закона о 
стратешкој процени утицаја на животну 
средину (»Сл. гласник РС«, број 135/04 и 
88/10), а на основу претходно 
прибављеног мишљења Службе заштите 
животне средине ове Управе од 
13.11.2014. године, као органа надлежног 
за послове заштите животне средине. 
 

РЕШЕНО У ГРАДСКОЈ УПРАВИ 
ЗА УРБАНИЗАМ ГРАДА ЧАЧКА, ПОД 
БРОЈЕМ: 501-295/14-IV-2-01 ДАНА 
19.11.2014. ГОДИНЕ  
 

НАЧЕЛНИК УПРАВЕ 
Милош Милосављевић,дипл.инг.арх., с.р. 
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 308. 
 На основу члана 9. став 3. Закона о 
стратешкој процени утицаја на животну 
средину (»Сл. гласник РС«, број 135/04), а 
у вези члана 46. Закона о планирању и 
изградњи („Сл. гласник РС”, број 72/09, 
81/09 - испр. 64/10 - одлука УС, 24/11, 
121/12, 42/13 - одлука УС, 50/13 - одлука 
УС, 54/13 решење УС и 98/13 - одлука 
УС) и члана 18. Одлуке о градским 
управама (»Сл. лист града Чачка«, број 
8/2008), Градска управа за урбанизам, 
града Чачка, доноси 
 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 
О НЕПРИСТУПАЊУ 

СТРАТЕШКОЈ ПРОЦЕНИ 
УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ 

СРЕДИНУ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ 
РЕГУЛАЦИЈЕ „КОШУТЊАК 1 - 

МЛАДОСТ” 
 

 
 1. НЕ ПРИСТУПА СЕ стратешкој 
процени утицаја на животну средину 
Плана детаљне регулације „Кошутњак 1 – 
Младост”.  
 
 2. Ово решење објављује се у 
“Службеном листу града Чачка”. 
 

О б р а з л о ж е њ е 
 
 Одлуком о изради Плана детаљне 
регулације „Кошутњак 1 – Младост” 
приступиће се изради Плана детаљне 
регулације „Кошутњак 1 – Младост”. 
 

 Чланом 5. став 1. Закона о 
стратешкој процени утицаја на животну 
средину (»Сл. гласник РС«, број 135/04 и 
88/10) прописано је да се стратешка 
процена врши за планове, програме и 
основе у области просторног и 
урбанистичког планирања или коришћења 
земљишта, пољопривреде, шумарства, 
рибарства, ловства, енергетике, инду- 
стрије, саобраћаја, управљања отпадом, 
управљање водама, телекомуникација, 
туризма, очување природних станишта и 
дивље флоре и фауне, којима се 
успоставља оквир за одобравање будућих 
развојних пројеката одре|ених прописима 
којима се одре|ује процена утицаја на 
животну средину. 
 
 Ставом 2. истог члана прописано је 
да за планове и програме из става 1. овог 
члана којима је предвиђено коришћење 
мањих површина на локалном нивоу, 
одлуку о стратешкој процени доноси 
орган надлежан за припрему плана и 
програма ако према критеријумима 
прописаним овим законом, утврди да 
постоји могућност значајних утицаја на 
животну средину. 
 
 У поступку одлучивања о изради 
стратешке процене утицаја на животну 
средину Плана детаљне регулације 
„Кошутњак 1 – Младост”, прибављено је 
мишљење Службе за заштиту животне 
средине Градске управе за урбанизам 
града Чачка број 501-285/14-IV-2-01 од 
13.11.2014. године у коме је изражен став 
да за израду Плана детаљне регулације 
„Кошутњак 1 – Младост”, на основу 
члана 9. став 1. Закона о стратешкој 
процени утицаја на животну средину 
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(»Сл. гласник РС« број 135/04 и 88/10) и 
упутства за спровођење Закона о 
стратешкој процени утицаја на животну 
средину, издатог од Министарства науке 
и заштите животне средине РС, Управа за 
заштиту животне средине у Београду 
2007. године, није неопходно приступити 
изради Извештаја о стратешкој процени 
утицаја на животну средину. 
 
 Ова Управа је имајући у виду 
планиране намене, чињеницу да је 
урађена стратешка процена утицаја вишег 
хијерархијског нивоа за целу територију 
града, да предметним планом нису 
планирани будући развојни пројекти 
одређени прописима којима се уређује 
процена утицаја на животну средину, 
утврдила да предметни план не подлеже 
обавези израде стратешке процене утицаја 
у смислу одредбе члана 5. став 1. Закона о 
стратешкој процени утицаја на животну 
средину (»Сл. гласник РС«, број 135/04 и 
88/10), а на основу претходно 
прибављеног мишљења Службе заштите 
животне средине ове Управе од 
13.11.2014. године, као органа надлежног 
за послове заштите животне средине . 
 

