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2016. godине 
Cena ovog broja je 600 dinara     

Godi{wa pretplata je 10.000 dinara 

 
73. 
На основу члана 41. став 1. Закона о 

запошљавању и осигурању за случај 
незапослености („Сл. гласник РС“ бр. 
36/2009, 88/2010 и 38/2015) и члана 63.  
Статута града Чачка („Сл. лист града Чачка“ 
бр.3/2008, 8/2013, 22/2013 и 15/2015), уз 
прибављено мишљење Локалног савета за 
запошљавање бр. 06-27/2016 - II од  9. 9. 
фебруара 2016. године,  
 
         Скупштина града Чачка, на седници 
одржаној 29. фебруара 2016. године, донела 
је 
 

АКЦИОНИ ПЛАН 
ЗАПОШЉАВАЊА ГРАДА ЧАЧКА ЗА 

2016. ГОДИНУ 
 
 
 Акционим планом запошљавања града 
Чачка (у даљем тексту: Акциони план) се 
дефинишу циљеви и приоритети и утврђују  
мере које ће се реализовати ради унапређења 
запошљавања  и смањења незапослености на 
територији града Чачка. 
 Правни основ за доношење Акционог 
плана је садржан у одредби члана 41. став 1. 
Закона о запошљавању и осигурању за случај 
незапослености („Сл. гласник РС“ бр. 
36/2009, 88/2010 и 38/2015), којом је утврђено 
да надлежни орган локалне самоуправе може, 

по прибављеном мишљењу Локалног савета 
за запошљавање, усвојити Локални акциони 
план запошљавања.  
 Чланом 60. истог закона утврђена је 
могућност да локална самоуправа која у 
оквиру свог Локалног акционог плана 
запошљавања обезбеђује више од половине 
средстава потребних за финансирање 
одређених програма или мере активне 
политике запошљавања, може поднети захтев 
Министарству за учешће у финансирању 
предвиђених програма и мере.  
 Према Националном акционом плану 
запошљавања за 2016. годину („Сл. гласник 
РС“ бр. 82/2015), услови за одобравање 
учешћа у финансирању програма или мера 
активне политике запошљавања су: да 
локална самоуправа има формиран Локални 
савет за запошљавање, донет локални 
акциони план запошљавања, обезбеђено више 
од половине потребних средстава за 
финансирање одређеног програма или мере и 
усклађене програме и мере са приоритетима и 
циљевима локалног економског развоја и 
локалног тржишта рада. Критеријуми на 
основу којих ће се одобравати 
суфинансирање програма или мера су:  
степен развијености јединице локалне 
самоуправе, индикатори локалног тржишта 
рада и предвиђени ефекат програма или мера 
и економска оправданост. Захтев за учешће у 
финансирању се подноси Министарству за 
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рад, запошљавање, борачка и социјална 
питања до 29. фебруара 2016. године, преко 
надлежне филијале Националне службе за 
запошљавањ. У 2016. години одобрава се 
учешће у финансирању програма или мера 
активне политике запошљавања и то:  

-јавни радови, 
-програм стручне праксе, 
-програм стицања практичних знања, 

   -субвенције за самозапошљавање 
незапослених лица из категорије теже 
запошљивих.  
 Акциони план садржи елементе пре- 
двиђене чланом 39. Закона о запошљавању и 
осигурању за случај незапослености.  

Спровођење Акционог плана и 
предвиђених приоритета и мера подразумева 
активно учешће и сарадњу свих институција 
и социјалних партнера. Из тог разлога је 
Градска управа за локални економски развој 
у припреми и изради Акционог плана 
користила податке Националне службe за 
запошљавање – Филијале Чачак и Регионалнe 
привредне коморе Краљево – организационе 
јединице Чачак. 

На Акциони план претходно 
мишљење дао је Локални савет за 
запошљавање. 

  
I. КРАТАК ОПИС ЛОКАЛНЕ 

ЕКОНОМСКЕ СИТУАЦИЈЕ 
 
 На територији града Чачка послује 
1736 привредних друштава и 4206 
предузетничких радњи. Од укупног броја 
привредних друштава 99,7% чине мала и 
микро предузећа. По броју привредних 
друштава највише их је регистровано у 
области трговине 36%, док је у прерађивачкој 
индустрији регистровано 34% предузећа и 
ова предузећа остварују највећи БДП (у 
укупним пословним приходима прерађивачка 
делатност и трговина учествују са по 40% ) и 
упошљавају највећи број радника. У оквиру 
прерађивачке индустрије поред металопре- 

рађивачке, велики број предузећа је из 
прехрамбене индустрије, папира и картона и 
производње одеће. 

Просечна нето зарада исплаћена у 
месецу новембру 2015. године за Чачак је 
39.095 динара и мања је за 11,5% од просека 
Републике Србије (44.166 динара). 

 Што се тиче спољнотрговинске 
размене у западној Србији, Чачак је међу 
највећим извозницима где у структури извоза 
доминирају: металски производи (машине и 
електро опрема 23%, одећа и обућа 21%, 
прехрамбени производи 11%, дрво и хартија 
9% и производи од пластике 11%). Чачак има 
развијену војну индустрију тако да и ови 
производи учествују са око 11% у извозу.  
Највише се извози у земље ЕУ 53%  и бивше 
републике Југославије 31%.  

 Оно што је карактеристично за град 
Чачак је да и поред тога што је велики 
увозник, у увозном асортиману доминирају 
сировине и полупроизводи а од готових 
производа доминирају производи који се не 
производе у нашем крају. У Граду послује 
велика фирма која је генерални увозник 
шкодиних аутомобила за целу Србију, тако да 
у структури увоза највеће учешће управо 
имају: друмска возила 26%, профили од 
легура Ал, бакра, гвожђа 19%, пластика и 
пластични производи 14%, машине и апарати 
17%, машине и апарати 12%, памук, текстил 
и готови текстилни производи 6%. ЕУ је наш 
највећи спољнотрговински партнер када је 
реч о увозу и учествује са преко 71% од 
укупног увоза. 

За десет  месеци  2015. године, Чачак 
је извезао робе у вредности од 106 милиона 
долара а увезао робе у ведности од 186 
милиона долара  па је покривеност увоза 
извозом 57%. 

Спољнотрговинска размена за исти 
период предходне године смањена је за  11%.  
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II. СТАЊЕ НА ТРЖИШТУ РАДА  

 
На дан 31.12.2015. године, на 

територији града Чачка, према евиденцији 
Националне службе за запошљавање - 
Филијале Чачак било је 10.470 незапослених 
лица од којих је 5.839 жена ( 55,77%). 
 

I) Посматрано по степенима стручне 
спреме, структура незапослених лица у граду 
Чачку, на дан 31.12.2015.године  је следећа: 
 
 -I ССС-1.744 незапослених лица, од 
којих је 822 жена, 
 -II ССС-690 незапослених лица, од 
којих је 482 жена, 
 -III ССС-2.952 незапослених лица , од 
који је 1.233 жена, 
 -IV ССС-3.362 незапослених лица, од 
којих је 2.162 жена, 
 -V ССС-69 незапослених лица, од 
којих је 13 жена, 
 -VI-1 ССС-309 незапослених лица, од 
којих је 186 жена, 
 -VI-2 ССС-376 незапослених лица, од 
којих је 267 жена,  
 -VII-1ССС- 961 незапослених лица, од 
којих је 669 жена, 
 -VII-2 ССС-4 незапослена лица, од 
којих је 4 жена, 
 -VIII ССС - 3 незапослена лица, од 
којих је 1 жена.  
 

Највећи број незапослених лица је 
четвртог (32,11% укупног броја 
незапослених) и трећег степена стручне 
спреме (28,19% укупног броја незапослених). 
Највећи број незапослених жена је у четвртом 
(37,02% укупно незапослених жена)  и трећем 
степену стручне спреме (21,12% укупно 
незапослених жена на територији града 
Чачка). 
 

 II) Посматрано по годинама старости, 
структура незапослених лица у граду Чачку , 
на дан 31.12.2015.године је следећа: 
 
 -15-19 година -247 незапослених лица 
од којих је 91 жена, 
 -20-24 године -900 незапослених лица, 
од којих је 484 жена, 
 -25-29 година -1.320 незапослених 
лица, од којих је 795 жена,  
 -30-34 године -1.229 незапослених 
лица , од којих је 751 жена,  
 -35-39 година -1.264 незапослених 
лица , од којих је 793 жена, 
 -40-44 године -1.233 незапослених 
лица , од којих је 731 жена, 
 -45-49 година -1.232 незапослених 
лице, од којих је 743 жена, 
 -50-54 година -1.284 незапослених 
лица, од којих је 737 жена, 
 -55-59 година -1.256 незапослених 
лица, од којих је 636 жена, 
 -60-64 године- 505 незапосленаих 
лица, од којих је 78 жена. 
 

Највише незапослених лица је 
старосне доби 25-29 година старости (12,6% 
укупно незапослених) као и старосне доби 
50-54 године старости (12,26% укупно 
незапослених). Највећи број незапослених 
жена је старосне доби 25-29 година ( 13,56% 
укупно незапослених жена) као и у старосној 
доби 35-39 година старости (13,6% укупно 
незапослених жена). 
 

III) Посматрано по дужини чекања на 
запослење, структура незапослених лица на 
територији града Чачка, на дан 31.12.2015. 
године је следећа: 
 
 -до 3 месеца -1.244 незапослених лица, 
од којих је 613 жена, 
 -3-6 месеци – 1.018 незапослених 
лица, од којих је 478 жена, 
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 -6-9 месеци - 650 незапослених лица, 
од којих је 359 жена,  
 -9-12 месеци - 666 незапослених лица, 
од којих је 341 жена,  
 -1-2 године -1.656 незапослених лица, 
од којих је 906 жена, 
 -2-3 године -1.237 незапослених лица, 
од којих је 705 жена,  
 -3-5 година -1.487 незапослених лица, 
од којих је 852 жена,  
 -5-8 година -1.368 незапослених лица, 
до којих је 829 жена,  
 -8-10 година - 333 незапослених лица, 
од којих је 205 жена, 
 Преко 10 година -811 незапослених 
лица, од којих је 551 жена. 
 

Највећи број незапослених лица чека 
на запослење између једне и две године 
(15,8% укупно незапослених ) и у периоду од 
3-5 година (14,2% укупно незапослених). 
Највећи број жена чека запослење 1-2 године 
(15,5% укупно незапослених жена) и од 3-5 
година, које чине 14,6% укупно незапослених 
жена на територији града Чачка у децембру 
2015. године, а према евиденцији Националне 
службе-Филијале Чачак. 
 

IV) Пријављене потребе посло- 
даваца 
 
 У периоду 01.01.-31.12.2015. године, 
према подацима НСЗ-Филијале Чачак, 
послодавци су нa територијi града Чачка  
пријавили потребе за укупно 1.206 радника. 
Послодавци су имали највеће пријављене  
потребе за следећим групама занимања: 
трговци, обрађивачи метала, економисти, 
нераспоређена занимања, занимања 
угоститељства и туризма, произвођачи одеће, 
занимања друмског саобраћаја, хемичари, 
медицинари, грађевинари, графичари, 
прерађивачи хране и пића, механичари и 
машинисти... 

 Најмање пријављених потреба 
послодавци су имали за следећим групама 
занимања: сточари и живинари, ветеринари, 
занимања телекомуникација, текстилци, 
фарбари и лекирери, архитекти и урбанисти, 
занимања претоварних услуга, унутрашњег 
транспорта и превоза жичарама, наставници 
техничко-технолошке струке, наставници 
природно-математичке струке, ликовни 
уметници и дизајнери, остала занимања 
културе, уметности и информисања, 
фармацеути... 

 У току 2015. године, код Националне 
службе за запошљавање - Филијале Чачак, 
није било пријављених потреба од стране 
послодаваца за следећим групама занимања: 
рибари и одгајивачи осталих животиња, 
прерађивачи дувана, шумари, геолози, 
занимања експлоатације нафте и земног гаса, 
рудари и оплемењивачи руда, електроничари, 
произвођачи керамике и грађевинског 
материјала, стаклари, кожари и крзнари, 
обућари и кожни галантеристи, тапетари, 
занимања завршних грађевинских радова, 
железничари, бродари, ваздухопловци, 
занимања ПТТ саобраћаја, кадровска и 
сродна занимања, занимања осигурања, 
наставници биотехничке и здравствене 
струке, сценски уметници, музичари и 
књижевници, занимања јавног информисања, 
стоматолози, занимања физичке културе,  
верска занимања. 
 Број пријављених потреба за 
радницима  по месецима је следећи: 
 
 -јануар 2015.године,  пријављене 
потребе за 91 радником, 
 -фебруар 2015.године, пријављене 
потребе за 82 радника, 
 -март 2015. године пријављене 
потребе за 159 радника, 
 -април 2015. године пријављене 
потребе за 170 радника, 
 -мај 2015.године,  пријављене потребе 
за 99 радника,  
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 -јун 2015.године, пријављене потребе 
за 114 радника,  
 -јул 2015.године, пријављене потребе 
за 166 радника,  
 -август  2015.године, пријављене 
потребе за 202 радника,  
 -септембар 2015. године, пријављене 
потребе за 82 радника, 
 -октобар 2015.године, пријављене 
потребе за 98 радника, 
 -новембар  2015. године, пријављене 
потребе за 33 радника, 
 -децембар 2015. године пријављене 
потребе за 28 радника. 
 

НАПОМЕНА: На основу одредби 
Закона о запошљавању и осигурању за случај 
незапослености („Службени гласник РС“, 
бр.36/2009, 88/2010 и 38/2015) Национална 
служба за запошљавање води евиденцију о 
потреби за запошљавањем. Пријаву потребе 
за запошљавањем подноси послодавац који 
има слободан посао и жели да му Национална 
служба посредује у запошљавању. То значи 
да не постоји више обавеза послодаваца да 
достављају Националној служби за 
запошљавање пријаву о слободном радном 
месту. 
 
           V) Запошљавање   
 
 У периоду 01.01.-30.12.2015. године, 
на територији града Чачка, радни однос је 
засновало укупно 17.516 лица, од чега је 
8.295 жена. Од тог броја радни однос на 
неодређено је засновало 3.551 лица (20,3%), 
на одређено 11.139 лицa (63,59%) и по 
другим основама 2.826 лица-16,13% 
(привремени и повремени послови, уговор о 
делу, приправници, волонтери, предузетници, 
пољопривредници...). Највише лица са 
територије града Чачка, а која су се запослила 
у току 2015. године је у следећим групама  
занимања: произвођачи биља, геолози, 
рудари и оплемењивачи руда, металурзи, 

обрађивачи метала, машински конструктори 
и пројектанти, наставници техничко-
технолошке струке, друштвено-хуманистичка 
занимања, природно математичка занимања, 
ликовни уметници и дизајнери, наставници 
биотехничке струке... 

 Најмање запошљавање је било у 
оквиру следећих група занимања: папи- 
рничари, фарбари и лакирери, занимања 
друмског саобраћаја, железничари, менаџе- 
рии и организатори, занимања одбране, 
безбедности и заштите, занимања осигурања, 
наставници природно-математичке струке, 
занимања личних услуга, верска занимања... 

 У току 2015 године, а према подацима 
којима располаже Национална служба за 
запошљавање - Филијала Чачак, на 
територији града Чачка није било 
запошљавања лица чија занимања спадају у  
следеће групе занимања: рибари и одгајивачи 
осталих животиња, занимања завршних 
грађевинских радова, занимања јавног 
информисања. 

 У периоду 01.01.-31.12.2015. године, 
са евиденције НСЗ-Филијале Чачак, радни 
однос на територији града Чачка је засновало 
3.604 незапослених лица, од чега је жена  
56,13%. 

 Највише заснивања радних односа са 
лицима са евиденције НСЗ било је у следећим 
групама занимања: произвођачи биља, 
геолози, рудари и оплемењивачи руда, 
металурзи, друштвено-хуманистичка зани- 
мања, обрађивачи метала, наставници 
техничко-технолошке струке, природно-
математичка занимања... 

 Најмање заснивања радног односа са 
лицима са евиденције било је у следећим 
групама занимања: електроенергетичари, 
папирничари, комуналци, фарбари и лаки- 
рери, архитекти и урбанисти, грађевинари, 
бродари, ваздухопловци, менаџери и органи- 
затори, занимања угоститељства и туризма, 
кадровска и сродна занимања, админи- 
стратори, занимања осигурања, васпитачи и 
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наставници друштвено-хуманистичке 
области, сценски уметници, музичари и 
књижевници, стоматолози, спортисти... 

 У току 2015. године није било 
запошљавања лица са евиденције у следећим 
групама занимања: рибари и узгајивачи 
осталих животиња, занимања завршних 
грађевинских радова, тапетари, занимања 
ППТ саобраћаја, железничари, занимања 
претоварних услуга, унутрашњег транспорта, 
превоз жичарама,  занимања одбране, 
безбедности и заштите, занимања јавног 
информисања, занимања личних услуга, 
верска занимања, наставници природно-
математичке струке... 

 Од укупно запослених лица са 
евиденције у току 2015. године, на одређено 
се запослило 1.928 лица, на неодређено се 
запослило 816 лица, док се 860 лица запо- 
слило путем осталих облика запошљавања. 
  
 VI) Дефицитарна и суфицитарна 
занимања 
 
 Дефицитарна занимања  на територији 
града Чачка у 2015. години  су:  манипулант у 
прехрамбеној производњи, грађевински 
манипулант, геронтодомаћин, програмер 
информационог система, чистач просторија, 
графички лаборант, нераспоређена занимања 
IV категорије сложености, аминистратор, 
дипломирани економиста за унутрашњу и 
спољну трговину (VII-1 ССС), обрађивач 
метала ( IIIССС и КВ )...  

Суфицитарна  занимања на територији 
града Чачка у 2015. години су: метало- 
стругар, хемиско-технолошки техничар (IV 
ССС), израђивач хемијских производа (III 
ССС и КВ), матурант гимназије језичког или 
друштвеног смера ( IV ССС), металоглодач, 
техничар високоградње, прерађивач хране и 
пића (III ССС и КВ), помоћни дактилограф, 
аутоелектричар, електротехничар енергетике 
( IV ССС), пољопривредни техничар за 
производњу биља (IV ССС), помоћни женски 

фризер, матурант гимназије природног или 
математичког смера (IV ССС), аутолимар, 
техничар конструисања машинских елеме- 
ната, аутолимар, кројач или конфекционар 
(III ССС и КВ), металобрусач, економски 
техничар, економиста за финансирање, 
рачуноводство и банкарство (VI-1 ССС), 
техничар друмског саобраћаја (IV ССС), 
матурант гимназије, аутомеханичар, продавац 
у малопродаји мешовите робе, машински 
техничар-контролор квалитета (IV ССС), 
механичар, машиниста, машинбравар( III 
ССС и КВ ), возач друмског возила (III ССС и 
КВ), лица без занимања и стручне спреме, 
дипломирани економиста за општу еконо- 
мију, банкарство и финансије (VII-1 ССС), 
бравар, дипломирани правник/ мастер 
правник, продавац (III ССС и КВ), 
медицинска сестра...  
  

VII) Теже запошљива лица, односно 
посебно осетљиве групе на   

- тржишту рада у 2015. години биле 
су:  
 
 -млади до 30 година живота, 
 -вишкови запослених, 
 -незапослена лица старија од 50 
година, 
 -незапослена лица без квалификација 
и нискоквалификовани, 
 -дугорочно незапослена лица, 
 -особе са инвалидитетом, 
 -припадници ромске националности, 
 -жене, 
            -рурарно становништво 
 -корисници новчане социјалне 
помоћи, 
 -избегла и расељена лица, 
 -повратници према споразуму о 
реадмисији, 
 -деца без родитељског старања, 
 -жртве породичног насиља и трговине 
људима, 
            -самохрани родитељи 
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 -супружници из породице у којој су 
оба супружника незапослена, 
 -родитељи деце са сметњама у развоју. 
  

VIII)  Планиране обуке Националне 
службе за запошљавање 
 
 Ради повећања конкурентности 
незапослених лица на тржишту рада, 
Национална служба за запошљавање - 
Филијала Чачак у 2016. години планира  
различите врсте обука за незапослена лица са 
територије града Чачка, а  које су предвиђене 
Програмом рада Националне службе за 
запошљавање и то: 
 
 -обуке у клубу за тражење посла, 
 -обука за активно тражење посла, 
 -тренинг самоефикасности, 
            -радионице за преовладавање стреса 
услед губитка посла, 
        -мотивационо-активациона обука за лица 
без квалификације и нискоквалификована 
лица, 
 -обуке за тржиште рада - немачки 
језик почетни ниво, основна информатичка 
обука са ECDL  стандардом, 
 -обуке на захтев послодавца, 
 -едукативне услуге Пословног центра-
обука „Пут до успешног предузе- 
тника“(основе предузетништва, правни 
аспект бизниса, порези и доприноси за 
предузетнике, бизнис план радионица), 
 -менторинг програми за кориснике 
субвенције за самозапошљавање. 
  
      IX)  Број запослених у 2015. години на 
територији града Чачка (ПРОСЕК 
2015.године) 
 
            Према подацима Републичког завода 
за статистику годишњи просек запослених у 
2015.години на територији града Чачка 
износи 29936, од којих запослени у правним 
лицима 23.222, а приватних предузетника 

(лица која самостално обављају делатности) и 
запослени код њих 6714 лица. 
          Када се број запослених у правним 
лицима посматра по секторима структура је 
следећа: 
 
          -пољопривреда, шумарство и рударство 
- 225 запослених лица, 
          -рударство - 56 запослених лица, 
          -прерађивачка индустрија - 8857 
запослених лица, 
          -снабдевање електричном енергијом, 
гасом и паром - 467 запослених лица, 
          -снадбевање водом и управљање 
отпадним водама  - 507 запослених лица, 
          -грађевинарство - 858 запослених лица,  
          -трговина на велико и мало, поправка 
моторних возила - 5914 запослених   лица, 
           -саобраћај и складиштење - 2295 
запослених лица, 
           -услуге смештаја и исхране - 1075 
запослених лица, 
           -информисање и комуникације - 718 
запослених лица, 
           -финансијске делатности и делатности 
осигурања - 680 запослених лица, 
           -пословање некретнинама - 50 
незапослених лица, 
           -стручне, научне, иновационе и 
техничке делатности - 760 запослених лица, 
           -административне и помоћне услужне 
делатности - 818 запослених лица, 
           -државна управа и обавезно социјално 
осигурање - 1836 запослених лица 
           -образовање - 2139 запослених лица, 
           -здравствена и социјална заштита - 
1617 запослених лица, 
           -уметност, забава и рекреација - 629 
запослених лица, 
           -остале услужне делатности - 435 
запослених лица. 
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III. ПОЛИТИКА ЗАПОШЉАВАЊА У 
ГРАДУ ЧАЧКУ 
 

Циљ запошљавања је повећање 
запослености односно успостављање стаби- 
лног и одрживог тренда раста запослености 
на тржишту рада.  

Политика запошљавања у граду Чачку 
утицаће на раст запошљавања и одрживо 
повећање запослености, првенствено у 
приватном сектору.  

Скупштина општине - града Чачка је 
образовала Локални савет за запошљавање, 
чије чланове је, по овлашћењу Скупштине, 
именовао председник Општине – 
градоначелник града Чачка.  

Образовањем Локалног савета за 
запошљавање и доношењем аката активне 
политике запошљавања, град Чачак је 
препознао могућности да утиче на политику 
запошљавања на својој територији и да 
установљава мере за повећање запослености.  

У складу са Законом, по прибављеном 
мишљењу Локалног савета за запошљавање а 
на основу планираних средстава у буџету,  
Скупштина општине – града Чачка је: 

 
1. У 2006. години донела Програм 

самозапошљавања за чију реализацију су 
уложена средства у износу од 6.900.000,00 
динара.  

 
2. У  2007. години донела програме:  
-самозапошљавања,  

             -новог запошљавања,  
             -новог запошљавања инвалида. 

За реализацију ових програма 
издвојена су средства у укупном износу од 
9.750.000,00 динара.  

 
3.У 2008. години донела програме:  

           -самозапошљавања,  
           -новог запошљавања,  
          -новог запошљавања инвалида.  

          За реализацију ових програма издвојена 
су средства у укупном износу од 
10.000.000,00 динара. 
 

4. У  2009. години донела програме: 
-самозапошљавања,  

             -новог запошљавања,  
             -новог запошљавања инвалида,  
            - новог запошљавања самохраних 
мајки  и 
            - организовање и спровођење  јавних 
радова. 

За реализацију ових програма 
издвојена су средства у укупном износу 
20.442.421,35 динара.  

 
    5. У 2010. години донела Акциони 

план запошљавања града Чачка за 2010. 
годину, којим су предвиђне  следеће мере 
активне политике запошљавања:     

- подршка самозапошљавању,  
- ново запошљавање кроз давање 
субвенција послодавцима за отварање 
нових радних места, 
- ново запошљавање особа са 

инвалидитетом, 
      - ново запошљавање самохраних мајки,  

- организовање јавних радова од интереса 
за Град ради запошљавања теже запошљивих 
категорија незапослених лица, 

-подстицање запошљавања младих путем 
финансирања запошљавања и стручног 
оспособљавања приправника за самосталан 
рад у струци. 
       За реализацију ових мера издвојена су 
средства у укупном износу од 20.500.000,00 
динара.    

 
  6. У 2011. години донела Акциони план 

запошљавања града Чачка за 2011. годину, 
којим су предвиђне  следеће мере активне 
политике запошљавања:     

- подршка самозапошљавању,  
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- ново запошљавање кроз давање 
субвенција послодавцима за отварање 
нових радних места, 
-подстицање запошљавања младих путем 
финансирања запошљавања и стручног 
оспособљавања приправника за 
самосталан рад у струци, 
-организовање јавних радова од интереса 
за Град ради запошљавања теже 
запошљивих категорија незапослених 
лица. 

       За реализацију мера из алинеје прве, 
друге и треће из буџета Града  издвојена су 
средства у укупном износу од 15.000.000,00 
динара а из буџета Републике  средства у 
износу од 14.000.000,00 динара а за 
реализацију мере  из алинеје четврте из 
буџета Града издвојена су средства у износу 
од 5.500.000,00 динара.  

 
7. У 2012.години донела Акциони план 

запошљавања града Чачка за 2012. годину, 
којим су предвиђене  следеће мере активне 
политике запошљавања:     

- субвенције за самозапошљавање,   
- субвенције послодавцима за 
запошљавање на новоотвореним радним 
местима,    
- јавни радови.  

 
За реализацију ових мера из буџета 

Града  издвојена су средства у укупном 
износу од 29.752.982,60 динара а из буџета 
Републике  средства у износу од 4.461.578,80 
динара.  
 

8.У 2013.години донела Акциони план 
запошљавања града Чачка за 2013. годину, 
којим су предвиђене  следеће мере активне 
политике запошљавања:     

- субвенције за самозапошљавање,   
- субвенције послодавцима за 
запошљавање на новоотвореним радним 
местима,    
- јавни радови. 

За реализацију ових мера издвојена су 
средства у укупном износу од 37.847.740,62 
динара. 

 
9.У 2014.години донела Акциони план 

запошљавања града Чачка за 2014. годину 
којим су предвиђене следеће мере и програм 
активне политике запошљавања: 

- субвенције за самозапошљавање,   
- субвенције послодавцима за 
запошљавање на новоотвореним радним 
местима,    
- јавни радови 
-програм стручне праксе  
 За реализацију  мера из алинеје прве и 

друге и реализацију програма из алинеје 
четврте издвојена су средства у укупном 
износу од   30.000.000,00 динара. 
 
       10. У 2015. години донела Акциони план 
запошљавања града Чачка за 2015. годину 
којим су предвиђене следеће мере  активне 
политике запошљавања: 
         -субвенције послодавцима за 
запошљавање на новоотвореним радним 
местима, 
          -субвенције за самозапошљавање 
 
          -јавни радови. 

  За реализацију  ових мера из буџета 
града Чачка издвојена су средства у укупном 
износу од 29.900.000,00 динара, а из буџета 
Републике средства у износу од 5.309.859,15 
динара. 

  
IV. ЦИЉЕВИ И ЗАДАЦИ ПОЛИТИКЕ 
ЗАПОШЉАВАЊА НА ТЕРИТОРИЈИ 
ГРАДА   ЧАЧКА ЗА  2016. ГОДИНУ 

 
Циљеви и задаци политике 

запошљавања на територији града Чачка за 
2016. годину су:  

 
• повећање запослености, 
• унапређење квалитета радне 
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снаге, 
• подстицај послодавцима да 

запошљавају незапослена лица, 
• подстицање запошљавања теже 

запошљивих категорија,  
• борба против дискриминације 

посебно погођених група 
приликом запошљавања, 

• отварање нових радних места и 
подстицање предузетништва и 
самозапошљава, 

• промоција и организовање 
јавних радова,  

• активан приступ Града у 
области запошљавања, 

• учешће у финансирању мера 
активне политике запошљавања 
из републичког буџета, 

• спровођење мера из Акционог 
плана и јачање улоге Локалног 
савета за запошљавање. 

 
 

V. МЕРЕ АКТИВНЕ ПОЛИТИКЕ 
ЗАПОШЉАВАЊА ГРАДА 
ЧАЧКА ЗА 2016. ГОДИНУ 

 
 Средства за реализацију мера активне 

политике запошљавања планирана су  
Одлуком о буџету града Чачка за 2016. 
годину. 

Средства се додељују на основу јавног 
позива/конкурса. 

Уколико до објављивања јавног 
позива/конкурса за мере које се 
суфинансирају дође до измена у тексту 
редовних јавних позива/конкурса Националне 
службе за запошљавање, измене ће се 
примењивати и на садржину јавних 
позива/конкурса који ће се објавити на 
основу овог плана.   

Средства се преносе Националној 
служби за запошљавање. 

Праћење реализације мера активне 
политике запошљавања града Чачка за 2016. 

годину, врши Национална служба за 
запошљавање - Филијала Чачак.  

Корисник средстава који не извршава 
утврђене обавезе дужан је да одобрена 
средства врати сразмерно проценту 
реализације уговорне обавезе, увећана за 
износ законом утврђене камате обрачунате од 
дана преноса средстава.   

Изузетно, а по претходно 
прибављеном мишљењу Локалног савета за 
запошљавање, орган надлежан за доношење 
одлуке о додели субвенције може донети 
одлуку да се кориснику средстава у целини 
или делимично изврши отпис потраживања у 
случају наступања смрти, теже болести или 
елементарних непогода (пожар, поплава, 
земљотрес и др).  

Уколико у финансирању мера активне 
политике запошљавања учествује 
министарство надлежно за послове 
запошљавања отпис потраживања вршиће се 
у складу са актима Националне службе за 
запошљавање.  

Национална служба за запошљавање и 
град Чачак закључују Споразум о начину 
реализације мера активне политике  
запошљавања града Чачка за 2016. годину.  

Акционим планом за 2016. годину 
предвиђене су следеће мере и програм  
активне политике запошљавања: 

 
- субвенције послодавцима за запо- 

шљавање на новоотвореним радним местима, 
- субвенције за самозапошљавање, 
- програм стручне праксе, 
- јавни радови 

 

1. Субвенције послодавцима за 
запошљавање на новоотвореним радним 
местима. 

Сувбенција послодавцима за 
запошљавање на новоотвореним радним 
местима намењена је послодавцима из 
приватног сектора, са седиштем на 
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територији града Чачка, који ће запослити до 
5  незапослених лица са територије града 
Чачка, на неодређено време, са пуним радним 
временом,  која су пријављена  на евиденцији 
Националне службе за запошљавање - 
Филијала Чачак, најмање 3 месеца пре дана 
подношења захтева. 

Средства за реализацију ове мере 
износе 14.000.000,00 динара. 

Субвенције се одобравају посло- 
давцима за запошљавање на новоотвореним 
радним местима у једнократном износу од 
220.000,00 динара по лицу, осим у случају 
запошљавања лица одраслих у хранитељској 
породици, особа са инвалидитетом, 
самохраног родитеља, родитеља коме је 
одлуком надлежног суда поверено 
самостално вршење родитељског права и 
Рома, када се  субвенција додељује у износу 
од 300.000,00 динара по лицу.  

Сaмохраним родитељем у смислу овог 
плана сматра се родитељ детета чији је други 
родитељ непознат или је умро или је нестао. 

Приоритет приликом одлучивања о 
додели субвенције послодавцима за 
запошљавање на новоотвореним радним 
местима имају послодавци који запошљавају 
лица по следећем редоследу : 

 
1) лица одрасла у хранитељској 

породици, 
2) особе са инвалидитетом, 
3) младе до 30 година старости, 
4) супружнике из породица у коме су 
оба супружника незапослена,  
5) самохраног родитеља, 
6) родитеља коме је одлуком 
надлежног суда поверено самостално 
вршење родитељског права,  
7) Роме који не припадају 
приоритетима од тачке 1 до 6. 
 
Субвенција послодавцима за запошља- 

вање  на новоотвореним радним местима се 
одобрава под условом: 

• да је уписан у регистар Агенције за 
привредне регистре или другог 
надлежног органа, 

• да је пословни програм економски 
оправдан и да обезбеђује повећање 
запослености запошљавањем 
незапослених лица са евиденције 
Националне службе - Филијале Чачак 
без обзира на основ незапослености,  

• да послодавац није смањивао број 
запослених у последња три месеца 
која претходе месецу у коме је поднет 
захтев, осим у случају нормалне 
флуктуације запослених, 

• да над њим није покренут стечајни, 
односно ликвидациони поступак, 

• да уредно измирује обавезе по основу 
доприноса за обавезно социјално 
осигурање за запослене, за последња 
три месеца која претходе месецу у 
коме је поднет захтев, 

• да последњих шест месеци није био 
дуже од 30 дана непрекидно 
евидентиран у регистру дужника 
принудне наплате НБС, 

• да је подносилац захтева над којим је 
вођен стечајни поступак и код кога је 
усвојен и у целини извршен план 
реорганизације, успешно пословао 
најмање 12 месеци, 

• да је подносилац захтева који је купио 
привредни субјект над којим је 
окончан поступак стечаја, успешно 
пословао најмање 12 месеци од дана 
куповинe, 

• да привредни субјект није у 
тешкоћама, у смислу законских 
прописа којима се регулише контрола 
и додела државне помоћи.  

 
Право на субвенцију послодавцима за 

запошљавање на новоотвореним радним 
местима не могу остварити:  

- државни органи, организације и други 
директни и индиректни корисници буџетских 
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средстава, друштвене организације, удру- 
жења грађана, екстериторијалне организа- 
ције, финансијске институције, банке и 
друштва за осигурање имовине и лица, 

 -подносиоци захтева који обављају 
делатност у области такси превоза, примарне 
пољопривредне производње, мењачница, 
коцкања и клађења и слично, 
       -корисници средстава који нису испунили 
ранију уговорну обавезу према Националној   
служби за запошљавање,  осим за обавезе 
чија је реализација у току, 
        -подносиоци захтева који су користили 
субвенцију по јавним  позивима Националне 
службе за запошљавање и/или града Чачка за 
иста лица у току претходнe 3 годинe, 
рачунајући од дана одобравања средстава, 
          -подносиоци захтева који запошљавају 
незапослена лица која су у претходном 
периоду од 6 месеци од дана подношења 
захтева била у радном односу код 
подносиоца захтева, односно послодавца који 
је оснивач или повезано лице са подносиоцем 
захтева. 
 

Субвенција послодавцима за запошља- 
вање  на новоотвореним радним местима 
додељује се на основу јавног позива који 
расписује Национална служба за запо- 
шљавање - Филијала Чачак у сарадњи са 
Градом, по прибављеном мишљењу Локалног 
савета за запошљавање на садржину јавног 
позива.  

Јавни позив садржи услове које 
подносилац захтева треба да испуњава,  
документацију коју  доставља уз захтев, 
документацију за закључивање уговора, 
средства обезбеђења уговорних обавеза у 
складу са актима Националне службе за 
запошљавање, рок за подношење захтева, 
адресу на који се захтев доставља и друге 
потребне елементе. 

Национална служба за запошљавање - 
Филијала Чачак врши пријем, обраду, 
рангирање поднетих захтева, проверу 

испуњености услова јавног позива и 
приложене документације. У циљу правилне 
обраде захтева Национална служба за 
запошљавање - Филијала Чачак може 
тражити и друге доказе релевантне за 
одлучивање по захтеву. Захтеви који не 
испуњавају услове предвиђене јавним 
позивом неће се даље разматрати. 

Одлуку о додели субвенције доноси 
градоначелник града Чачка, по прибављеном 
мишљењу Локалног савета за запошљавање.  

На основу Одлуке о додели 
субвенције, у року од 30 дана од дана 
достављања Одлуке, закључиће  се Уговор 
којим ће се уредити међусобна права и 
обавезе, у складу са Спразумом о уређивању 
међусобних права и обавеза у реализацији 
мера активне политике запошљавања између 
Националне службе за запошљавање и града 
Чачка.  

Сматраће се да је подносилац захтева 
одустао од субвенције, ако у року од 30 дана 
од дана достављања одлуке не достави доказе 
о заснивању радног односа са лицима са 
евиденције и осталу документацију за 
закључење уговора о додели субвенције. 

Обавеза послодаваца је  : 

 -да закључи уговор о раду са 
незапосленим лицем, на неодређено време са 
пуним радним временом у трајању од 
најмање 24 месеца од дана заснивања радног 
односа,  

 -да редовно исплаћује зараду и 
доприносе за обавезно социјално осигурање и 
да  достави доказ о уплати доприноса за лица 
из уговора, 

 -да, уколико лицима која су 
обухваћена овом мером престане радни 
однос, заснује радни однос са другим 
незапосленим лицима са евиденције за 
преостало време утврђено уговором, увећано 
за период у коме је извршена замена, 

 -да укупан број запослених не може 
бити мањи од броја запослених на дан 
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подношења захтева за доделу субвенције за 
запошљавање на новоотвореним радним 
местима, увећан за број лица за која је 
додељена субвенција, осим у случају 
природног одлива запослених, 

 -да, уколико смањи број запослених, 
изврши повраћај средстава увећаних за износ 
законом утврђене камате обрачунате од дана 
преноса средстава, 

 -да обавести Националну службу за 
запошљавање – Филијалу Чачак о свакој 
промени која је од утицаја на реализацију 
уговорних обавеза. 

 
Национална служба за запошљавање - 

Филијала Чачак дужна је да поднесе извештај 
Локалном савету за запошљавање  и 
Скупштини града  о реализацији ове мере.
  

Јавни позив Национална служба за 
запошљавање - Филијала Чачак објављује у 
листу ,,Послови“, на сајту НСЗ и огласној 
табли Филијале Чачак, а град Чачак у 
локалном штампаном медију  са којим је 
закључио уговор о оглашавању. 

  
2. Субвенције за самозапошљавање 
 

 Субвенција за самозапошљавање 
додељује се незапосленом лицу са територије 
града Чачка у циљу обављања новоре- 
гистроване делатности. 

 Субвенција се одобрава ради 
оснивања радње, задруге или другог облика 
предузетништва од стране незапосленог или 
удруживањем више незапослених, као и за  
оснивање привредног друштва уколико 
оснивач заснива у њему радни однос. 

 Средства за реализацију ове мере 
износе  12.000.000,00 динара.  

Субвенција се одобрава у једно- 
кратном износу од 200.000,00 динара по 
кориснику, осим у случају самозапошљавања 
самохраног родитеља и родитеља коме је 

одлуком надлежног суда поверено 
самостално вршење родитељског права када 
се субвенција одобрава у једнократном 
износу од 250.000,00 динара по кориснику и 
самозапошљавања особа са инвалидитетом 
када се субвенција  одобрава у једнократном 
износу од 300.000,00 динара по кориснику. 

Субвенција за самозапошљавање се 
одобрава  под условом: 

 -да је подносилац захтева пријављен 
на евиденцију незапослених  Националне 
службе за запошљавање -Филијала Чачак 
најмање  три месеца  пре дана подношења 
захтева, 

 -да је пословни програм (бизнис план) 
економски оправдан, 

 -да је завршио инструктивну обуку за 
самозапошљавање по плану и програму 
обуке у организацији Националне службе 
за запошљавање-Филијале Чачак или  
друге одговарајуће организације, а у циљу 
подизања нивоа информисаности и 
компететности за отпочињање сопственог 
посла. 
 

Приоритет приликом одлучивања о 
додели субвенције за самозапошљавање   
имају незапослена лица по следећем 
редоследу: 
 
 1) старији од 50 година, 
 2) лица до 35 година старости,  
 3) особе за инвалидитетом, 
       4) лица са најмање четворогодишњим 
високим образовањем.  
 

Субвенција за самозапошљавање не 
може се остварити у следећим случајевима: 

- за обављање делатности пољо- 
привредног газдинства, удружења грађана и 
друштвених организација;  
 - за обављање делатности у области  
такси превоза, мењачница, коцкања и клађе- 
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ња, примарне пољопривредне производње и 
слично, 
 - за обављање послова/делатности за 
коју је решењем о инвалидности или 
решењем о процени радне способности и 
могућности запослења или одржања 
запослења утврђено да особа са 
инвалидитетом не може да обавља; 
 - уколико је лице остварило  право  на 
исплату новчане накнаде у једнократном 
износу за самозапошљавање, 
 - уколико је лице користило 
субвенцију за самозапошљавање по јавном 
позиву Националне службе за запошљавање 
и/или града Чачка у периоду од предходне 3 
године,  

- уколико лице није испунило ранију 
уговорну обавезу према Националној служби 
за запошљавање и/или Граду. 