РЕШЕНО У ГРАДСКОЈ УПРАВИ 
ЗА УРБАНИЗАМ ГРАДА ЧАЧКА, ПОД 
БРОЈЕМ: 501-294/14-IV-2-01 ДАНА 
19.11.2014. ГОДИНЕ 
 

НАЧЕЛНИК УПРАВЕ 
Милош Милосављевић,дипл.инг.арх., с.р. 
 
 309. 
 На основу члана 9. став 3. Закона о 
стратешкој процени утицаја на животну 
средину (»Сл. гласник РС«, број 135/04), а 
у вези члана 46. Закона о планирању и 

изградњи („Сл. гласник РС”, број 72/09, 
81/09 - испр. 64/10 - одлука УС, 24/11, 
121/12, 42/13 - одлука УС, 50/13 - одлука 
УС, 54/13 решење УС и 98/13 - одлука 
УС) и члана 18. Одлуке о градским 
управама (»Сл. лист града Чачка«, број 
8/2008), Градска управа за урбанизам, 
града Чачка, доноси 
 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 
О ПРИСТУПАЊУ СТРАТЕШКОЈ 

ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА НА 
ЖИВОТНУ СРЕДИНУ ПЛАНА 

ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ 
ЛОКАЦИЈЕ “ПРЕЛИЋИ” 

 
 1. ПРИСТУПА СЕ стратешкој 
процени утицаја на животну средину 
Плана детаљне регулације локације 
“Прелићи”. 
 
 2. У оквиру стратешке процене 
разматраће се постојеће стање животне 
средине, значај и карактеристике плана, 
карактеристике утицаја планираних 
садржаја на микро и макро локацију и 
друга питања и проблеми животне 
средине подручја обухваћеног Планом. 
 
 3. У оквиру стратешке процене 
имајући у виду планиране намене на 
подручју обухваћеном границом Плана, 
неће се разматрати просторна димензија – 
преко гранична природа утицаја и 
деловање на области од природног, 
културног и другог значаја – посебне 
карактеристике, области или природни 
предели којима је признат заштићени на 
републичком или међународном нивоу, 
културно историјска баштина и области са 
различитим режимом заштите, као 
карактеристике утицаја предметног плана 
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на животну средину.     
  
 4. О извршеној стратешкој процени 
утицаја плана на животну средину  
израдиће се Извештај о стратешкој 
процени који садржи елементе из члана 
12. став 2. Закона о стратешкој процени 
утицаја на животну средину (»Сл. гласник 
РС«, број 135/04 и 88/10): 
 - полазне основе стратешке 
процене; 
 - опште и посебне циљеве 
стратешке процене и избор индикатора; 
 - процену могућих утицаја са 
описом мера предвиђених за смањење 
негативних утицаја на животну средину; 
 - смернице за израду стратешких 
процена на нижим хијeрархиjским 
нивоима и процене утицаја пројеката на 
животну средину; 
 - програм праћења стања животне 
средине у току спровођења плана и 
програма (мониторинг); 
 - приказ коришћене методологије и 
тешкоће у изради стратешке процене; 
 - приказ начина одлучивања, опис 
разлога одлучујућих за избор датог плана 
и програма са аспекта разматраних 
варијантних решења и приказ начина на 
који су питања животне средине укључена 
у план или програм; 
 - закључке до којих се дошло током 
израде извештаја о стратешкој процени 
представљене на начин разумљив 
јавности; 
 - друге податке од значаја за 
стратешку процену. 
 
 У оквиру полазних основа 
стратешке процене утврдиће се постојеће 
стање и квалитет чинилаца животне 

средине (ваздух, вода, земљиште) у 
границама предметног Плана. 
 
 У случају непостојања релевантних 
података извршиће се циљана мерења у 
складу са Законом. 
 
 Извештај о стратешкој процени 
утицаја Плана на животну средину део је 
документације која се прилаже уз план. 
 
 5. Носилац израде извештаја о 
стратешкој процени, биће одређен у 
складу са Законом. 
 Носилац израде извештаја о 
стратешкој процени, дужан је да 
дефинише методологију и састав стручног 
тима за израду извештаја о стратешкој 
процени. 
 Носилац израде извештаја о 
стратешкој процени, дужан је да исти 
изради у року од 1 (једног) месеца од дана 
доношења овог Решења. 
 
 Средства за израду извештаја о 
стратешкој процени, обезбедиће град 
Чачак. 
 