 
 Субвенција за самозапошљавање се 
додељује на основу јавног позива. 

 Јавни позив за доделу субвенције за 
самозапошљавање расписује Национална 
служба за запошљавање - Филијала Чачак у 
сарадњи са Градом, по прибављеном 
мишљењу Локалног савета за запошљавање 
на садржину јавног позива. 

 Јавни позив садржи услове које 
подносилац захтева треба да испуњава,  
документацију коју  доставља уз захтев, 
документацију за закључивање уговора, 
средства обезбеђења уговорних обавеза у 
складу са актима Националне службе за 
запошљавање, рок за подношење захтева, 
адресу на који се захтев доставља и друге 
потребне елементе. 

Национална служба за запошљавање - 
Филијала Чачак врши пријем, обраду и 
рангирање поднетих захтева, проверу 
испуњености услова јавног позива и 
приложене документације. У циљу правилне 
обраде захтева, Национална служба за 
запошљавање – Филијала Чачак може 

тражити и друге доказе релевантне за 
одлучивање по захтеву. Захтеви који не 
испуњавају услове предвиђене јавним 
позивом неће се даље разматрати. 

Одлуку о додели субвенције доноси  
градоначелник града Чачка, по прибављеном 
мишљењу Локалног савета за запошљавање.  

На основу Одлуке о додели субвенције 
за самозапошљавање,  у року од 30 дана од 
дана достављања Одлуке, закључиће се 
Уговор којим ће се уредити међусобна права 
и обавезе, у складу са Спразумом о 
уређивању међусобних права и обавеза у 
реализацији мера активне политике 
запошљавања између Националне службе за 
запошљавање и града Чачка. 

Сматраће се да је подносилац захтева 
одустао од субвенције, ако у року од 30 дана 
од дана достављања одлуке не достави доказе 
о отпочињању делатности и документацију за 
закључење уговора. 

Корисник субвенције за самоза- 
пошљавање је дужан да:  

- регистровану делатност обавља 
најмање 12 месеци, почев од дана 
отпочињања обављања делатности,  

- редовно уплаћује доприносе за 
обавезно социјално осигурање најмање 12 
месеци и достави доказе о уплати доприноса. 

 
Национална Служба за запошљавање - 

Филијала Чачак дужна је да поднесе извештај 
Локалном савету за запошљавање  и 
Скупштини града  о реализацији ове мере.
  

Јавни позив Национална служба за 
запошљавање -Филијала Чачак објављује у 
листу „ Послови“, на сајту Националне 
службе за запошљавање и огласној табли 
Филијале Чачак, а град Чачак у локалном 
штампаном медију са којим је  закључио 
уговор о оглашавању. 
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     3. Програм стручне праксе 

Програм стручна пракса подразумева 
стручно оспособљавање незапосленог за 
самосталан рад у струци и стицање услова за 
полагање стручног испита у складу са 
општим и посебним законом, без заснивања 
радног односа. 

Незапослена лица која се први пут 
стручно оспособљавају за занимања за која су 
стекла одређену врсту и ниво образовања или 
која су се стручно оспособљавала краће од 
времена потребног за полагање стручног 
испита кроз програм стручне праксе 
финансирају се најдуже 12 месеци. 

Незапослени који се стручно 
оспособљавао краће од времена потребног за 
полагање стручног испита, у програм се 
укључује за преостали период потребан за 
стицање услова за полагање стручног испита. 

            Средства којима се субвеционише 
програм стручне праксе износе  5.000.000,00 
динара. 

            Током трајања програма стручне 
праксе  Национална служба за запошљавање: 

 1. укљученим лицима на име новчане 
помоћи и трошкова превоза, исплаћује 
средства   у укупном месечном износу од: 

• 12.000,00 динара за лица са средњим 
образовањем, 

• 14.000,00 динара за лица са вишим или 
високим трогодишњим образовањем и 

• 16.000,00 динара за лица са најмање 
четворогодишњим високим образо- 
вањем; 

1. врши обрачун и уплату доприноса 
за случај повреде на раду и 
професионалне болести, у складу 
са законом. 

Право учешћа у реализацији 
програма стручна пракса може 
остварити 

 послодавац који има седиште на територији 
града Чачка и припада: 

а) приватном сектору, односно да 
је удео приватног капитала 100% у 

 власничкој структури 

                  б) јавном сектору и то искључиво у 
области здравства, образовања и социјалне 
заштите ( проценат броја Одлука  по 
захтевима за послодаваце из јавног сектора  
не сме прећи 30% од укупног броја 
укључених лица у програме стручне праксе). 

                 Послодавац треба да испуњава 
следеће услове: 

• да у законским роковима измирује 
обавезе по основу пореза и доприноса 
за обавезно социјално осигурање; 

• да је посебним законом као услов за 
рад на конкретним пословима 
прописана обавеза обављања стажа, 
односно полагања стручног испита; 

• да последњих шест месеци није био 
дуже од 30 дана непрекидно 
евидентиран у регистру дужника 
принудне наплате НБС; 

• да је измирио раније уговорене 
обавезе и друге обавезе према 
Националној служби, осим за обавезе 
чија је реализација у току уколико 
исте редовно измирује; 

• има најмање једно запослено лице 
(под запосленим лицем у складу са 
законом подразумева се свако лице 
пријављено на обавезно социјално 
осигурање); 

• да оспособљава незапосленог са 
евиденције Националне службе који : 

–  има средње, више или високо 
трогодишње образовање или 
најмање четворогодишње високо 
образовање, 

–  нема радног искуства у струци или 
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нема довољног радног искуства за 
стицање услова за полагање 
стручног испита, 

–   није искористио у целости исту 
или другу меру у циљу 
оспособљавања за самосталан рад 
у струци, 

–  изузетно, које се оспособљавало са 
средњим степеном образовања, и 
након тога стекло више или високо 
трогодишње образовање, или 
најмање четворогодишње високо 
образовање, 

–  не оспособљава  незапосленог који 
је у периоду од три месеца пре 
подношења захтева био у радном 
односу код тог послодавца, 

• да има кадровске капацитете за 
стручно оспособљавање лица, односно 
да има запосленог ментора ( са пуним 
месчним фондом радних сати) који, 
уколико позитивним прописима није 
другачије одређено, испуњава следеће 
услове: 

• има исту струку, најмање 
истог нивоа образовања као 
и незапослени и најмање 12 
месеци радног искуствау 
струци, или  

• најмање истог нивоа 
образовања као и неза- 
послени и има најмање 24 
месеца радног искуства на 
пословима на којима ће се 
стручно оспособљавати 
незапослени и има струку 
која је дефинисана Актом о 
организацији и 
систематизацији послова 
код послодавца; 

• да има техничке, просторне и друге 
капацитете за стручно оспособљавање 
лица, односно, да радни простор, 

техничка средства и опрема по 
функционалности одговарају броју 
лица, која се стручно оспособљавају, 
као и да обезбеди све услове у складу 
са прописима о безбедности и заштити 
на раду. 

Послодавац који има до 5 запослених 
има право да у програм стручне праксе 
укључи једног незапосленог, послодавац који 
има 6 до 10 запослених има право да у 
програм стручне праксе укључи два 
незапослена, а послодавац који има 11 и више 
запослених има  право да у програм стручне 
праксе укључи незапослене чији број не може 
бити већи од 20% укупног броја запослених. 

         Средства којима се субвенционише 
програм стручне прексе додељују се на 
основу јавног позива који расписује 
Национална служба за запошљвање - 
Филијала Чачак у сарадњи са Градом, по 
прибављеном мишљењу Локалног савета 
запошљавања.  

Јавни позив садржи услове које 
подносилац треба да испуни, документацију 
за подношење захтева, рок за подношење 
захтева, адресу на коју се захтев доставља и 
друге потребне елементе. 

Национална служба за запошљавање - 
Филијала Чачак врши пријем, обраду и 
рангирање поднетих захтева, проверу 
усклађености поднетог захтева и приложене 
документације са условима из Јавног позива. 
У циљу правилне обраде захтева, Национална 
служба за запошљавање - Филијала Чачак 
може тражити и друге доказе релевантне за 
одлучивање по захтеву а у циљу испуњености 
услова из Јавног позива, Национална служба 
задржава право да изврши службени обилазак 
послодавца. 

Захтеви који не испуњавају услове 
предвиђене јавним позивом неће се даље 
разматрати. 
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Одлука о спровођењу стручне праксе 

доноси се на основу провере и бодовања 
поднетог захтева за учешће у програму. 

Приликом бодовања захтева узимају 
се у обзир следећи критеријуми: кадровски 
капацитети послодавца, дужина обављања 
делатности, предходно коришћења средства 
Националне службе и/или Града по програму 
Стручна пракса. 

Уколико више послодаваца оствари 
исти број бодова применом наведених 
критеријума, предност ће се дати послодавцу 
који је остварио већи број бодова код 
критеријума ,,Предходно коришћење 
средстава Националне службе и/или Града по 
програму Стручна пракса”, затим ,,Кадровски 
капацитети” на крају критеријум ,,Дужина 
обављања делатности”. 

Одлуку о спровођењу програма 
стручне праксе доноси градоначелник града 
Чачка, по прибављеном мишљењу Локалног 
савета за запошљавање а уколико у 
финансирању учествује министарство 
надлежно за послове запошљавања одлуку 
доносе заједно градоначелник Града и 
директор Националне службе за 
запошљавање - Филијала Чачак, по  
прибављеном мишљењу Локалног савета за 
запошљавање.   

Национална служба за запошљавање – 
Филијала Чачак, град Чачак и лице на 
стручној пракси, у року до 45 дана од дана 
доношења одлуке о спровођењу програма 
стручне праксе закључују уговор, којим 
уређују међусобна права и обавезе. 

У циљу закључивања уговора 
послодавац је у обавези да Националној 
служби за запошљавање - Филијала Чачак 
достави потписан уговор о стручном 
оспособљавању са незапосленим лицем на 
стручној пракси.  

 

 

Послодавац је у обавези да: 

- стручно оспособљава незапосленог у 
дужини трајања уговорне обавезе, 

- оспособи незапосленог за самостални 
рад у струци, у складу са законом, 

- доставља Националној служби за 
запошљавање - Филијали Чачак извештај о 
присутности лица на стручној пракси, у 
складу са уговором, 

- достави Националној служби за 
запошљавање - Филијали Чачак извештај о 
обављеној стручној пракси, у складу са 
уговором, 

- организује незапосленом полагање 
стручног испита за самосталан рад, односно 
обезбеди доказе о оспособљавању неопходне 
за полагање испита пред надлежним органом, 

- изда потврду о обављеној стручној 
пракси, односно положеном стручном 
испиту, 

- омогући Националној служби за 
запошљавање - Филијали Чачак контролу 
реализације уговорних обавеза,  

- обавести Националну службу за 
запошљавање - Филијали Чачак о свим 
променама које су од значаја за реализацију 
уговора у року од 8 дана од дана настанка 
промене.  

У случају прекида стручног 
оспособљавања незапосленог, послодавац 
може да у року од 30 дана од дана прекида 
стручне оспособљавања, изврши замену са 
другим незапосленим који испуњава 
потребне услове у складу са законом за 
преостало време дефинисано уговором 
увећаним за период спроведене замене. 

Национална служба за запошљавање - 
Филијала Чачак дужна је да поднесе извештај 
Локалном савету за запошљавање и 
Скупштини града о реализацији овог 
програма. 
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Јавни позив Национална служба за 
запошљавање-Филијала Чачак објављује у 
листу  “Послови”, на сајту НСЗ и огласној 
табли Филијала Чачак, а град Чачак у 
локалном штампаном меддију са којим је 
закључио уговор о оглашавању. 

5.  Јавни радови  

Јавни радови су мера активне 
политике запошљавања која се  организује  у 
циљу радног ангажовања првенствено теже 
запошљивих незапослених лица и 
незапослених у стању социјалне потребе,  
очувања и унапређења радних способности 
незапослених, као и ради остваривања 
одређеног друштвеног интереса. 

Средства за реализацију ове мере  
износе  4.000.000,00 динара. 

Максимална дужина трајања јавног 
рада је 4 месеца. 

Jавни радови се  организују у области: 

      - социјалних и хуманитарних 
делатности, 
      - одржавања и обнављања јавне 
инфраструктуре, 
      - одржавање и заштита животне 
средине и природе.  

Послодавац - извођач јавног рада 
запошљава лица са територије града Чачка, а 
са евиденције незапослених, чију је селекцију 
извршила Национална служба за 
запошљавање - Филијала Чачак.  

При селекцији лица приоритет ће 
имати теже запошљива незапослена лица и 
незапослени у стању социјалне потребе. 

Право учешћа на Јавном конкурсу за 
организовање и спровођење јавних радова  
имају: 

      - органи јединице локалне самоуправе, 
- јавне установе и јавна предузећа, 
- привредна друштва, 
- предузетници, 
- задруге, 

- удружења која имају статус правног 
лица, односно уписана у Регистар који 
води Агенција за привредне регистре, 

 
 са седиштем на територији града 

Чачка. 
 
Право на доделу средстава за 

спровођење јавног рада послодавац - 
извођач може да оствари под условом да 
је: 

-испунио раније обавезе и измирио сва 
дуговања према Националној служби 
и/или Граду, осим за обавезе чија је 
реализација у току уколико исте редовно 
измирује; 

-поднео пријаву за спровођење јавног 
рада на прописаном обрасцу и детаљно 
разрадио активности у термин плану; 

-поднео одговарајућу документацију у 
складу са условима из јавног конкурса 

Средства намењена за спровођење 
јавних радова користе се за:  

 1. Исплату накнаде за обављени посао 
по основу уговора о привременим и 
повременим пословима лицима укљученим у 
јавне радове, у висини до 18.000,00 динара по 
лицу, на месечном нивоу за пун фонд радних 
часова, односно сразмерно времену радног 
ангажовања на месечном нивоу. 
 
 Утврђени износ накнаде за обављен 
посао се увећава за припадајући порез и 
доприносе за обавезно социјално осигурање, 
обрачунатих у складу са законом. 

 
       2. Накнаду дела или укупних трошкова 
доласка и одласка са рада лица укључених у 
јавне радове, у висини до 1.500,00 динара по 
лицу за сваки месец ангажовања. 
 
        3. Накнаду трошкова спровођења јавних 
радова, у свим областима спровођења у 
висини: 
 - 1.000,00 динара по лицу за јавне 
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радове који трају месец дана, 
 - 1.500,00 динара по лицу за јавне 
радове који трају два месеца, 
 - 2.000,00 динара по лицу за јавне 
радове који трају три и четири месеца. 
 

       4. Накнаду трошкова организовања обуке. 

У зависности од врсте и сложености 
послова које обухвата јавни рад, за 
спровођење одређених јавних радова може се 
организовати обука у току трајања јавног 
рада, по интерном програму послодавца или 
програму образовне установе.  

Послодавац - извођач јавног рада 
може остварити накнаду за организовање 
обуке, у једнократном износу од 1.000, 00  
динара по јавном раду.  

Износи  по тачкама 1, 2, 3 и 4 (накнада 
за обављени посао, накнада трошкова доласка 
и одласка са рада  луца укључених у јавне 
радове, накнада трошкова спровођења јавних 
радова и накнада трошкова организовања 
обуке) ускладиће се са износима које буде 
дефинисала Национална служба за 
запошљавање.  

Одобрена средства су наменска и могу 
да се користе искључиво за спровођење 
јавних радова. 

Средства за организовање и спровођење 
јавних радова  додељује се на основу Јавног 
конкурса који расписује Национална служба 
за запошљавање – Филијала Чачак, у сарадњи 
са Градом, по прибављеном мишљењу 
Локалног савета за запошљавање на 
садржину јавног конкурса.  

 
 Јавни конкурс садржи услове које 
подносилац пријаве треба да испуњава,  
документацију коју  доставља уз пријаву, 
документацију за закључивање уговора  
средства обезбеђења уговорних обавеза у 
складу са актима Националне службе за 
запошљавање, рок за подношење пријаве, 

адресу на који се пријава доставља и друге 
потребне елементе. 

 Национална служба за запошљавање - 
Филијала Чачак врши пријем и обраду 
поднетих пријава, проверава испуњеност 
услова јавног конкурса и врши рангирање 
примљених пријава на основу унапред 
дефинисаних критеријума. У циљу правилне 
обраде пријава, Национална служба за 
запошљавање - Филијала Чачак може 
тражити и друге доказе релевантне за 
одлучивање. 

Приоритет у избору јавних радова 
имају пројекти за које се процени да имају 
већи интерес за грађане и локалну средину у 
односу на друге пројекте.  

Одлуку о одобравању спровођења 
јавног рада доноси  градоначелник града 
Чачка, по прибављеном мишљењу Локалног 
савета за запошљавање а уколико у 
финансирању учествује министарство 
надлежно за послове запошљавања одлуку 
доносе заједно градоначелник Града и 
директор Националне службе за 
запошљавање - Филијала Чачак, по  
прибављеном мишљењу Локалног савета за 
запошљавање.   

На основу Одлуке о одобравању 
спровођења јавног рада, у року од 30 дана од 
дана достављања Одлуке, закључиће се 
Уговор којим ће се уредити међусобна права 
и обавезе, у складу са Спразумом о 
уређивању међусобних права и обавеза у 
реализацији мера активне политике 
запошљавања између Националне службе за 
запошљавање и града Чачка. 

Датум ангажовања лица са којим је 
закључен уговор о привременим и 
повременим пословима не може бити пре 
датума закључења уговора о спровођењу 
јавног рада, нити након 60 дана од дана 
доношења одлуке о одобравању средстава за 
спровођење јавних радова.  
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Сматраће се да је подносилац пријаве-
извођач јавног рада одустао од одобрених 
средстава и реализације пројекта ако у року 
од 30 дана од дана достављања одлуке не 
достави документацију неопходну за 
закључење уговора. 

Послодавац - извођач јавног рада 
дужан је да: 

- закључи уговор о привременим и 
повременим пословима са незапосленим 
најмање у дужини трајања јавних радова и 
изврши пријаву на обавезно социјално 
осигурање, 

- у случају престанка радног 
ангажовања лица, послодавац је у обавези да 
у року од 15 дана од дана престанка радног 
ангажовања, изврши замену другим 
незапосленим лицем из исте категорије, за 
преостало време трајања уговора, чију је 
селекцију извршила Национална служба за 
запошљавање - Филијала Чачак у сарадњи са 
послодавцем, 

- редовно, у законски утврђеним 
роковима врши исплату уговорене накнаде за 
обављен посао на текући рачун лица 
ангажованих на јавном раду и доставља 
доказе, 

- редовно врши уплату припадајућих 
пореза и доприноса за обавезно социјално 
осигурање за лица из уговора и доставља 
доказе,  

- редовно врши исплату накнаде 
трошкова доласка и одласка са рада 
ангажованим лицима и доставља доказе, 

- редовно доставља доказе о утрошку 
пренетих средстава за трошкове накнаде 
јавног рада, у складу са уговором, 

- редовно доставља доказе о утрошку 
пренетих средстава за трошкове обуке, 
уколико се иста организује по програму 
образовне установе, у складу са уговором, 

- обезбеди вођу програма јавних 
радова и/или ментора за обуку незапослених 
ангажованих на јавном раду, 

- организује заштиту и безбедност 
радно ангажованих, у складу са законом и 
захтевом стандарда за конкретне послове 
јавног рада,  

- достави фотокопију потврде/серти- 
фиката о стеченим компетецијама радно 
ангажованих лица на спровођењу јавног рада 
након завршене обуке на прописаном 
обрасцу, 

- месечно доставља извештај о 
спровођењу јавног рада на прописаном 
обрасцу, 

- Националној служби за 
запошљавање - Филијали Чачак омогући 
контролу реализације уговорних обавеза и 
увида у сву потребну документацију и ток 
спровођења јавног рада, 

- обавести Националну службу за 
запошљавање - Филијалу Чачак о свим 
променама које су од значаја за реализацију 
уговора у року од осам дана од настанка 
промене. 

У случају да корисник средстава не 
реализује обавезе дефинисане уговором, 
дужан је да врати износ исплаћених 
средстава увећан за законску затезну камату. 

 Национална служба за запошљавање-
Филијала Чачак подноси извештај о 
реализацији ове мере Локалном савету за 
запошљавање и Скупштини града. 

Јавни конкурс Национална служба за 
запошљавање-Филијала Чачак објављује у 
листу „Послови“, на сајту Националне 
службе за запошљавање и огласној табли 
Филијале Чачак а град Чачак у локалном 
штампаном медију са којим је закључио 
уговор о оглашавању. 

 
VI. СРЕДСТВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ 

МЕРА 
 
За реализацију мера активне политике 

запошљавања из Акционог плана средства су 
планирана Одлуком о буџету града Чачка за 
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2016. годину, у укупном износу од 
35.000.000,00    динара. 

Предлог расподеле средстава за 
реализацију мера активне политике 
запошљавања града Чачка за 2016. годину: 

 
 
 

 

Ред.бр. Мера активне политике запошљавања Средства у динарима 

1. 
Субвенције послодавцима за запошљавање на 
новоотвореним радним местима  

14.000.000,00 динара 

2. Субвенције за самозапошљавање 12.000.000,00 динара  

3. Програм стручне праксе 5.000.000,00 динара 

4. Јавни радови 4.000.000,00 динара 

                                        Укупно средстава:  35.000.000,00  динара 

 
 
 Одредбом члана 60. Закона о 
запошљавању и осигурању за случај 
незапослености утврђено је да локална 
самоуправа може да поднесе захтев за 
средства Министарству за рад, запошљавање, 
борачка и социјална питања.С обзиром да су 
потребе за спровођење мера активне 
политике запошљавања на територији града 
Чачка много веће, да је  у буџету града Чачка 
за 2016. годину издвојено 35.000.000,00 
динара а имајући у виду досадашње резултате 

у области запошљавања, град Чачак ће 
затражити додатна средства од Министарства 
у складу са Законом и Националним 
акционим планом запошљавања за 2016. 
годину.  

 
Предлог расподеле средстава за 

учешће Министарства у финансирању мера 
из Акционог плана:  

 
 

 

Ред.бр. Мера активне политике запошљавања 
Средства у 
динарима 

1. Програм  стручне праксе 4.900.000,00 динара 

2. Јавни радови 3.900.000,00 динара 

Укупно средстава:                    8.800.000,00 динара 
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С обзиром да из анализе тржишта рада 

произилази да је незапослено 10.470 лица, 

мере активне политике запошљавања утицаће 

да се смањи број незапослених на теритирији 

града Чачка. 

 

VII. Овај акциони план објавити у 

„Службеном листу града Чачка“. 

 

 

СКУПШТИНА ГРАДА ЧАЧКА 

Број: 06-39/2016-I 

29. фебруар 2016. године 

 

 

ПРЕДСЕДНИК 

Скупштине града Чачка, 

Вељко Неговановић, с.р. 

 

 

74. 

На основу члана 6. Закона о начину 

одређивања максималног броја запослених 

у јавном сектору („Сл. гласник РС“, број 

68/15), тачке 2. Одлуке о максималном 

броју запослених на неодређено време у 

систему државних органа, систему јавних 

служби, систему Аутономне покрајине 

Војводине и систему локалне самоуправе за 

2015. годину („Сл. гласник РС“, број 101/15) 

и члана 63. тачка 7.  Статута града Чачка 

(''Службени лист града Чачка'' број 3/2008, 

8/2013, 22/2013 и 15/2015),  

 

Скупштина града Чачка на седници 

одржаној 29. фебруара 2016. године, донела 

је 

 

 

 

 

 

О Д Л У К У 
о максималном броју запослених на 
неодређено време у систему локалне 

самоуправе града Чачка за 2015. годину 
 

 I Систем локалне самоуправе 

града Чачка, чине органи локалне 

самоуправе, јавне службе, јавна предузећа, 

правна лица основана од стране тих 

предузећа, привредна друштва и друге 

организације  које у систему имају обавезу 

пријављивања  података о запосленима  у 

Регистар, односно запослене чије се плате, 

односно зараде финансирају из буџета 

локалне самоуправе. 

 

 II Овом одлуком, у оквиру 

утврђеног броја запослених на неодређено 

време у систему локалне самоуправе града 

Чачка, утврђује се максималан број 

запослених на неодређено време у 

организационим облицима за 2015. годину, 

и то: 

 

- Јавно предузеће за урбанистичко и 

просторно планирање, грађевинско 

земљиште и путеве "Градац" Чачак 39 

- Јавно комунално предузеће за 

одржавање чистоће и пијаца 

"Комуналац" Чачак  240 

- Јавно комунално предузеће за водовод 

и канализацију "Водовод" Чачак  163 

- Јавно комунално предузеће за грејање 

"Чачак" Чачак  79 

- Јавно комунално предузеће за 

водовод, одржавање чистоће и 

пијаца "Моравац" Мрчајевци  24 

- Јавно комунално предузеће за 

изградњу и одржавање зелених 

површина и гробља "Градско 

зеленило" Чачак  68 
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- Јавно комунално предузеће "Паркинг 

сервис"  Чачак  34 

- Научно технолошки парк Чачак 2 

- Дом културе Чачак 40 

- Градска библиотека "Владислав 

Петковић Дис" Чачак 28 

- Установа културе од националног 

значаја Народни музеј Чачак 16 

- Установа културе од националног 

значаја Уметничка галерија "Надежда 

Петровић" Чачак 12 

- Међуопштински историјски архив за 

град Чачак и општине Горњи 

Милановац и Лучани 16 

- Предшколска установа "Радост" Чачак 

241 

- Предшколска установа "Моје 

детињство" Чачак 246 

- Установа за дневни боравак деце, 

младих и одраслих са сметњама у 

развоју „Зрачак“ Чачак  29 

- Центар за социјални рад Чачак 9 

- Установа за физичку културу 

Спортски центар "Младост" Чачак 24 

- Јавна установа "Туристичка 

организација  Чачка» Чачак 21 

- Градска стамбена агенција Чачак  4 

- Регионални центар за професионални 

развој запослених у образовању Чачак 

3 

- Установа Регионални центар за 

таленте Чачак  1 

- Установа за културно образовну 

делатност „Коста Новаковић“ Чачак  5 

- Градска управа за опште и заједничке 

послове града Чачка 74 

- Градска управа за инспекцијски 

надзор града Чачка 46 

- Градска управа за финансије града 

Чачка 23 

- Градска управа за стручне послове 

Скупштине, Градоначелника и 

Градског већа града Чачка 24 

- Градска управа за урбанизам града 

Чачка 34 

- Градска управа за друштвене 

делатности града Чачка 20 

- Градска управа за локални економски 

развој града Чачка 23 

- Градска управа за локалну пореску 

администрацију града Чачка 26 

- Служба за буџетску инспекцију  3  

- Служба за интерну буџетску ревизију  

3 

- Градско правобранилаштво града 

Чачка 7  

- МЗ Атеница 2 

- МЗ Бањица 1 

- МЗ Заблаће 1 

- МЗ Јежевица 1 

- МЗ Остра 1 

- МЗ Трнава 1 

 

III Ова одлука ступа на снагу 

наредног дана од дана објављивања у 

„Службеном  листу града Чачка”. 

 

 

СКУПШТИНА ГРАДА ЧАЧКА 

Број: 06-39/16-I 

29. фебруар 2016. године  

 

 

ПРЕДСЕДНИК 

Скупштине града Чачка, 

Вељко Неговановић, с.р. 
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 На основу члана 142. став 4. Закона о 
спорту («Службени гласник Републике 
Србије» бр. 24/2011 и 99/2011 - др. закони) и 
члана 63. Статута града Чачка («Службени 
лист града Чачка“, бр. 3/2008, 8/2013, 22/2013 
и 15/2015),  

 
Скупштина града Чачка на седници 

одржаној 29. фебруара 2016. године,  донела 
је 
 

П Р О Г Р А М  

РАЗВОЈА СПОРТА У ГРАДУ ЧАЧКУ ЗА 

ПЕРИОД 2016. - 2018. ГОДИНЕ 

 

1. УВОД 

 
1.1 Значај спорта у савременом 

друштву 
 
У савременим друштвима спорт се сматра 

саставним делом интегрално развијене 

личности. Разноврсне активности у области 

спорта почеле су да служе човеку, његовом 

благостању, заштити и унапређењу здравља, 

хуманизацији и социјализацији личности, 

испољавању стваралачких и одржавању 

радних способности. Сматра се да је један од 

основних мотива, који покреће људе да се 

баве спортом, управо тежња за  

усавршавањем и мерењем својих способности 

и карактеристика, који се могу унапређивати 

под утицајем спортског тренинга. Свако има 

право да се бави спортом, без обзира на 

расну, верску, националну и сексуалну 

припадност. Бављење спортом може 

оснажити децу и младе, не само са аспекта 

физичког здравља, већ и када је реч о 

психосоцијалном развоју, јачању 

самопоштовања и усвајању позитивних 

вредности, а што може бити од значаја у 

превенцији употребе цигарета, злоупотребе 

алкохола и дрога, и малолетничке 

деликвенције. У литерaтури нaилaзимо нa 

рaзне дефиниције појма спорт, што укaзује нa 

комплексност и његову рaзноликост. 

Немогуће је у једној дефиницији спортa дaти 

сву сложеност коју обухвaтa, те је 

прихвaтљивије појму спортa приступити 

описно. Дaнaс спорт предстaвљa средство зa 

зaдовољaвaње биолошких, социолошких, 

психолошких  и економских потребa човекa 

сa једне и огромну могућност зa 

ствaрaлaштвом и  aфирмaцијом сa друге 

стрaне. Законским решењем код нас је 

прописано да је спорт свака физичка и 

интелектуална активност која има за циљ 

изражавање или побољшање физичке 

спремности и духовног благостања, стварање 

друштвених односа или постизање резултата. 

Спортски дух је основна вредност спорта 

који карактеришу морал, фер-плеј и поштење, 

али и радост и забава, тимски рад, постојање 

и поштовање унапред утврђених правила. 

Међутим, данас је спорт оптерећен и 

различитим злоупотребама, као што су 

коришћење разних недозовљених средстава, 

насиље и комерцијалне злоупотребе. Све то 

угрожава етичке вредности и углед спорта, 

као важног фактора у промоцији здравља и 

образовања. Владине организације, спортске 

организације, просветни радници, родитељи, 

медији, спортски радници и спортисти морају 

заједно деловати на елиминисању негативних 

појава у спорту, а све у циљу очувања 

изворних вредности спорта и спортских 

такмичења. 
 

1.2. Циљ Програма развоја спорта 
 

Усвајањем Стратегије развоја спорта у 
Републици Србији за период од 2014. до 
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2018. године („Службени гласник РС” бр. 
1/2015), локалним самоуправама је наметнута 
обавеза доношења Програма развоја спорта 
на својој територији, а у циљу стварања 
услова за систематски и дугорочни плански 
развој ове области живота, дефинисањем 
правца развoја спорта у Граду. Визија 
Програма развоја спорта је унапређење 
квалитета живота грађана јединице локалне 
самоуправе кроз бављење спортом као 
кључног елемента за психофизички и 
социјални развој личности. Мисија овог 
програма је стварање система спорта у 
јединици локалне самоуправе у којој свако 
има могућност да се бави спортом и развија 
своју личност, унапређује физичке 
способности и у складу са њима стреми 
постизању врхунских резултата, одржава 
добро здравље и сврсисходније користи 
слободно време. Идеја је да се кроз сарадњу 
свих локалних чинилаца креира програм који 
ће допринети остварењу циља, који је 
постављен Стратегијом развоја спорта у 
Републици Србији за период од 2014. до 
2018. године („Службени гласник РС” бр. 
1/2015), односно подстицање свих грађана да 
учествују у спорту било да је то пасивно, као 
посматрачи, то јест љубитељи спорта и 
гледаоци, или пак као активни, непосредни 
учесници у такмичењима. Један од циљева 
овог документа је буђење свести грађана о 
значају бављења спортом. Поред тога, 
неопходно је да све оно што буде обухваћено 
анализом фактичког стања, дефинисањем 
општих и посебних циљева Програма, као и 
постављеним мерама, активностима и 
задацима у оквиру израде акционог плана, 
буде полазна основа за измене постојећих 
локалних правних аката и доношења нових 
прописа из ове области. На тај начин можемо 
доћи и до квалитетнијег начина регулисања и 
финансирања целокупног система спорта у 
Граду. Уз анализу садашњег стања и 
уочавања проблема, Програм би требало да 
утврди и будуће жељено стање до кога би 

требало доћи поштујући дефинисане мере и 
активности. Циљ Програма развоја спорта је 
омасовљење спорта и тежња ка остваривању 
резултата спортиста кроз такмичарски, 
школски и рекреативни спорт, уз 
обезбеђивање бољих инфраструктурних 
услова. На тај начин, Програм представља 
тежњу ка остваривању циљева развоја спорта 
дефинисаних Стратегијом развоја спорта у 
Републици Србији за период од 2014. до 
2018. године („Службени гласник РС” бр. 
1/2015). Да би задате циљеве на прави начин 
препознали, направили смо детаљну анализу 
стања, као полазну основу за унапређење 
квалитета бављења спортом на територији 
града Чачка. 
 

1.3. Институционални оквир 
 

Анализа правног оквира је неопходан 
први корак при изради Програма развоја 
спорта у граду Чачку у периоду 2016-2018. 
година, како би се обезбедила усклађеност са 
свим надређеним стратегијама и плановима, 
и успоставиле доследне везе са дугорочним и 
средњорочним циљевима развоја локалне 
самоуправе, а преко њих и са приоритетима 
државе. Организација у области спорта јесте 
свако правно лице које обавља спортске 
делатности, а локална самоуправа мора 
омогућити бављење спортом свим 
заинтересованим правним лицима и 
физичким лицима на својој територији у 
складу са Уставом. Чланом 190. став 1. тачка 
4. Устава Републике Србије („Службени 
гласник РС“ број 98/2006) прописано је да се 
градови преко својих органа старају о 
задовољавању потреба грађана у области 
спорта и физичке културе. Слична одредба 
предвиђена је и чланом 20. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник РС”, бр. 
129/2007 и 84/2014 – други закон), да град 
преко својих органа уређује и обезбеђује 
одржавање и коришћење рекреационих 
јавних површина, али и оснива установе и 
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организације у области физичке културе и 
спорта, и прати и обезбеђује њихово 
функционисање. 

Овај програм мора полазити од 

основних приоритета утврђених Стратегијом 

развоја спорта у Републици Србији за период 

2014-2018. године („Службени гласник РС” 

бр. 1/2015). Наиме, имајући у виду да спорт 

обухвата сваки облик физичке активности 

која доприноси физичкој спремности, добром 

стању менталног здравља и социјалном 

повезивању, Стратегија је своје деловање 

посебно усмерила на следеће приоритете:  

- развој спорта деце и омладине, 

укључујући и школски спорт;  

- повећање обухвата бављења грађана 

спортом кроз развој и унапређење спортске 

рекреације;  

- развој и унапређење врхунског 

спорта;  

- развој и унапређење спортске 

инфраструктуре. 

 

Законом о спорту Републике Србије 

(„Службени гласник РС”, бр. 24/2011 и 

99/2011 – други закон) прописана је обавеза 

локалне самоуправе да у буџету обезбеди 

средства за остваривање потреба и интереса 

грађана у области спорта, и то: 

1) подстицање и стварање услова за 

унапређење спорта за све, односно бављења 

грађана спортом, посебно деце, омладине, 

жена и особа са инвалидитетом;  

2) изградња, одржавање и опремање 

спортских објеката на територији јединице 

локалне самоуправе, а посебно јавних 

спортских терена у стамбеним насељима или 

у њиховој близини и школских спортских 

објеката, и набавка спортске опреме и 

реквизита;  

3) организација спортских такмичења 

од посебног значаја за јединицу локалне 

самоуправе;  

4) спортски развој талентованих 

спортиста и унапређење квалитета стручног 

рада са њима;  

5) учешће спортских организација са 

територије јединице локалне самоуправе у 

европским клупским такмичењима;  

6) предшколски и школски спорт (рад 

школских спортских секција и друштава, 

општинска, градска и међуопштинска 

школска спортска такмичења и др.);  

7) делатност организација у области 

спорта чији је оснивач или члан јединица 

локалне самоуправе;  

8) активности спортских организација, 

спортских друштава, удружења, гранских и 

територијалних спортских савеза на 

територији јединице локалне самоуправе од 

посебног значаја за јединицу локалне 

самоуправе, у зависности од тога да ли је 

спортска грана од значаја за јединицу 

локалне самоуправе, која је категорија 

спортске гране, колико спортиста окупља, у 

којој мери се унапређује стручни рад, у ком 

рангу такмичења спортска организација 

учествује и у којој мери се повећава обухват 

бављења грађана спортом;  

9) унапређење заштите здравља 

спортиста и обезбеђивање адекватног спо- 

ртско-здравственог образовања спортиста, 

посебно младих, укључујући и антидопинг 

образовање;  

10) стипендирање за спортско 

усавршавање категорисаних спортиста, 

посебно перспективних спортиста;  

11) спречавање негативних појава у 

спорту;  

12) едукација, информисање и 

саветовање грађана, спортиста и осталих 

учесника у систему спорта о питањима 

битним за одговарајуће бављење спортским 

активностима и делатностима;  

13) периодична тестирања, сакупљање, 

анализа и дистрибуција релевантних 
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информација за адекватно задовољавање 

потреба грађана у области спорта на 

територији јединице локалне самоуправе, 

истраживачко-развојни пројекти и издавање 

спортских публикација;  

14) унапређивање стручног рада 

учесника у систему спорта са територије 

јединице локалне самоуправе и подстицање 

запошљавања висококвалификованих 

спортских стручњака и врхунских спортиста;  

15) рационално и наменско 

коришћење спортских сала и спортских 

објеката у државној својини чији је корисник 

јединица локалне самоуправе, кроз 

одобравање њиховог коришћења за спортске 

активности и доделу термина за тренирање 

учесницима у систему спорта;  

16) награде и признања за постигнуте 

спортске резултате и допринос развоју 

спорта.  

У Стратегији одрживог развоја града 

Чачка („Службени лист града Чачка“ број 

22/2012) наводи се да одржавање традиције 

града Чачка у спортским успесима захтева 

изградњу спортских капацитета у 

инфраструктурном смислу, како би се 

омогућио развој спортских дисциплина и 

стварање врхунских спортиста, па је 

дефинисана листа недостатајуће спортске 

инфраструктуре:  

 

1) градски стадион не испуњава услове 

за одигравање међународних утакмица.  

2) недостатак затвореног базена на 

територији урбаног дела града.  

3) недостатак модерног аква-парка са 

свим познатим садржајима за објекат такве 

врсте.  

4) непостојање уређене бициклистичке 

стазе.   

5) лоше стање атлетске стазе и терена 

за мале спортове Спортског центра 

„Младост“.  

6) недостатак објеката за алтернативне 

спортове (ролери, скејт, маунтин бајк...).  

7) недостатак објеката за спортове на 

леду. 

 

Поред тога, као један од циљева 

Стратегије предвиђено је успостављање 

система испитивање талената у области 

спорта, утврђивање капацитета и формирање 

Секретаријата за спорт. Тиме ће се омогућити 

институционално јачање организације и 

кадровских потенцијала у области спорта и 

рекреације. Уређење приобаља корита 

Западне Мораве вршиће се у циљу 

ефикаснијег коришћења у спортске и 

рекреативне сврхе. Омогућиће се и ширење 

простора постојећих спортских објеката, 

заштита приобаља и заштита спортских 

објеката. 

 

Креирање квалитетнијег слободног 

времена младих кроз унапређење садржаја из 

области спорта једна је од приоритетних 

активности утврђених Локалним акционим 

планом за младе („Службени лист града 

Чачка“ број 6/2014). Поред наведених аката, 

за финансирање програма у области спорта 

од значаја су и Одлука о финансирању 

активности спортских организација од 

посебног значаја за град Чачак („Сл. лист 

града Чачка“ бр. 18/2015 и 22/2015) и 

Правилник о критеријумима и поступку 

доделе средстава за финансирање потреба у 

области спорта („Сл. лист града Чачка“ бр. 

1/2013, 2/2013, 7/2013, 1/2014, 11/2014 и 

2/2015). 
  

2. ФАКТИЧКО СТАЊЕ  
2.1. Демографски подаци 

 
Чачак  се налази у централној Србији у 

Моравичком округу, на обали реке Западна 
Морава, окружен планинама Јелица, Овчар, 
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Каблар и Вујан. Град заузима површину од 
636 квадратних километара, а у њему, према 
последњем попису, живи 115.337 становника, 
од чега у самом градском подручју живи 
74.859 становника. Просечна старост 

становништва је 42,7 година, и то мушкарци 
41,4 године, а жене 44 године. 