 6. У току израде извештаја о 
стратешкој процени утицаја плана, биће 
обављена сарадња са свим надлежним и 
заинтересованим органима и органи- 
зацијама које имају интерес у доношењу 
одлука које се односе на заштиту животне 
средине. 
 
 Извештај о стратешкој процени 
утицаја, биће изложен на јавни увид, 
заједно са јавним увидом предметног 
плана, сходно члановима 18. и 19. Закона 
о стратешкој процени утицаја на животну 
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средину (“Сл. гласник РС”, број 135/04 и 
88/10) и члана 50. Закона о планирању и 
изградњи („Сл. гласник РС”, број 72/09, 
81/09 - испр. 64/10 - одлука УС, 24/11, 
121/12, 42/13 - одлука УС, 50/13 - одлука 
УС, 54/13 решење УС и 98/13 - одлука 
УС). 
 
 7. Ово решење чини саставни део 
Одлуке о изради Плана детаљне 
регулације локације “Прелићи” и  
објављује се у „Службеном листу града 
Чачка“. 
 

О б р а з л о ж е њ е 
 
 Одлуком о изради Плана детаљне 
регулације локације “Прелићи”, при- 
ступљено је изради Плана детаљне 
регулације локације “Прелићи”. 
 
 Чланом 5. став 1. Закона о 
стратешкој процени утицаја на животну 
средину (»Сл. гласник РС«, број 135/04 и 
88/10) прописано је да се стратешка 
процена врши за планове, програме, 
основе и стратегије у области просторног 
и урбанистичког планирања или 
коришћења земљишта, пољопривреде, 
шумарства, рибарства, ловства, енерге- 
тике, индустрије, саобраћаја, управљања 
отпадом, управљање водама, телеко- 
муникација, туризма, очување природних 
станишта и дивље флоре и фауне, којима 
се успоставља оквир за одобравање 
будућих развојних пројеката одређених 
прописима којима се одређује процена 
утицаја на животну средину. 
 
 Како се у конкретном случају ради 
о изради плана, који обухвата   простор у 
југоисточном делу обухвата ПГР-а 

„Индустријска зона, комплекси болнице и 
касарне“ у Чачку, на самом његовом ободу 
у површини од око 46 ха., а граница плана 
представља простор између улице Николе 
Тесле, реке Западне Мораве и Атеничке 
реке, где је предметно подручје 
опредељено за следеће намене: 
 - пословање 
 -.зона рекултивације са 
постројењем за биоразградиви отпад и 
енергетско рециклажно двориште 
 
 -.водопривредно земљиште (река 
Западна Морава), а што представља основ 
и оквир за одобравање будућих развојних 
пројеката одређених прописима којима се 
уређује процена утицаја на животну 
средину, то је ова Управа донела Одлуку о 
изради стратешке процене, а у смислу 
одредби члана 9. став 1. Закона о 
стратешкој процени утицаја на животну 
средину. 
 
 У поступку доношења решења о 
приступању стратешкој процени, при- 
бављено је мишљење Службе за заштиту 
животне средине Градске управе за 
урбанизам града Чачка број 501-284/14-
IV-2-01 од 13.11.2014. године у коме је 
изражен став да је за израду Плана 
детаљне регулације локације “Прелићи” 
неопходно прибавити стратешку процену 
утицаја на животну средину овог плана. 
 
 На подручју обухваћеном границом 
плана, у оквиру стратешке процене 
разматраће се постојеће стање животне 
средине, утицај планираних садржаја на 
микро и макро локацију, док се неће 
разматрати просторна димензија – 
прекогранична природа утицаја, и 
деловање на области природног, 
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културног и дrугог значаја – посебне 
природне карактеристике, области или 
природни предели којима је признат 
заштићени статус на републичком или 
ме|ународном нивоу, културно 
историјска баштина и области са 
различитим режимом заштите, осим 
питања – густо насељене области и 
посебне природне карактеристике, које је 
потребно стратешком проценом 
размотрити са становишта постојећег и 
планираног повећања густине становања, 
као и карактеристике утицаја предметног 
плана на животну средину. 
 
  Извештај о стратешкој 
процени садржаће елементе из члана 12. 

став 2. Закона о стратешкој процени 
утицаја на животну средину (»Сл. гласник 
РС«, број 135/04 и 88/10) ближе наведене 
у диспозитиву. 
 
 
 РЕШЕНО У ГРАДСКОЈ УПРАВИ ЗА 
УРБАНИЗАМ ГРАДА ЧАЧКА, ПОД 
БРОЈЕМ: 501-296/14-IV-2-01 ОД 19.11.2014. 
ГОДИНЕ 
 

 
НАЧЕЛНИК УПРАВЕ, 

Милош Милосављевић, дипл.инг.арх., с.р. 
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