 
 

 

град Чачак 
(попис из 2011. године) 

број 
Проценат 

(према укупном броју 
становника) 

Укупан број становника  
- мушкарци 

- жене 

115.337 
55.995 
59.342 

100 
48,55 
51,45 

Структура становништва према типу 
насеља 

- градско подручје 
- рурално подручје 

 
73.331 
42.006 

 
63,58 
36,42 

Радно способно становништво 
- мушкарци 

- жене 

78.251 
38.588 
39.663 

67,85 
33,46 
34,39 

Број деце до 15 година 
- de~aci 

- devoj~ice 

16.205 
8.405 
7.800 

14,05 
7,29 
6,76 

Број младих 15-19 година 
- мушкарци 

- жене 

6.272 
3.178 
3.094 

5,44 
2,76 
2,68 

Број ученика и студената 
- мушкарци 

- жене 

9.667 
4.539 
5.128 

8,38 
3,93 
4,45 

Особе са инвалидитетом 
- мушкарци 

- жене 

7.785 
3.183 
4.602 

6,75 
2,76 
3,99 

 

 У табели су дати подаци Републичког 
завода за статистику, из којих се може видети 
тренд пада броја становника у односу на 
претходни попис 2002. године. Такав тренд се 
наставља  и након 2011. године, јер је према 
процени Завода у Чачку 2014. године живело 
113.383 становника. 
 
 
 
 
 

 

2.2. Анализа стања спорта 

 

На основу добијених резултата и 

анализа створена је реална слика о 

проблемима и потребама грађана, али и 

спортских организација. 

 

2.1. Рекреативни спорт 

Рекреативни спорт или спорт за све је 

област спорта која обухвата бављење 
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спортским активностима ради одмора и 

рекреације, унапређивања здравља или 

унапређивања сопствених резултата, а све то 

на бази добровољног учешћа, са сврхом 

освежења, одмора, забаве и обнављања снаге, 

ради задовољења потреба за кретањем, игром 

и дружењем. И Закон о спорту, као и сви 

међународни документи у области спорта 

истичу да свако има право да се бави 

спортом, под условима да то бављење буде 

хумано, слободно, добровољно, здраво и 

безбедно и у складу са природном средином 

и друштвеним окружењем. Такође, мора бити 

толерантно и етички прихватљиво, одговорно 

и доступно свим грађанима под једнаким 

условима, без обзира на узраст, ниво физичке 

способности, степен евентуалне инвали- 

дности, пол или нека друга лична својства.  

У нашем граду недостају едукативне 

кампање о значају бављења физичком 

активношћу јер физичку активност у 

медицинске сврхе треба промовисати као 

превенцију могућих болести. Неопходно je 

побољшати инфраструктуру за бављење 

грађана рекреацијом, нарочито у стамбеним 

насељима. Последњих година услови за 

рекреативни спорт су постали скупљи пошто 

је иницијативу у овој области спорта преузео 

приватни сектор, пре свега кроз изградњу 

добро опремљених рекреативних и фитнес 

центара. Значајан удео у рекреацији у 

ранијем периоду су имала предузећа кроз 

рекреацију запослених. Са приватизацијом 

предузећа смањује се број послодаваца који 

дају подршку рекреативним активностима 

својих радника, који и даље желе да се баве 

рекреацијом. Лекарске прегледе сами 

запослени морају да финансирају, а често и 

да сами за себе сносе трошкове такмичења. 

Број радника који исказују жељу за 

рекреацијом је остао непромењен, али због 

пословних обавеза често нису у могућности 

да и поред добре воље учествују на 

радничким такмичењима. Спорт и рекреација 

запослених данас се одвија највећим делом 

од стране синдикалних организација у складу 

са могућностима и ентузијазмом појединаца, 

а без помоћи послодавца. Из наведених 

разлога неопходно је да локална самоуправа 

подстакне синдикате у промоцији спорта и 

рекреације међу запосленима. У супротном, 

иако је организована рекреативна активност у 

Чачку датира још из времена оснивања 

Соколског друштва, у данашње време 

подстицање спортске рекреације свешће се 

искључиво на Асоцијацију „Спорт за све“. 

Асоцијација „Спорт за све“ Чачак основана је 

3. августа 2006. године на предлог великог 

броја спортиста, рекреативаца, бивших 

чланова друштва Партизан и професора 

спорта и физичког васпитања. Гашењем 

друштава за спорт и рекрацију створила се 

идеја да се оснује слична спортска 

организација по угледу на “Спорт за све 

Србије” и других Асоцијација у већини 

градова Србије. Основни циq Асоцијације је 

да се деца, запослени и остали грађани баве 

спортом и рекреацијом како на градскоm. 

тако и на сеоском подручју. Асоцијација 

сваке године узима учешће у републичким 

такмичењима као што су Међународни летњи 

фестивал спорта и рекреације, СКИ фест и 

Дан изазова - светски дан спорта и 

рекреације. У 2015. години у мају месецу је 

одржано такмичење у оквиру Дана изазова у 

коме је учествовало 14.200 грађана свих 

узрасних категорија. С обзиром да не 

поседује сопствени простор, Асоцијација 

користи фискултурне школске сале, 

Соколски дом и спортске терене Спортског 

центра «Младост». 
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2.2. Школски спорт 

 Основна улога школског спорта је да 

свим ученицима, без обзира на узраст, пол, 

способности и друге разлике омогући 

учествовање у спортским активностима и 

тако допринесе физичком и менталном 

здрављу и развоју и подстакне ученике на 

бављење спортом у школи. Законом о спорту 

се наводи да школски спорт обухвата 

организоване наставне и ваннаставне 

спортске активности у области школског 

физичког васпитања, укључујући и школска 

спортска такмичења која се спроводе у 

оквиру школског система у складу са 

наставним планом и програмом утврђеним у 

складу са законом. У Чачку ради седамнаест 

основних школа које похађа 9.065 ученика и 

седам средњих школа које похађа 4.966 

ученика, а према подацима Школске управе 

Чачак. Поред тога, у граду функционишу и 

три високошколске установе, као и две 

предшколске установе „Радост” и „Моје 

детињство“. Да би се правилно дефинисали 

проблеми и извршила анализа стања 

спроведене су анкете међу ученицима, 

студентима и професорима физичког 

васпитања. У анкети су учествовали ученици 

основних школа, ученика средњих школа и 

студенти. Поред њих, анкетом је било 

обухваћено и 42 професора физичког 

васпитања. Ученици основних школа су своју 

заинтересованост за физичко васпитање и 

школски спорт  оценили просечном оценом 

4,29, при чему је та оцена код дечака 4,39, а 

код девојчица 4,20, док су наставу физичког 

васпитања оценили са просечном оценом 

4,10. У оцењивању строжији су били дечаци 

па је код њих просечна оцена нижа  - 4,00, у 

односу на девојчице 4,21. Ученици средњих 

школа су своју заинтересованост за физичко 

васпитање и школски спорт оценили 

просечном оценом 4,01, при чему је та оцена 

код дечака 4,36, а код девојчица 3,79, док су 

наставу физичког васпитања оценили са 

просечном оценом 4,04. Поново је та оцена 

код дечака виша 4,49, у односу на девојчице 

3,60. Као најчешћи узрок незадовољства 

часовима физичког васпитања основци су 

навели и нетолерантност ученика у разреду, а 

средњошколци недостатак реквизита. Од 

укупног броја младих који су учествовали у 

анкети 51% се бави спортом рекреативно, а 

33% такмичарски, док 16 % се уопште не 

бави спортом, а као главни разлог за то 

наводе недостатак спортских садржаја. Међу 

младима који се не баве спортом већина су 

девојчице и то 72%. Млади који се баве 

спортом то чине најчешће 3-5 пута недељно, 

а међу анкетиранима највише је оних који се 

баве спортом дуже од четири годинe. 

Младима у Чачку највише недостаје 

затворени базен и спортски терени на 

отвореном (теретане и трим стазе). 

Професори физичке културе су оценили 

заинтересованост ученика основних школа за 

физичко васпитање са 4,59, а средњих школа 

просечном оценом 3,56.  Већина њих изводи 

допунску наставу 62%. Најчешћи предлози за 

успешнији рад и квалитетнију наставу у 

основној школи су набавка реквизита, 

едукација професора и родитеља, а у средњој 

школи набавка реквизита и више часова 

физичког васпитања. Спортски садржаји који 

недостају Чачку су затворен базен и 

реконструисана атлетска стаза. 

 У области школског спорта можемо 

дефинисати следеће проблеме: недовољан 

број деце укључен у школска такмичења, јер 

се школе у школским такмичењима више 

ослањају на ученике спортисте, који већ 

активно тренирају у спортским клубовима, 

недовољна мотивисаност педагога физичке 

културе за рад у школском спорту, и 

непостојање тела које ће се системски бавити 

школским спортом. Опрема и спортски 
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реквизити нису на адекватном нивоу у свим 

школама.  

 Ради решавања проблема у овој 

области неопходно је ставити акценат на 

повећање броја спортских секција у школама. 

Поред повећања броја ученика који се баве 

спортом кроз секције, потребно је радити и на 

омасовљавању учешћа ученица, што је у 

складу са подацима о недовољном учешћу 

девојчица. Како би се дошло до података о 

спортским секцијама у основним и средњим 

школама, спроведена је анкета у којој је 

учествовало 23 образовне установе (основне 

и средње школе). Прикупљени су следећи 

подаци: 
 
 

 

Спортска 
секција Број школа 

Проценат 
школа у 
којима је 
заступљена 
секција 

Најтраженија секција 

Проценат у 
односу на 
укупан број 
школа 

фудбал 17 74 7 30 

кошарка 18 78 5 22 

стони тенис 10 43 2 9 

одбојка 18 78 6 26 

карате 5 22   

рукомет 9 39 2 9 

атлетика 6 26 1 4 

шах 2 9   

планинарство 2 9   

 
 
 

Школски спорт је организован у пет нивоа 

такмичења: 

1. Школско првенство  

2. Градско првенство  

3. Окружно првенство  

4. Међуокружно првенство  

5. Републичко првенство или сваке четврте 

године Олимпијске игре школске омладине 

Србије 

Школска такмичења реализује Савез 

за школски спорт уз помоћ локалне 

самоуправе. На градском нивоу школских 
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спортских такмичења у 2015. години учешће 

је узело 4.820 ученика.  

Највећа заинтересованост ученика је 

за такмичења у малом фудбалу, затим 

кошарци и одбојци. Поред тога одржана су и  

школска такмичења у атлетици, рукомету, 

пливању, стрељаштву и стоном тенису. У 

претходној школској години у школским 

такмичењима учествовало је 35% од укупног 

броја ученика.  

Савез за школски спорт Чачак основан 

је 20. маја 2008. године на основу захтева 

професора физичког васпитања у основним и 

средњим школама. Циљ Савеза је да 

организује школска спортска такмичења на 

свим нивоима од општинског до 

Републичког, да подстиче развој спорта у 

школама и иницира школску децу да се 

активно укључе у спортско вежбање у било 

ком спорту, да развија колективни дух, жељу 

за успехом, дружење и друго. Савез је 

организатор свих школских спортских 

такмичења у стоном тенису, пливању, малом 

фудбалу, рукомету, одбојcи, стрељаштву, 

кошарци, гимнастици, атлетиcа, као и мале 

олимпијске игре за децу од 1. до 4. разреда 

основне школе у мушкој и женској 

конкуренцији. Програм школских такмичења 

финансира се преко буџета Града. Сви 

професори физичког васпитања активно 

учествују у организацији школских 

такмичења. Савез има Управни одбор од 11 

чланова који чине професори основних и 

средњих школа, надзорни одбор од 3 члана и 

Скупштину која има редовне седнице једном 

годишње. Савез за школски спорт има преко 

15.000 чланова. Савез користи спортску халу 

Младост у Атеници, атлетску стазу, отворене 

спортске терене у спортском центру Младост 

и школске спортске сале у којим се може 

играти рукомет, мали фудбал, одбојка и 

кошарка. Поред тога, користе се и стрелиште 

Стрељачког клуба Борац и хала Кошаркашког 

клуба Борац. Савез нема стално запослене 

раднике. 

 

 2.3. Такмичарски спорт      

 

    Законом о спорту прописано је да је 

врхунски спорт област спорта која обухвата 

спортске активности које за резултат имају 

изузетне (врхунске) резултате и спортске 

квалитете, и као такав је уврштен у 

приоритете Стратегије развоја спорта у 

Републици Србији. За потребе израде 

Програма развојa спорта, Радни тим је 

спровео анкетно истраживање у којем је 

учествовалa 141 спортска организација. На 

основу прикупљених података на територији 

града Чачка има 13452 спортиста. Број 

спортиста млађих од 14 година износи 4506, 

од 15 до 17 godina има их 1849, а од 18 до 21 

године 1323 спортистe. Бројни су и спортисти 

старији од 21 године укупно 4072.  

У Граду постоје 44 регистроване 

спортске гране, од којих je према броју 

спортских организација, најзаступљенија 

фудбал (40 клубова), карате (12 клубова) и 

кошарка (9 клубова). Чачански спортисти су 

постизали значајне резултате на националном 

и интернационалном нивоу. На 

међународном плану се издвajaју резултати 

бициклиста, каратиста, боди билдинг. На 

националном нивоу такмичења, поред 

наведених, медаље су освајали такмичари у 

мото спорту, ауто мото спорту, стрељаштву, 

кајак кану, кошарци, практичном 

стрељаштву, стреличарству, стрељаштву, 

билијару, џудоу и другим спортовима.  

Велике успехе у протеклом периоду 

остварили су и спортисти са инвалидитетом. 

На међународном плану су освојене медаље у 

оквиру Специјалне олимпијаде, а успехе су 

постизали и стонотенисери, куглаши и 

кошаркаши. Око 10% светског становништва 
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су особе са инвалидитетом, док је у Чачку тај 

проценат нешто нижи 6,75%. Од овог броја, 

303 се бави спортом у неком од седам 

регистрованих клубова особа са 

инвалидитетом и још пет клубова који у свом 

чланству имају особе са инвалидитетом. 

Велики допринос развоју спорта особа са 

инвалидитетом даје Школа за основно и 

средње образовање «1. новембар» Чачак, у 

оквиру које функционишу секције кошарке и 

стоног тениса, а у нешто мањој мери одбојка, 

фудбал, атлетика и повремено пливање. 

Тренутно је 28 ученика школе укључено у 

активности репрезентативних селекција у 

атлетици, одбојци, скијању и кошарци, а у 

протеклих десет година ученици су освојили 

25 медаља на међународним такмичењима у 

дресу репрезентације. 

Иако на територији града Чачка 

већинско становништо чине жене, спортом сe 

више баве мушкарци. Наиме анализом је 

утврђено да од 13452 спортиста, само 25% су 

жене. Регистровано је осам такмичарских 

женских спортских клубова, док су 50 

клубова мешовитог карактера. Највише се 

баве спортом жене узрасне доби до 14 

година, у тој категорији регистровано је 1437 

спортисткиња. Од 14 до 18 године 581, од 18 

до 21 године живота спортом се бави 297 

девојaкa, односно 442 жене старије од 21 

годинe. То указује на чињеницу да се морају 

спроводити активности за мотивисање 

девојчица и жена старијих од 18 година на 

бављење спортом. У смислу учешћа жена у 

управљању спортским организацијама 

подаци су још лошији, па је тако од 141 

председника клубова, само 12 су жене, а у 

управним одборима имамо свега 11% жена. 

За постизање такмичарског успеха у 

великој мери је битан стручни рад са 

спортистима. На основу спроведених анкета 

можемо закључити да су стручни радници у 

клубовима професионално ангажовани само 

изузетно, док су углавном тренери, лекари, 

судије повремено хонорарно ангажовани у 

Клубу. У погледу образовања тренера, 

преовлађују они опeрaтивни тренери укупно 

37%, док њих 15% има звање дипломираног 

тренера. Међу тренерима најзаступљенији су 

они са средњом стручном спремом (48%).   

 Основни предуслов за добро 

функционисање спортског колектива је 

способан менаџмент, односно добро 

организоване управљачке структуре спортске 

организације. Анализом је утврђено да су 

председници клубова углавном волонтерски 

ангажовани и да веома често обављају више 

послова у Клубу. У погледу стручне спреме 

управљачких структура у клубовима 

преовлађује средња стручна спрема. Наиме 

55% председника клубова имају средњу 

стручну спрему, а 28% високу стручну 

спрему. Укупно 132 клуба има представнике 

у гранским и националним савезима у чијим 

такмичењима учествује, а 15 клубова има 

чланове и у међународним асоцијацијама. 

 Законски услов за бављење 

такмичарским спортом јесу и редовни 

лекарски прегледи, односно брига о 

здравственој заштити спортиста. На нашој 

територији лекарски преглед представљају 

посебан проблем, јер према обавештењу од 

Здравственог центра «Др Драгиша Мишовић» 

Чачак и Дома здравља Чачак, ове установе 

више не располажу специјалистом спортске 

медицине. Из наведених разлога сматрамо да 

се у наредном периоду мора образовати 

спортска амбуланта у циљу ефикасније 

здравствене заштите спортиста. С обзиром да 

здравствене установе у Чачку не располажу 

са одговарајућим стручним кадром, према 

Правилнику о утврђивању здравствене 

способности спортиста за обављање 

спортских активности и учествовање на 

спортским такмичењима (“Сл. гласник РС 
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broj 15/2012”), спортске прегледе могу 

вршити специјалиста интерне медицине, 

педијатрије, медицине рада или опште 

медицине. Трошкове лекарских прегледа 

сносе клубови или сами такмичари. Клубови, 

врше лекарске прегледе на сваких шест 

месеци и њима су најчешће обухваћени сви 

спортисти (62%), у складу са Законом, док се 

тестирања спортиста ретко врше (само 38 

клубова). Половина клубoва 48% врши 

осигурање спортиста, и то углавном свих 

спортиста 55%. Трошкове осигурања 

најчешће сноси клуб (60%). 

На територији града Чачка 2006. 

године регистрован је Чачански спортски 

савез, који је као територијални спортски 

савез примљен у чланство Спортског савеза 

Србије.  Савез је основан са циљем да 

преузме улогу некадашњеg Савеза 

организација за физичку културу (СОФК), а 

самим тим да организује и прати развој 

спорта на нивоу града, као што је то случај у 

осталим градовима Србије. Према обаве- 

штењу добијеном од стране Савеза, у 

спортском савезу тренутно има 12 грана 

спорта, са 83 спортска колектива са преко 

4000 спортиста. И пoред чињенице да је 

велики број спортских удружења учлањен у 

Чачански спортски савез, рад спортског 

савеза до дана данашњег није заживео на 

прави начин, зато се планира организација 

изборне Скупштине, избор нових органа и 

тела Савеза, и подршка за свој рад од 

надлежних органа локалне самоуправе. 

Крајем 2015. године у Агенцији за привредне 

регистре је уписан и Спортски савез 

чачанских клубова „Градац“ Чачак, као 

територијални спортски савез чији су 

оснивачи Фудбалски клуб „Борац“ Чачак, као 

и новоосновани Женски фудбалски клуб 

„Борац“ Чачак и Женски рукометни клуб 

„Борац“ Чачак. Поред тога, Скупштина града 

Чачка је оснивачима Спортског савеза града 

Чачка дала сагласност за употребу имена 

града у свом називу, имајући у виду 

чињеницу да је покренут поступак за 

регистрацију још једног територијалног 

савеза у граду Чачку. Иначе законским 

прописима је предвиђено постојање само 

једног територијалног савеза преко кога се 

врши одобравање програма спортских 

организација на територији локалне 

самоуправе, па се у наредном периоду мора 

решавати питање овлашћеног спортског 

савеза, а све у складу са Законом о спорту. 

Уређење система финансирања спорта 

је једна од најважнијих ставки у планирању, 

јер без финансирања није могуће обезбедити 

материјално техничке услове за развој 

спорта, али ни мотивисати и задржати 

спортске раднике и саме спортисте у граду. 

Према извршеној анализи клубови 

процентуално највише средстава добијају од 

локалне самоуправе, док међу осталим 

изворима финансирања се најчешће наводе 

донатори и спонзори, а најмање је учешће 

матичног савеза. Евидентно је да постоји 

значајна потреба за већим издвајањима из 

буџета града да би се унапредио не само 

систем такмичарског спорта, већ и да би се 

подржао и осигурао даљи развој врхунских 

резултата на државном и међународном 

нивоу, који подразумeва и развој 

међународног угледа самог града. 

 Одлуком о буџету града Чачка за 2014. 

годину опредељено је за финансирање спорта 

50.945.000,00 динара (за годишње програме 

спортских организација 44.500.000,00 динара, 

за новчане награде спортским органи- 

зацијама, младим талентима и истакнутим 

спортистима за постигнуте спортске 

резултате и допринос развоју спорта 

6.445.000,00 динара), у 2015. години је 

издвојено 62.500.000,00 динара (за годишње 

програме спортских организација 
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49.000.000,00 динара, за новчане награде 

спортским организацијама, младим 

талентима и истакнутим спортистима за 

постигнуте спортске резултате и допринос 

развоју спорта 2.500.000,00 динара, за 

програме организације од посебног значаја 

10.000.000,00 динара, за програме изградње, 

одржавања и опремања спортских објеката 

1.000.000,00 динара), док је у 2016. години за 

финансирање спорта предвиђено 

48.500.000,00 динара (за годишње програме 

спортских организација 42.000.000,00 динара, 

за новчане награде спортским органи- 

зацијама, младим талентима и истакнутим 

спортистима за постигнуте спортске 

резултате и допринос развоју спорта 

2.500.000,00 динара, за школски спорт 

1.000.000,00 динара, за програме органи- 

зација од посебног значаја 2.000.000,00 

динара, за програме изградње, одржавања и 

опремања спортских објеката 1.000.000,00 

динара). 

У области такмичарског спорта 

спортска удружења, као највећи проблем, 

наводе недовољна финансијска средства. 

Струковна удружења сматрају неопходним 

системско финансирање рада и стручног 

усавршавања спортских стручњака, јер је 

евидентан недостатак образованих тренера. 

Мора се повећати контрола спровођења 

програма спортских клубова, смањити 

могућност утицаја политике на спорт. 

Неопходно је додатно обратити пажњу на 

категоризацију спортова, јер се често 

фаворизује сениорски резултат у односу на 

млађе категорије. Морају се утврдити јасни 

критеријуми за одређивање спортских 

организација које су од посебног значаја за 

Град. У циљу избегавања разводњавања 

буџетских средстава потребно је дефинисати 

спортске клубове који су носиоци развоја у 

свакој грани спорта. Значајан проблем 

представља и висина чланарина у школама 

спорта и такмичарским селекцијама 

спортских клубова, које у постојећој 

финансијској ситуацији представљају терет за 

родитеље и у  великом проценту неповољно 

утичу на број деце која се баве спортом. 

Поред наведених проблема, спортисти са 

инвалидитетом имају и проблем  недостатка 

персоналних асистената, због чега су некада 

принуђени и да одустану од одласка на 

такмичење. У решавању свих набројаних 

проблема, локална самоуправа мора имати 

подршку територијалног спортског савеза, 

који мора бити фукнционалан и мора вршити 

улогу која му је намењена Законом о спорту. 

Улога спортског савеза се мора огледати и 

пружањu свих техничких услуга спортским 

организацијама, јер имајући у виду 

спроведене анкете можемо закључити да 

већина клубова не поседује рачунаре, 

штампаче, копир апарате и другу опрему 

неопходну за свакодневно фукнционисање. 

 

1.4. Спортска инфраструктура 
 

         Неопходан услов за реализацију 

спортских активности је постојање спортских 

објеката, са пратећом опремом. Законом о 

спорту дефинисано је да су спортски објекти 

уређене и опремљене површине и објекти 

намењени обављању спортских активности. 

Према врсти простора у коме се обављају 

спортске активности објекти могу бити 

затворени и отворени спортски терени. На 

територији града Чачка разликујемо спортске 

објекте којима газдује Јавна установа 

Спортски центар „Младост“ Чачак, спортске 

објекте у оквиру образовних установа и 

спортске објекте у месним заједницама, као и 

спортске објекте који нису у јавној својини. 

Спортски центар „Младост“ Чачак управља 

следећим спортским објектима: Градски 

фудбалски стадион, атлетска стаза, комплекс 
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базена, фудбалски терен, спортска хала 

„Младост“, тениски терени, Соколски дом и 

скејт парк. У складу са Стратегијом одрживог 

развоја града Чачка неопходно је изградити 

затворени спортски базен, уредити 

бициклистичке стазе и приобаља корита 

Западне Мораве. На основу постојећих 

пројеката требало би извршити санацију и 

осветљење атлетске стазе и наставити 

изградњу Градског стадиона са партерним 

уређењем, а покренути иницијативу за израду 

пројектне документације којом би се 

планирала изградња објекта за спортове на 

леду и још једног базена. У складу са 

захтевима спортских организација у 

наредном периоду мора се решавати питање 

куглане, стрељане, bmx стазе, комплекса 

вештачке стене, терена за одбојку на плажи, 

бициклистичке и пешачке стазе Чачак - 

Овчар Бања, стазе за брзински мото спорт. 

Неопходно је помоћи спортским 

организацијама у њиховим намерама за 

уређење стрелишта у Пријевору и мото стазе 

у Заблаћу. Поред тога, локална самоуправа 

мора размишљати и о објектима за 

стреличарство и борилачке спортове, а 

заједно са вишим нивоима власти 

размишљати о условима за изградњу 

националног тренажног центра за кајак кану 

у Овчар Бањи и изградњи велодрома. 

У образовним установама има 19 

затворених спортских објеката и 37 

отворених терена за мали фудбал, кошарку, 

рукомет и одбојку, док Техничка школа 

поседује мању атлетску стазу, а Основна 

школа „Бранислав Петровић“ Слатина 

тениски терен. Стање школских спортских 

објекaта професори физичког васпитања су у 

спроведеној анкети оценили са просечном 

оценом 3,07, при чему је нешто боље стање 

отворених спортских терена 3,31, него 

затворених 3,05, а стање опреме и реквизита 

са 2,85. Имајући у виду тренутно стање, 

неопходно је у наредном периоду извршити 

изградњу сала у преосталим матичним 

основним школама (ОШ „Трепча“ Доња 

Трепча, ОШ “Ђенерал Марко Ђ. Катанић“ 

Бресница и ШОСО «1. новембар» Чачак), али 

и у Економској школи која нема сопствене 

спортске објекте, и наставити започете 

активности на припреми изградње сале у 

Гимназији. Поред тога неопходно је 

изградити отворене спортске терене у свим 

издвојеним одељењима (Лозница, Паковраће, 

Мојсиње, Вујетинци, Рајац, Жаочани), али и 

реконструисати постојеће терене у школама 

(Љубић село, Доња Горевница, Качулице, 

Премећа, Станчићи, Виљуша и други). 

Велики проблем представља уступање 

школских спортских сала спортским 

организацијама и групама рекреативаца, без 

претходно утврђених процедура и 

надлежности. Тиме се онемогућава наменско 

коришћење школских спортских сала, а то се 

пре свега мисли на спортске секције за 

ученике. Из тих разлога потребно је да 

локална самоуправа правно уреди ову обаст 

како би термини у салама били искоришћени 

на најрационалнији начин.  

Поред прегледа спортских објеката 

при школама, Радни тим је сачинио и преглед 

по месним заједницама, а у циљу сагледавања 

просторне распоређености спортских 

објеката како би спортски садржаји били 

равномерно доступни на читавој територији 

града Чачка. Из анкете која је реализована 

међу представницима 50 месних заједница, 

може се закључити да већина месних 

заједница поседује један отворени спортски 

терен (укупно 31 од 50 месних заједница) 

који у највећој мери захтевају реко- 

нструкцију. Поред одржавања и реко- 

нструкције постојећих терена (МЗ Сајмиште 

и други), неопходно је изградити отворене 
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спортске терене у месним заједницама које не 

поседују ниједан спортски објекат (МЗ 

Љубић, Брезовице, Паковраће и друге), али и 

изградити нове спортске садржаје у већим 

месним заједницама (МЗ 3. децембар, МЗ 

Кошутњак, МЗ Парк и друге). Слично, као и у 

другим локалним срединама, и у Чачку 

недостаје опрема и простор за базичне 

спортове као што је гимнастика. Поред тога, 

проблем представља и неприлагођеност спо- 

ртских објеката особама са инвалидитетом.  

Поред набројаних објеката, спортске 

организације користе спортску халу у 

власништву Кошаркашког клуба „Борац“ 

Чачак, балон халу „Колос“, тениске терене и 

балон халу тениског клуба „Tennis point“, 

тениске терене Тениског клуба „Слобода“, 

мото стазу „Јељен“ у Горњој Горевници, мото 

стазу у Заблаћу, стрелиште компаније 

„Слобода“ у Миоковцима, хиподром у 

Прељини и Пријевору. За спортска 

такмичења користе се и уређене стазе за 

риболов у Међувршју, као и река Западна 

Морава за такмичења у пливању и кајак кану. 

Поред наведених терена, многи клубови 

поседују сопствени или изнајмљени 

затворени простор у коме реализују своје 

активности (билијар сале, фитнес клубови, 

теретане, сала Дома глувих и наглувих лица). 

Представници спортских организација су 

стање спортских ресурса оценили као 

задовољавајуће (56%), док већина њих не 

поседује сопствени спортски објекат (57%), а  

у погледу опремљености објеката поново је 

највише њих дало оцену задовољавајуће 

(58%).  

Списак објеката који захтевају 

реконструкцију и списак потреба за новим 

спортским садржајима, направљен је на 

основу захтева председника месних заједница 

и спортских организација, а не на основу 

постојања базе података о постојећој 

спортској инфраструктури и њеном стању, 

јер град Чачак не поседује такве податке, тако 

да је неопходно у наредном периоду радити 

на стварању дигиталне базе података свих 

спортских објеката без обзира на власништво, 

а подаци наведени у овом програму могу 

послужити као основа за стварање базе. 

Међутим, да би се извршила било каква 

озбиљнија анализа стања спортске инфра- 

структуре у циљу улагања средстава, мора се 

решити имовинско правни статус тих 

објеката, јер многи објекти нису уписани у 

катастар јер не поседују употребну дозволу, а 

у неким ситуацијама ни грађевинску дозволу.  
 
 

3. ПРИОРИТЕТИ, ОПШТИ И ПОСЕБНИ 
ЦИЉЕВИ 

 

Постизање значајних резултата у 

спорту, често је поред труда и талента, 

условљено и постојањем извесних 

материјалних средстава. Поред тога, у 

многим ситуацијама, постоје финансијска 

средства, али недостаје организован систем 

предвођен стручним људима, који би у 

одређеној средини утврдили приоритете у 

развоју спорта и правилан начин усмерили 

постојеће материјалне и људске ресурсе. 

Будући да је данашњи систем умногоме 

оптерећен финансијским проблемима, и 

бављење спортом захтева веће издвајање 

личних новчаних средстава, нарочито од 

стране родитеља за младе који се још увек не 

налазе у систему такмичарског спорта. То је 

уједно и најчешћи разлог због кога се деца не 

баве спортом, јер су неопходна средства за 

чланарине, опрему и реквизите. Јасно је да 

без улагања нема ни резултата, али са друге 

стране имамо алтернативу у виду бесплатних 

школских секција и ваннаставне спортске 

активности у школама. Ове секције, 

нажалост, последњих година своје место све 

више уступају комерцијалним спортским 
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терминима у школама и давањем предности 

коришћења слободних термина спортским. 

Због тога је важно креирати мере којима би 

се поново активирале спортске секције у 

школском спорту, јер бављење спортом у 

детињству јесте основни предуслов за 

стварање здравих животних навика, 

превенцију многих болести и развој 

менталног здравља младих. Када је у питању 

рекреација ширих слојева становништва, она 

заузима важно место, јер утиче на опште 

здравље и смањује могућност ризика од 

настанка хроничних болести изазване 

пасивним начином живота. Стога се 

унапређењем спорта за све мора посматрати 

као приоритетна активност, јер доприноси 

здравијем и активнијем становништву. У 

погледу такмичарског спорта, захтевају се 

промене у самом управљању и финансирању 

како би се дошло до врхунских резултата, јер 

су они резултат пре свега уређеног система, у 

који спадају стручни и мотивисани спортски 

стручњаци, обезбеђени материјални услови за 

рад, квалитетна инфраструктура за спортска 

такмичења, али и подршку шире јавности и 

приватног сектора. У заокруженом систему, 

који би с једне стране обезбедио доступност 

спорта ширим слојевима, али и обезбеђење 

услова за врхунски спорт, не можемо постићи 

очекиване резултате уколико локална 

средина не поседује одговарајућу спортску 

инфраструктуру. Из наведених разлога 

неопходно je плански сваке године издвајати 

део средстава за изградњу нових и санацију 

постојећих спортских објеката. Листа 

приоритета месних заједница у погледу 

спортских објеката наведена у Прилогу мора 

служити као основа за доделу средстава за 

финансирање изградње, одржавања и 

опремање спортских објеката на територији 

града Чачка. 

У складу са Националном стратегијом 

развоја спорта за реализацију наведених 

приоритета и општих циљева, неопходно је 

утврдити посебне циљеве и мере које ће се 

предузети, а у циљу развоја спорта на 

територији града Чачка. 

РАЗВОЈ СПОРТА ДЕЦЕ И ОМЛАДИНЕ, 

УКЉУЧУЈУЋИ И ШКОЛСКИ СПОРТ  

 ОПШТИ ЦИЉ: 1. Развој спорта деце и 

омладине, укључујући и школски спорт 

 ПОСЕБНИ ЦИЉЕВИ: 

 1.1: Побољшани услови за реализацију 

активности предшколског, школског и 

универзитетског спорта  

 1.2: Повећан број спортских секција и других 

ваннаставних спортских активности у оквиру 

школског и предшколског спорта 

 1.3: Повећано учешће ученика на школским 

спортским такмичењима 

 ПРЕДЛОГ МЕРА ЗА АКЦИОНИ ПЛАН: 

 1.1.1: Обезбеђивање услова да се у свим 

вртићима организује рад школица спорта 

 1.1.2: Обезбеђивање квалитетних и 

високообразованих стручних кадрова за рад 

са децом у вртићима и школама  

 1.1.3: Повећање функционалности свих 

расположивих спортских капацитета 

школских објеката 

 1.2.1: Повећање броја школских секција у 

основним и средњим школама 

 1.3.1: Афирмација унутар школских 

такмичења као основе школских такмичења 

 ПОВЕЋАЊЕ ОБУХВАТА БАВЉЕЊА 

ГРАЂАНА СПОРТОМ КРОЗ РАЗВОЈ И 

УНАПРЕЂЕЊЕ СПОРТСКЕ РЕКРЕАЦИЈЕ  

 

 ОПШТИ ЦИЉ: 2. Повећан обухват бављења 

грађана спортом кроз развој и унапређење 

спортске рекреације  

 ПОСЕБНИ ЦИЉЕВИ: 

 2.1.: Подстакнута и ојачана свест о важности 

редовне физичке активности 

 2.2: Побољшани материјално-технички 

услови у циљу доступности свим грађанима 

да се баве спортом  



Strana broj  760— Broj 5                  SLU@BENI LIST ГРАДА ^A^KА               4. mart  2016. godine 
 

 2.3: Подстакнуто значајније укључење града 

у финансирање програмских активности из 

области спортске рекреације  

 2.4.: Повећана активност синдиката, 

привредних субјеката и других установа 

 ПРЕДЛОГ МЕРА ЗА АКЦИОНИ ПЛАН: 

 2.1.1: Реализација кампања које имају за циљ 

промоцију здравог начина живота и 

рекреативних програма  

 2.2.1: Изградња јавних спортских терена и 

игралишта у стамбеним четвртима и сеоским 

срединама 

 2.2.2: Опремање постојећих отворених 

спортских терена  

 2.2.3: Изгрaдњa, обележaвaње и одржaвaње 

стaзa зa шетњу, паркова и других јавних 

површина 

 2.3.1: Подстицање оснивања спортских 

клубова које се баве рекреативним 

активностима  

 2.4.1: Организација радничких спортских 

такмичења 

 2.4.2. Организација такмичења месних 

заједница 

 

 РАЗВОЈ И УНАПРЕЂЕЊЕ ВРХУНСКОГ 

СПОРТА  

 ОПШТИ ЦИЉ: 3. Развој и унапређење 

врхунског спорта 

 

 ПОСЕБНИ ЦИЉЕВИ: 

 3.1.: Подизање капацитета и даље унапређење 

стручног рада у области врхунског спорта  

 3.2: Стварање услова за одржавање и даље 

постизање врхунског спортског резултата 

 3.3: Унапређење услова за развој спортисте 

до врхунског резултата 

 3.4. Подстакнуто значајније укључење града 

у финансирање програмских активности из 

области спорта особа са инвалидитетом 

 3.5. Посебни подстицаји и подршка за 

повећање броја регистрованих спортисткиња  

 

 ПРЕДЛОГ МЕРА ЗА АКЦИОНИ ПЛАН: 

 3.1.1: Унапређење квалитета стручног рада са 

талентованим спортистима 

 3.2.1: Одређивање спортских организација и 

од посебног значаја за Град 

 3.2.2: Обезбеђивање услова за стипендирање 

младих перспективних спортиста 

 3.2.3: Одређивање спортских манифестација 

од посебног значаја за Град 

 3.3.1: Афирмација врхунских спортских 

резултата кроз доделу одговарајућих награда 

и признања 

 3.3.2: Одговарајућа здрaвственa зaштитa 

 3.4.1: Подстицање оснивања спортских 

клубова или друштава инвалида и њихово 

укључивање у систем такмичења 

 3.4.2: Стварање услова за развој спорта код 

особа са инвалидитетом 

 3.5.1: Активно учешће локалне самоуправе u 

унапређење спорта за жене  

 РАЗВОЈ И УНАПРЕЂЕЊЕ СПОРТСКЕ 

ИНФРАСТРУКТУРЕ  

  ОПШТИ ЦИЉ: 4. Развој и унапређење 

спортске инфраструктуре 

 ПОСЕБНИ ЦИЉЕВИ: 

 4.1: Успостављена потпуна база података 

спортске инфраструктуре  

 4.2: Системски планирана, реконструисана и 

изграђена спортска инфраструктура  

 ПРЕДЛОГ МЕРА ЗА АКЦИОНИ ПЛАН: 

 4.1.1.: Стварање јединствене базе података са 

стањем отворених и затворених спортских 

објеката у Граду 

 4.1.2: Утврдити власништво свих спортских 

објеката  

 4.2.1: Системско планирање изградње 

спортских објеката 

 4.2.2: Системско планирање реконструкције и 

адаптације спортских објеката  

 4.2.3: Обезбеђивање услова за несметано и 

рационално коришћење спортских објеката у 

јавној својини 
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4. АКЦИОНИ ПЛАН ЗА СПРОВОЂЕЊЕ 

ПРОГРАМА РАЗВОЈА СПОРТА 
 

 
 

ЦИЉЕВИ, MEРE, 
AKТИВНОСТИ 

ПОКАЗАТЕЉИ ИЗВОРИ 
ВЕРИФИКАЦИЈЕ 
 

ПРЕТПОСТАВКE 

Приоритет 1 / Општи циљ : развој спорта деце и омладине, укључујући и школски спорт         
Посебан циљ 1.1: 
Побољшани услови за 
реализацију активности 
предшколског, школског 
и универзитетског спорта 

   

Mера 1.1.1: 
Обезбеђивање услова да 
се у свим вртићима 
организује рад школица 
спорта 

Већи број деце 
предшколског 
узраста укључен у 
школице спорта 

Извештај 
предшколске установе 

Обезбеђен простор за рад 
школице, стручни кадар 

Активност 1.1.1.1: 
Повећан обухват вртића 
у којима се организује 
рад школица спорта 

Проценат вртића у 
којима се организује 
рад школица спорта 

Извештај 
предшколске установе 

Стручни кадар, обезбеђена 
средства 

Активност 1.1.1.2: 
Унапређивање сарадње 
школа са спортским 
органима града ради 
унапређења школског 
спорта 

Повећан износ 
средстава за ове 
намене 

Одлука о буџету града Планирање средстaва  

Мера 1.1.2: 
Обезбеђивање 
квалитетних и 
високообразованих 
стручних кадрова за рад 
са децом у вртићима и 
школама  

Број професора 
одговарајућег 
образовања 

Извештај образовних 
установа 

Мотивисаност професора за 
стицање знања 

Активност 1.1.2.1: 
Запошљавање професора 
физичког васпитања у 
предшколској установи 

Број запосленiх 
професора  

Извештај 
предшколске установе 

Законска могућност, 
обезбеђена средства 
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ЦИЉЕВИ, MEРE, 
AKТИВНОСТИ 

ПОКАЗАТЕЉИ ИЗВОРИ 
ВЕРИФИКАЦИЈЕ 
 

ПРЕТПОСТАВКE 

Активност 1.1.2.2: 
направити програм рада 
и функционисања 
школског спорта на 
локалном нивоу 

Усвојен програм 
Извештај надлежних 
органа 

Образовано радно тело са 
задатком израде програма 

Активност 1.1.2.3: 
Мотивација професора за 
додатно ангажовање у 
области школског спорта 

Увећана зарада за 
рад са секцијама 

Извештај образовних 
установа 

обезбеђена средства 

Активност 1.1.2.4: 
оргaнизaцијa стручних 
трибинa и семинaрa нa 
тему школског спортa 

Број трибина и 
семинара 

Извештај образовних 
установа 

обезбеђена средства, 
простор 

Мера 1.1.3: Повећање 
функционалности свих 
расположивих спортских 
капацитета школских 
објеката 

Број спортских 
објеката 

Извештај образовних 
установа 

обезбеђена средства, 

Активност 1.1.3.1: 
Реконструкција објеката  

Број спортских 
објеката 

Извештај образовних 
установа 

обезбеђена средства  

Активност 1.1.3.2: 
Одржавање објеката, 
како затворених, тако и 
отворених 

Број спортских 
објеката 

Извештај образовних 
установа 

обезбеђена средства  

Активност 1.1.3.3: 
Опремање 
инфраструктуром и 
недостајућим 
реквизитима 

Број спортских 
објеката 

Извештај образовних 
установа 

обезбеђена средства  
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ЦИЉЕВИ, MEРE, 
AKТИВНОСТИ 

ПОКАЗАТЕЉИ ИЗВОРИ 
ВЕРИФИКАЦИЈЕ 
 

ПРЕТПОСТАВКE 

Посебан циљ 1.2: 
Повећан број спортских 
секција и других 
ваннаставних спортских 
активности у оквиру 
школског и 
предшколског спорта 

   

Мера 1.2.1: Повећање 
броја школских секција у 
основним и средњим 
школама 

Број секција и 
њихова различита 
понуда 

Извештај образовних 
установа 

Заинтересованост ученика 
Уређени школски спортски 
објекти са адекватном 
опремом и реквизитима 
Расположив стручни кадар 
мотивисан за додатни рад 

Активност 1.2.1.1: 
Израда плана коришћења 
школских сала 

Усвојен план 
Извештај образовних 
установа 

Капацитет спортског објекта 

Активност 1.2.1.2: 
Повећање броја секција 
базичних спортова у 
свакој школи 

Број секција  
Извештај образовних 
установа 

Заинтересованост ученика 
Уређени школски спортски 
објекти са адекватном 
опремом и реквизитима 

Активност 1.2.1.3: 
Укључивање родитеља 
ученика нижих разреда у 
реализацију школских 
спортских активности и 
манифестације 

Број родитеља 
Извештај образовних 
установа 

Заинтересованост ученика и 
родитеља 

Активност 1.2.1.4: 
Организација 
ваннаставних и 
рекреативних активности 
предшколаца и 
школараца у природи 

Број активности у 
природи 

Извештај образовних 
установа 

Заинтересованост ученика 
Расположив стручни кадар 
мотивисан за додатни рад 

Посебан циљ 1.3: 
Повећано учешће 
ученика на школским 
спортским такмичењима 

   

Мера 1.3.1: Афирмација 
унутар школских 
такмичења као основе 
школских такмичења 

Проценат ученика на 
спортским школским 
такмичењима и 
приредбама 

Извештај Савеза за 
школски спорт  
 

Мотивисани стручни кадар 
за извођење ученика на 
градска такмичења 
Анимирани ученици за 
учешће на школским 
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ЦИЉЕВИ, MEРE, 
AKТИВНОСТИ 

ПОКАЗАТЕЉИ ИЗВОРИ 
ВЕРИФИКАЦИЈЕ 
 

ПРЕТПОСТАВКE 

такмичењима 
Активност 1.3.1.1: 
Организовање школских 
такмичења, како 
обавезних, тако и оних 
који ће служити за 
промоцију спортских 
активности, нарочито 
нижих узраста 

Проценат  ученика 
на школским 
такмичењима у 
самим школама  
Повећање броја 
ученика на градском 
нивоу такмичења 

Извештаји о броју 
ученика на школском 
такмичењу у школама 
Извештај о броју 
учесника на градским 
такмичењима 

Обавезно спровођење 
школских такмичења у 
оквиру школе Просторно 
унапређени школски објекти 
за спровођење школских 
такмичења 

Активност 1.3.1.2: 
Укључивање медија у 
реализацију такмичења и 
промоција фер плеја 

Број медија који 
прате такмичења 

Извештај Савеза за 
школски спорт  
 

Заинтересованост медија 

Активност 1.3.1.3: 
Мотивација родитеља за 
укључивање у школска 
такмичења 

Број родитеља који 
су укључени у 
такмичења 

Извештај образовних 
установа 

Заинтересованост родитеља 
и ученика 

Активност 1.3.1.4: 
Повећање 
заинтересованости 
ученика који нису 
директно укључени у 
такмичење, као и 
родитеља и наставног 
кадра да прате школска 
такмичења 

Број учесника који 
прате такмичења 

Извештај Савеза за 
школски спорт  
Извештај медија са 
догађаја  
 

Адекватни термини 
извођења такмичења и 
могућност праћења од 
стране осталих ученика 

Активност 1.3.1.5: 
формирати градске и 
окружне лиге за млађе 
категорије у разним 
спортовима, са посебним 
акцентом за масовније 
укључивање девојчица у 
такмичења 

Образоване лиге 
проценат девојчица 
укључених у 
такмичење 

Извештај Савеза за 
школски спорт  
 

Просторно унапређени 
школски објекти за 
спровођење школских 
такмичења 
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ЦИЉЕВИ, MEРE, 
AKТИВНОСТИ 

ПОКАЗАТЕЉИ ИЗВОРИ 
ВЕРИФИКАЦИЈЕ 
 

ПРЕТПОСТАВКE 

Посебан циљ 2.1.: 
Подстакнута и ојачана 
свест о важности редовне 
физичке активности 

   

Мера 2.1.1.: Реализација 
кампања које имају за 
циљ промоцију здравог 
начина живота и 
рекреативних програма  

Број спроведених 
кампања у току 
календарске године 

Извештај 
организатора 

Обезбеђена средства, 
стручан кадар 

Активност 2.1.1.1: 
Обезбеђивање стручњака 
за спровођење 
бесплатних програма 
рекреације за све узрасте  

Број ангажованих 
стручњака 

Уговори о 
ангажовању стручних 
лица 

Обезбеђена финансијска 
средства 

Активност 2.1.1.2: 
Оргaнизовaње 
једнодневних, месечних 
и вишемесечних 
прогрaмa мaсовних 
обликa рекреaције зa све 
узрaсте 

Број спроведених 
програма масовне 
рекреације 

Извештаји 
организатора 

Обезбеђена средства, 
стручан кадар 

Активност 2.1.1.3: 
побољшање медијске 
покривености 
рекреативних програма 

Број медијских 
наступа и програма у 
циљу јачања свести 
суграђана о потреби 
бављења 
рекреативним 
спортом, број 
подељених брошура, 
број посета интернет 
презентацији 

Извештај медија, 
извештај надлежних 
служби града 

Сарадња са медијским 
кућама на локалном нивоу, 
сарадња са стручним 
кадром, обезбеђивање 
интернет презентације и 
штампаног материјала 

Активност 2.1.1.4: 
образовање тима 
цењених и заслужних 
појединаца на локалном 
нивоу који би били 
промотери и заговарачи 
овога концепта 

Број чланова и 
активности тима 

Извештај и медијска 
покривеност 
активности тима 

Сарадња са заслужним 
појединцима и њихова 
спремност за укључивање у 
кампању 
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ЦИЉЕВИ, MEРE, 
AKТИВНОСТИ 

ПОКАЗАТЕЉИ ИЗВОРИ 
ВЕРИФИКАЦИЈЕ 
 

ПРЕТПОСТАВКE 

Активност 2.1.1.5: 
Обезбеђивaње лекaрске 
контроле здрaвственог 
стaњa учесникa  
рекреaтивних прогрaмa 

Број контролних 
прегледа 

Извештај лекара 
Обезбеђена финансијска 
средства  

Посебан циљ 2.2: 
Побољшани 
материјално-технички 
услови у циљу 
доступности свим 
грађанима да се баве 
спортом  

   

Мера 2.2.1: Изградња 
јавних спортских терена 
и игралишта у стамбеним 
четвртима и сеоским 
срединама  

Број изграђених 
терена 

Извештај надлежних 
служби града 

Обезбеђена финансијска 
средства 

Активност 2.2.1.1: 
Изградња игралишта у 
градским месним 
заједницама према 
захтевима наведеним у 
прилогу Програма 

Изграђено 
игралиште 

Употребна дозвола 
Обезбеђена финансијска 
средства 

Активност 2.2.1.2: 
Изградња игралишта у 
сеоским месним 
заједницама према 
захтевима наведеним у 
прилогу Програма 

Изграђено 
игралиште 

Употребна дозвола 
Обезбеђена финансијска 
средства 

Мера 2.2.2: Опремање 
постојећих отворених 
спортских терена 

Број опремљених 
терена 

Извештај надлежних 
служби града 

Обезбеђена финансијска 
средства 

Активност 2.2.2.1: 
Обезбедити осветљење 
отворених терена према 
захтевима месних 
заједница наведеним у 
прилогу Програма 

Број опремљених 
терена 

Извештај надлежних 
служби града 

Обезбеђена финансијска 
средства 
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Активност 2.2.2.2: 
Обезбедити видео надзор 
отворених терена према 
захтевима месних 
заједница наведеним у 
прилогу Програма 

Број опремљених 
терена 

Извештај надлежних 
служби града 

Обезбеђена финансијска 
средства 

Активност 2.2.2.3: 
Опремање реквизитима 
према захтевима месних 
заједница наведеним у 
прилогу Програма 

Број опремљених 
терена 

Извештај надлежних 
служби града 

Обезбеђена финансијска 
средства 

Мера 2.2.3: Изгрaдњa, 
обележaвaње и 
одржaвaње стaзa зa 
шетњу, паркова и других 
јавних површина 

Број изграђених и 
обележених 
површина 

Извештај надлежних 
служби града 

Обезбеђена финансијска 
средства 

Активност 2.2.2.1:  
одржавање и доградња 
скејт парка 

Изведени радови 
Извештај надлежних 
служби града 

Обезбеђена финансијска 
средства 

Активност 2.2.2.2:  
одржавање градског 
бедема 

Изведени радови 
Извештај надлежних 
служби града 

Обезбеђена финансијска 
средства 

Посебан циљ 2.3: 
Подстакнуто значајније 
укључење града у 
финансирање 
програмских активности 
из области спортске 
рекреације  

   

Мера 2.3.1: Подстицање 
оснивања спортских 
клубова које се баве 
рекреативним 
активностима 

Број новоoснованих 
клубова 

Извештај агенције за 
привредне регистре 

Заинтересованост 
појединаца за оснивање 
клубова 

Активност 2.3.1.1: 
издвајање средстава у 
буџету за овакве клубове 

Буџетска 
апропријација за ове 
намене 

Одлука о буџету града Прилив средстава у буџет 
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ЦИЉЕВИ, MEРE, 
AKТИВНОСТИ 

ПОКАЗАТЕЉИ ИЗВОРИ 
ВЕРИФИКАЦИЈЕ 
 

ПРЕТПОСТАВКE 

Активност 2.3.1.2: 
обезбеђивање стручно 
техничке подршке овим 
клубовима у поступку 
оснивања 

Број клубова који су 
затражили помоћ 

Решење о оснивању Постојање стручног кадра 

Посебан циљ 2.4: 
Повећана активност 
синдиката,  привредних 
субјеката и других 
установа 

   

Мера 2.4.1: Организација 
радничких спортских 
такмичења 

Број одржаних 
такмичења 

Извештај са 
такмичења 

Обезбеђена финансијска 
средства, заинтересованост 
потенцијалних учесника 

Активност 2.4.1.1: 
издвајања средстава у 
буџету за радничка 
такмичења 

Буџетска 
апропријација за ове 
намене 

Одлука о буџету града Прилив средстава у буџет 

Активност 2.4.1.2: 
стимулисање запослених 
за бављење спортом 

Број запослених који 
се бави спортом 

Извештаји са 
рекреативних 
активности 

Правни акти којима се 
стимулишу запослени 

Мера 2.4.2: Организација 
спортских сусрета 
месних заједница  

Број месних 
заједница учесника 

Извештај са 
такмичења 

Заинтересованост 
становништва у мeсним 
заједницама 

Активност 2.4.2.1: 
издвајања средстава у 
буџету за ова такмичења 

Буџетска 
апропријација за ове 
намене 

Одлука о буџету града Прилив средстава у буџет 
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ЦИЉЕВИ, MEРE, 
AKТИВНОСТИ 

ПОКАЗАТЕЉИ ИЗВОРИ 
ВЕРИФИКАЦИЈЕ 
 

ПРЕТПОСТАВКE 

Посебан циљ 3.1.: 
Подизање капацитета и 
даље унапређење 
стручног рада у области 
врхунског спорта  

   

Мера 3.1.1: Унапређење 
квалитета стручног рада 
са талентованим 
спортистима 

Износ средстава за 
стручно 
усавршавање 
тренера 

Уверења о обуци 
тренера 

Заинтересованост тренера за 
едукацију и рад са младима 

Активност 3.1.1.1: 
организација стручних 
семинара 

Број семинара Извештај са семинара 
Заинтересовани учесници 
семинара 
 

Активност 3.1.1.2: 
системa нaдзорa и 
контроле спортских 
клубовa и школица 
спорта у погледу 
aнгaжовања нестручног 
кaдрa 

Број извршених 
контрола 

Записник о 
извршеним 
контролама 
инспекције 

Независна контрола 

Посебан циљ 3.2: 
Стварање услова за 
одржавање и даље 
постизање врхунског 
спортског резултата 

   

Мера 3.2.1: Одређивање 
спортских организација 
од посебног значаја за 
Град 

Побољшани 
резултати 
организација од 
посебног значаја 

Извештаји са 
такмичења 

Постојање правног основа 
за доношење одлуке 
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ЦИЉЕВИ, MEРE, 
AKТИВНОСТИ 

ПОКАЗАТЕЉИ ИЗВОРИ 
ВЕРИФИКАЦИЈЕ 
 

ПРЕТПОСТАВКE 

Активност 3.2.1.1: 
утврђивање критеријума 
за одређивање 
организација од посебног 
значаја 

Јасно наведене 
спортске 
организације од 
посебног значаја 

Одлука органа града 
Постојање стручног тима за 
израду критеријума 

Активност 3.2.1.2: израда 
акта за регулисање 
финансирања општег 
интереса у области 
спорта 

Јасно утврђени 
критеријуми за 
финансирање 
програма спортских 
организација 

Усвојен правни акт 
Постојање стручног тима за 
израду правног акта 

Мера 3.2.2: 
Обезбеђивање услова за 
стипендирање младих 
перспективних спортиста 

Остварени резултати 
младих спортиста 

Извештаји са 
такмичења 

Финансијска средства  

Активност 3.2.2.1: 
Подизaње кaпaцитетa 
спортских клубовa зa 
плaнирaње и упрaвљaње 
пројектимa које ће 
омогућити aплицирaње 
зa средствa од стрaне 
Републике и ЕУ фондовa  

Број одобрених 
пројеката 

Уговори о одобреним 
средствима 

Стручан кадар који ће 
вршити обуку спортских 
клубова 

Активност 3.2.2.2: 
Планирање средстава на 
нивоу локалне 
самоуправе за 
стипендирање  

Број одобрених 
стипендија 

Уговор о 
стипендирању 

Финансијска средства и 
прецизно утврђени 
критеријуми 

Мера 3.2.3: Одређивање 
спортских приредби од 
посебног значаја за Град 

Већи квалитет 
спортских приредби 

Извештаји са 
спортских приредби 

Постојање правног оквира  

Активност 3.2.3.1: 
утврђивање критеријума 
за одређивање приредби 
од посебног значаја 

Јасно наведене 
спортске приредбе 
од посебног значаја 

Одлука органа града 
Постојање стручног тима за 
израду критеријума 
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ЦИЉЕВИ, MEРE, 
AKТИВНОСТИ 

ПОКАЗАТЕЉИ ИЗВОРИ 
ВЕРИФИКАЦИЈЕ 
 

ПРЕТПОСТАВКE 

Посебан циљ 3.3: 
Унапређење услова за 
развој спортисте до 
врхунског резултата 

  

Мера 3.3.1: Афирмација 
врхунских спортских 
резултата кроз доделу 
одговарајућих награда и 
признања 

Остварени резултати 
Извештаји са 
такмичења 

Финансијска средства  

Активност 3.3.1.1: 
Утврђивање критеријума 
за награђивање 

Број одобрених 
награда 

Одлука о додели 
награда 

Правни акт и финансијска 
средства у буџету града 

Активност 3.3.1.2: 
Медијскa промоцијa 
врхунских резултата у 
циљу привлачења  и 
aфирмaцијa 
потенцијaлних донaторa 
зa спонзорa  

Већа средства за 
постизање 
врхунских 
резултата 

Закључени уговори о 
донаторству и 
спонзорству 

Сарадња са медијима 

Мера 3.3.2: Одговарајућа 
здрaвственa зaштитa 

Побољшано 
здравствено стање 
спортиста 

Извештај о 
здравственом стању 

Финансијска средства и 
стручни кадар 

Активност 3.3.3.1: 
едукација о превенцији 
повређивања и исхрани  
спортиста 

Смањен број повреда
Извештај медицинске 
установе 

Сарадња са медицинским 
установама, финансијска 
средства и простор 

Активност 3.3.2.2: 
образовати спортску 
амбуланту и ангажовање 
лекара специјалисте 
спортске медицине 

Број прегледа 
спортиста  

Извештај медицинске 
установе и Уговор о 
ангажовању 

Сарадња са медицинским 
установама које морају 
имати финансијске и 
просторне могућности 
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ЦИЉЕВИ, MEРE, 
AKТИВНОСТИ 

ПОКАЗАТЕЉИ ИЗВОРИ 
ВЕРИФИКАЦИЈЕ 
 

ПРЕТПОСТАВКE 

Посебан циљ 3.4: 
Подстакнуто значајније 
укључење града у 
финансирање 
програмских активности 
из области спорта особа 
са инвалидитетом 

Мера 3.4.1:  
Подстицање оснивања 
спортских клубова или 
друштава инвалида и 
њихово укључивање у 
систем такмичења  

Број новоoснованих 
клубова 

Извештај агенције за 
привредне регистре 

Заинтересованост 
појединаца за оснивање 
клубова 

Активност 3.4.1.1: 
обезбеђивање стручно 
техничке подршке овим 
клубовима у поступку 
оснивања 

Број клубова који су 
затражили помоћ 

Решење о оснивању Постојање стручног кадра 

Активност 3.4.1.2: 
издвајање средстава у 
буџету за овакве клубове 

Буџетска 
апропријација за ове 
намене 

Одлука о буџету града Прилив средстава у буџет 

Мера 3.4.2:  
Стварање услова за 
развоја спорта код особа 
са инвалидитетом 

Успешнији 
резултати клубова 

Извештај са 
такмичења 

Финансијска средства 

Активност 3.4.2.1:  
Обезбеђивaње прилaзa 
свим спортским 
објектимa зa особе сa 
инвaлидитетом 

Проценат спортских 
објеката којима је 
могућ прилаз особа 
са инвалидитетом 

Записник о изведеним 
радовима 

Финансијска средства 
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ЦИЉЕВИ, MEРE, 
AKТИВНОСТИ 

ПОКАЗАТЕЉИ ИЗВОРИ 
ВЕРИФИКАЦИЈЕ 
 

ПРЕТПОСТАВКE 

Активност 3.4.2.2:  
Стручно усaвршaвaње 
људских ресурсa који се 
бaве реaлизaцијом 
прогрaмa зa особе сa 
инвaлидитетом 

Број 
квалификованих 
стручних лица 
укључених у 
програме особа са 
инвалидитетом 

Уверења о стеченим 
знањима 

Финансијска средства 

Посебан циљ 3.5: 
Посебни подстицаји и 
подршка за повећање 
броја регистрованих 
спортисткиња 

Мера 3.5.1: Активно 
учешће локалне 
самоуправе у 
унапређењу спорта за 
жене  

Повећан проценат 
регистрованих 
спортисткиња  

Извештај клубова и 
увид у књигу чланова 

Заинтересованoст жена за 
бављење спортом 

Активност 3.5.1.1: 
издвајање средстава у 
буџету за овакве клубове 

Буџетска 
апропријација за ове 
намене 

Одлука о буџету града Прилив средстава у буџет 

Активност 3.5.1.2: 
Јачање свести и активна 
промоција родне 
равноправности 

Повећано учешће 
жена у такмичењу и 
управљачким телима 
клубова 

Извештаји спортских 
организација 

Заинтересованост жена 

Активност 3.5.1.3: 
Афирмација женског 
спорта путем медија  

Повећано учешће 
жена у спорту 

Медијски извештаји Сарадња са медијима 
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ЦИЉЕВИ, MEРE, 
AKТИВНОСТИ 

ПОКАЗАТЕЉИ ИЗВОРИ 
ВЕРИФИКАЦИЈЕ 
 

ПРЕТПОСТАВКE 

Активност 3.5.1.4: 
Организација стручних 
трибина и семинара на 
тему жена у спорту 

Број одржаних 
трибина 

Извештаји са 
одржаних скупова 

Финансијска сресдства и 
анимирање учесница 

Посебан циљ 4.1.: 
Успостављена потпуна 
база података спортске 
инфраструктуре  

Мера 4.1.1.: Стварање 
јединствене базе 
података са стањем 
отворених и затворених 
спортских објеката у 
Граду 

проценат 
евидентираних 
спортских објеката 

База података на 
интернет презентацији 
Града 

формирана радна група 

Активност 4.1.1.1: 
Прикупљање података и 
евидентирање спортских 
објеката 

Број спортских 
објеката 

Извештај о обиму 
прикупљене 
документације 

стручни кадар; 
сарадња са власницима 
спортских објеката  

Активност 4.1.1.2: 
Ажурирање базе 
података на годишњем 
нивоу 

Ажурирана база 
података 

Интернет 
презентација 

стручни кадар 

Мера 4.1.2: Утврдити 
власништво свих 
спортских објеката 

Спортски објекти 
уписани у катастар 

Подаци надлежног 
органа Града и 
Републичког 
геодетског завода 

ажуриран списак спортских 
објеката 
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ЦИЉЕВИ, MEРE, 
AKТИВНОСТИ 

ПОКАЗАТЕЉИ ИЗВОРИ 
ВЕРИФИКАЦИЈЕ 
 

ПРЕТПОСТАВКE 

Активност 4.1.2.1: 
Решавање имовинско 
правних односа и 
укњижба неукњижених 
објеката  

Проценат спортских 
објеката уписаних у 
катастар 

Извештај надлежног 
органа Града 

стручни кадар; 
сарадња са корисницима 
спортских објеката 

Посебан циљ 4.2: 
Системски планирана, 
реконструисана и 
изграђена спортска 
инфраструктура 

   

Мера 4.2.1: Системско 
планирање изградње 
спортских објеката  

Листа приоритета за 
изградњу спортских 
објеката 

Одлука о буџету града 
Обезбеђена финансијска 
средства 

Активност 4.1.2.1: 
Процена потреба и 
утврђивање листе 
приоритета полазећи од 
захтева СЦ «Младост», 
учесника анкета, и 
месних заједница 
наведених у прилогу  

Изграђени објекти у 
месним заједницама 
и објекти у оквиру 
СЦ «Младост» 

Извештај надлежних 
служби града 

припремљена планска и 
пројектно техничка 
документација; 
обезбеђена финансијска 
средства; 

  

Мера 4.2.2: Системско 
планирање 
реконструкције и 
адаптације спортских 
објеката  

Листа приоритета за 
реконструкцију и 
адаптацију 
спортских објеката 

Одлука о буџету града 
Обезбеђена финансијска 
средства 

  

Активност 4.2.2.1: 
утврдити стање објеката 
са становишта 
испуњавања домаћих и 
међународних стандарда 
за званичне утакмице и 
такмичења  

Проценат спортских 
објеката 
лиценцираних за 
званична такмичења 
на којима није 
неопходна 
реконструкција 

Увид у лиценце 
сарадња са корисницима 
спортских објеката 
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ЦИЉЕВИ, MEРE, 
AKТИВНОСТИ 

ПОКАЗАТЕЉИ ИЗВОРИ 
ВЕРИФИКАЦИЈЕ 
 

ПРЕТПОСТАВКE 

Активност 4.2.2.2: 
Проценити потребе и 
утврditi неопходна 
побољшања на 
постојећим објектима  

Реконструисани и 
адаптирани објекти у 
месним заједницама 
и СЦ «Младост» 

Извештај надлежних 
служби града 

припремљена планска и 
пројектно техничка 
документација; 
обезбеђена финансијска 
средства; 

  

Мера 4.2.3: 
Обезбеђивање услова за 
несметано и рационално 
коришћење спортских 
објеката у јавној својини 

Повећан број 
корисника 
спортскиих објеката 

Извештаји власника 
објеката 

Правно регулисани односи 
у погледу коришћења 
објеката 

  

Активност 4.2.3.1: 
Правно регулисано 
коришћење спортских 
објеката  са адекватним 
планом и правни актом о 
распореду коришћења 
термина у спортским 
објектима у јавној 
својини 

Број спортских 
објеката са 
израђеним планом 
коришћења 

извештај образовних 
установа и Установе 
СЦ “Младост”; 
усвојен правни акт о 
распореду коришћења 
термина у спортским 
објектима 

сарадња са корисницима и 
власницима спортских 
објеката 

  

Активност 4.2.3.2: 
формирати 
централизован, ефикасан 
систем евиденције 
коришћења спортских 
објеката  

транспарентна 
подела термина у 
спортским објектима 

Интернет 
презентација града 

Правни акт о расподели 
термина у спортским 
објектима 
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1. ОПИС ПРОЦЕСА 
ИМПЛЕМЕНТАЦИЈЕ 

Имплементација Програма развоја спорта 
захтева тимски рад и заједничке активности 
свих учесника у систему спорта на 
територији Града. Да би задатак био успешно 
обављен, неопходно је прецизно дефинисати 
носиоце реализације активности у 
реализацији Програма. Сви носиоци јавне 
власти и спортски субјекти, имају задатак да 
иницирају и учествују у изради докумената 
превиђених програмом развоја спорта, као и 
да спроводе мере и активности усвојене овим  
Програмом. Ниво успеха у имплементацији 
планираних мера Програма за развој спорта у 
великој мери зависи и од подршке локалне 
самоуправе у виду планирања средстава из 
буџета за потребе реализације приоритетних 
мера. Поред тога, значај медија у овој 
области се не сме занемарити, тако да је 
неопходно укључивање шире јавности путем 
електронских и штампаних гласила, све у 
циљу промоције планираних спортских 
активности и саме подршке имплементацији 
задатих циљева који би требали да задовоље 
потребе и општи интерес грађана у 
јединицама локалне самоуправе, како је то 
дефинисано Законом о спорту („Сл. гласник 
РС“ број 24/2011 и 99/2011 – други закон).  

Да би стратешки документ био 
реализован, поред захтева да буде донет у 
дијалогу са свим заинтересованим странама, 
да је документ читаве заједнице, неопходно је 
обезбедити рад тела и органа који ће бити 
задужени за планирање, реализацију, 
надгледање и вредновање стратешког 
документа. У вези са наведеним, неопходно 
је да постојећи Радни тим за израду и 
праћење Програма развоја спорта у граду 
Чачку за период 2016 - 2018. годину настави 
да ради на реализацији и анализи спровођења 
Програма. Задатак Радног тима у наредном 
периоду мора бити праћење и вредновање 
Програма и акционог плана, као и 

извештавање. У процес праћења и 
вредновања могу се укључити и други 
сарадници и стручњаци у овој области, у 
циљу квалитетнијег оцењивања. Поред 
Радног тима, у имплементацији Програма 
јако је битна улога територијалног спортског 
савеза града Чачка. Да би Програм и Акциони 
план уопште могли бити квалитетно 
реализовани, неопходно је у првим месецима 
реализације Програма образовати функци- 
оналан спортски савез, као територијални 
савез који има за циљ да удружи све локалне 
спортске организације. Задатак Савеза је да 
обезбеди услове за праћење, развој и 
унапређење масовног спорта, школског 
спорта, као и врхунског спорта у складу са 
Законом о спoрту Републике Србије и овим 
Програмом. Такође, да унапреди спорт и 
заштити интересе спорта у граду Чачку, 
обезбеди услове за ефикасан рад гранских 
градских савеза, организовање стручних 
семинара, координацију рада спортских 
клубова, а пре свега, има за циљ да буде 
сервис својим члановима. Постојање 
наведених градских тела и организација 
подразумева постојање функционалних 
структура, органа Града, који гарантују 
спровођење Програма и залажу се за 
решавање најважнијих проблема из области 
спорта на местима где се доносе одлуке, те је 
неопходно да функционишу све време 
реализације овог Програма.   

 
ПРИЛОЗИ 

 
У овом делу ће бити детаљно 

приказани резултати свих анкета које је 
спровео Радни тим, као и други подаци који 
су били од значаја за израду Програма развоја 
спорта у граду Чачку за период 2016 - 2018. 
годину.  
  6.1. Преглед спортских организација по 
гранама спорта 
 У табели су наведене спортске 
организације према расположивим подацима 
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Радног тима, укључујући и спортске 
организације које су се регистровале у току 
израде Програма. 

 

 

 

 

Редни 
број 

ГРАНА  СПОРТА 
спортске организације  
(подвучени нису учествовали у анкети) 

–  

фудбал 

40 (Фудбалски клуб „Борац“ Чачак, Фудбалски 
клуб „Слобода“ Чачак, Фудбалски клуб „Полет“ 
Љубић, Фудбалски клуб „Орловац“ Мрчајевци, 
Фудбалски клуб „Полет“ Трбушани, Фудбалски 
клуб „Пријевор“ Пријевор, Фудбалски клуб 
„Омладинац“ Заблаће, Фудбалски клуб 
„Слатина“ Слатина, Фудбалски клуб 
„Јединство“ Горња Горевница, Фудбалски клуб 
„Јединство“ Коњевићи, Фудбалски клуб „Рудар“ 
Бресница, Фудбалски клуб „Спартак“ Трнава, 
Фудбалски клуб „Младост“ Атеница, Фудбалски 
клуб „Морава“ Катрга, Фудбалски клуб 
„Миоковци“ Миоковци, Фудбалски клуб 
„Младост“ Прељина, Фудбалски клуб „Вујан“ 
Прислоница, Фудбалски клуб „Парменац“ 
Парменац, Омладински фудбалски клуб 
„Ракова“ Ракова, Фудбалски клуб „Полет“ 
Горичани, Фудбалски клуб „Лугови“ Чачак, 
Фудбалски клуб „Планинац“ Вујетинци, 
Фудбалски клуб „Будућност“ Станчићи, 
Фудбалски клуб „Морава“ Мојсиње, Фудбалски 
клуб „Премећа“ Премећа, Фудбалски клуб 
„Задругар“ Доња Трепча, Фудбалски клуб 
„Стрелац“ Миоковци, Фудбалски клуб „Кеј“ 
Чачак, Фудбалски клуб „Чачак 94“ Чачак, 
Фудбалски клуб „Младост-радост“ Чачак, 
Фудбалски клуб „БИП“ Чачак, Клуб малог 
фудбала „Фонтана“ Чачак, Фудбалски клуб 
„Гаучоси“ Чачак Фудбалски клуб „Киндер“ 
Чачак Фудбалски клуб „Пријатељи“ Чачак, 
Омладински фудбалски клуб „Деци с љубављу“ 
Чачак, Фудбалски клуб „Гаврило Принцип“ 
Вранићи, Фудбалски клуб „Малба“ Жаочани, 
Женски фудбалски клуб „Борац“ Чачак, 
Удружење дечјих фудбалских турнира Србије 
Чачак. 
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Редни 
број 

ГРАНА  СПОРТА 
спортске организације  
(подвучени нису учествовали у анкети) 

–  

кошарка 

9 (Кошаркашки клуб „Борац“ Чачак, 
Кошаркашки клуб „Младост“ Чачак, 
Кошаркашки клуб „Железничар“ Чачак, 
Омладински кошаркашки клуб „Чачак 94“ 
Чачак, Кошаркашки клуб „Морава“ Заблаће, 
Женски кошаркашки клуб „Моравац“ Чачак, 
Женски кошаркашки клуб „Ча баскет“ Чачак, 
Кошаркашки клуб „Топ зицер“ Чачак, 
Кошаркашки клуб „Чачак баскет тим“ Чачак) 

–  

рукомет 

7 (Женски рукометни клуб „Чачак“ Чачак, 
Омладински рукометни клуб „Младост“ Чачак, 
Женски рукометни клуб „Кошутњак“ Чачак, 
Рукометни клуб „Атеница“ Чачак, Женски 
рукометни клуб „Атеница“ Чачак, Рукометни 
клуб „Вукови“ Чачак, Женски рукометни клуб 
„Борац“ Чачак) 

–  

карате 

12 (Клуб контактних спортова „Борац“ Чачак, 
Карате клуб „Слобода“ Чачак, Карате клуб 
„Немања“ Чачак, Карате клуб „Чачак“ Чачак, 
Карате клуб „Младост“ Чачак, Клуб контактних 
спортова „СМТ“ Чачак, Клуб контактних 
спортова „Слатина“ Чачак Клуб контактних 
спортова „Омладинац“ Чачак, Клуб контактних 
спортова „Орловац“ Чачак, Карате клуб 
„Победник 032“ Чачак, Карате клуб „Кокоро“ 
Бресница, Клуб борилачких вештина 
„Шампион“ Пријевор) 

–  
атлетика 2 (Атлетски клуб „Слобода“ Чачак, Атлетски 

клуб „Чаак“ Чачак) 

–  
бициклизам 1 (Бициклистички клуб „Борац“ Чачак) 

–  
коњички спорт 2 (Клуб за коњички спорт „Миленко Никшић“ 

Чачак, Коњички клуб „Грива“ Чачак) 
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Редни 
број ГРАНА  СПОРТА 

спортске организације  
(подвучени нису учествовали у анкети) 

–  

тенис 
 5 (Тениски клуб „Слобода“ Чачак, Тениски клуб 
„Tennis point“ Чачак, Тениски клуб „Чачак“ 
Чачак, Тениски клуб „Колос“ Чачак, Тениски 
клуб „Пужић“ Чачак) 

–  

одбојка 

5 (Одбојкашки клуб „Либеро Ча“ Чачак, 
Одбојкашки клуб „Слобода С“ Чачак, 
Одбојкашки клуб „Борац“ Чачак, Одбојкашки 
клуб „Чачак“ Чачак, Одбојкашки клуб „Лотус“ 
Чачак) 

–  
стони тенис 1  (Стонотениски клуб „Борац“ Чачак) 

–  

спорт особа са инвалидитетом 

7  (Спортски клуб деце и омладине са посебним 
потребама „Морава“ Чачак, Спортски клуб 
слепих „Додир“ Чачак, Спортски клуб 
„Гребићи“ Чачак, Стонотениски клуб инвалида 
Чачка „Ча“ Чачак, Спортски клуб „Цадист“ 
Чачак, Спортско удружење глувих и наглувих 
Чачак, Стонотениски клуб инвалида Чачка „Ча“ 
Чачак) 

–  

плес 
3 (Плесни клуб „Луна“ Чачак, Плесни клуб „Star 
dance studio“ Чачак, Плесни клуб „Доминго“ 
Чачак) 

–  

спортски риболов 

5 (Удружење спортских риболоваца „Градац“ 
Чачак, Удружење спортских риболоваца 
„Морава 1925“ Чачак, Клуб спортских 
риболоваца „Танаско Рајић“ Чачак, Удружење 
спортских риболоваца „Окк“ Чачак, Удружење 
спортских риболоваца „Моравац“ Мрчајевци, 
Удружење спортских риболоваца „Кључ“ Чачак) 

–  

ваздухопловни спорт 
 3 (Аеро клуб „Овчар Каблар“ Чачак, 
Параглајдинг клуб „Парасекс“ Чачак, Спортско 
удружење “Чачански аероклуб“ Чачак) 

–  

планинарство 
4 (Клуб екстремних спортова „Armadillo“ Чачак, 
Планинарско друштво „Каблар“ Чачак, 
Планинарски клуб „ФРА“ Чачак, Outdoor клуб 
„Spartan warriors“ Чачак) 
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Редни 
број ГРАНА  СПОРТА 

спортске организације  
(подвучени нису учествовали у анкети) 

–  

спортски ауто мото 2 (Аутомобилски спортски клуб „WRR“ Чачак, 
Аутомобилски спортски клуб „Херц“ Чачак) 

–  

мото спорт 

7 (Ауто мото спортски клуб Чачак, Ауто мото 
клуб „Манчула“ Чачак, Мотокрос клуб „Танаско 
Рајић“ Чачак, Мото клуб „Mc frоgs“ Чачак, Мото 
клуб „Мц спартанци“ Чачак, Мото клуб 
„Dragons“ Чачак, Мото клуб „Фирма“ Чачак) 

–  
стрељаштво 2 (Стрељачки клуб „Борац“ Чачак, Стрељачки 

клуб „Слобода“ Чачак) 

–  
стреличарство 1 (Стреличарски клуб „Прељина“ Прељина) 

–  
практично стрељаштво 2 (Клуб за практично стрељаштво „357“ Чачак, 

Клуб практичног стрељаштва „Imperia“ Чачак) 

–  
кик бокс 1 (Кик бокс клуб „Борац“ Чачак) 

–  
теквондо 2 (Клуб контактних спортова „Полет“ Чачак, 

Теквон-до и кик-бокс клуб „Слобода“ Чачак) 

–  
џудо 2 (Џудо клуб „Борац“ Чачак, Џудо клуб „Роки“ 

Чачак 

–  
рвање 1 (Рвачки клуб „Борац“ Чачак) 

–  
бокс 1 (Боксерски клуб „Соко“ Чачак) 

–  
ММА борилачки спорт 1 (Кудо клуб „Карађорђе“ Чачак, Кудо клуб 

„Обилић“ Чачак) 

–  
аикидо 1 (Клуб реалног аикидоа „Анђео“ Чачак) 
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Редни 
број ГРАНА  СПОРТА 

спортске организације  
(подвучени нису учествовали у анкети) 

–  

боди билдинг 
4 (Боди билдинг клуб „Борац“ Чачак, Боди 
билдинг клуб „Атлета“ Чачак, Боди билдинг 
клуб „GYM-i“ Чачак, Боди билдинг клуб и 
фитнес „Белфра“ Чачак) 

–  

пливање 2 (Пливачки клуб „Чачак“ Чачак, Пливачки клуб 
„Борац“ Чачак) 

–  

ватерполо 2 (Ватерполо клуб „Борац“ Чачак, Ватерполо 
клуб за даме „Борац“ Чачак) 

–  

кајак кану 1 (Кајак клуб „Чачак“ Чачак) 

–  

подводни спорт 1 (Ронилачки клуб „Чачак“ Чачак) 

–  

рафтинг 1 (Рафтинг клуб „Брунорафт“ Чачак) 

–  

куглање 1 (Куглашки клуб „Чачак“ Чачак) 

–  

шах 2 (Шаховски клуб „Борац“ Чачак, Шаховски 
клуб „Тамерлан“ Чачак) 

–  

бадминтон 1 (Бадминтон клуб „Чачак“ Чачак) 

–  

билијар 2 (Билијар клуб „Либеро 5“ Чачак, Билијар клуб 
„Кикс“ Чачак) 

–  

амерички фудбал 1 (Клуб америчког фудбала „Čačak angel 
warriors“ Чачак) 
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Редни 
број ГРАНА  СПОРТА 

спортске организације  
(подвучени нису учествовали у анкети) 

–  

скијање 1 (Смучарски клуб „Борац“ Чачак) 

–  

бриџ 1 (Бриџ и преферанс клуб „Чачак“ Чачак) 

–  

фитнес 

6 (Спортско удружење „Point fitness“ Чачак, 
Спортско удружење „Fortis fitness“ Чачак, 
Спортско удружење „Colosseum“ Чачак, 
Спортско удружење „Спорт агора“ Чачак, 
Фитнес клуб „Tijana’s world“ Чачак, Спортски 
клуб „Фортуна“ Чачак) 

–  
пикадо 1 (Пикадо клуб „Фамилија 032“ Чачак) 

–  
традиционални спортови 1 (Нинђуцу клуб „Ронин“ Чачак) 

–  

рекреативни спорт 
2 (Спортско удружење „Албатрос спорт“ Чачак, 
Спортско удружење „Више од игре – јуниор“ 
Чачак) 

 

 

6.2. Преглед спортских објеката по основним 
и средњим школама 

 
 
 

 

Редни 
број 

 
НАЗИВ ШКОЛЕ 

 

 
СПОРТСКИ ОБЈЕКАТ 

 

отворени затворени 

1. 
ОШ »Др Драгиша Мишовић» 
Чачак 

терен за мали фудбал, 
кошарку и одбојку 

сала 
 

2. ОШ »Милица Павловић» Чачак 
терен за мали фудбал и 
кошарку 

сала 
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Редни 
број 

 
НАЗИВ ШКОЛЕ 

 

 
СПОРТСКИ ОБЈЕКАТ 

 

отворени затворени 

3. ОШ »Вук Караџић» Чачак 
терен за мали фудбал и 
кошарку 

сала 

4. ОШ «Танаско Рајић» Чачак 
терен за мали фудбал, 
кошарку, одбојку 

сала 

 

Издвојено одељење Љубић 
село 

терен за мали фудбал и 
кошарку 

 

Издвојено одељење Трбушани 
терен за мали фудбал и 
кошарку 

 

5. ОШ »Филип Филиповић» 
Чачак 

терен за мали фудбал и 
кошарку 

сала 

 Издвојено одељење Лозница    

6. ОШ «Ратко Митровић» Чачак 
терен за мали фудбал и 
кошарку 

сала 

 Издвојено одељење Парменац 
терен за мали фудбал и 
кошарку 

 

 

Издвојено одељење Паковраће   

Издвојено одељење Овчар 
Бања 
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Редни 
број 

НАЗИВ ШКОЛЕ 

СПОРТСКИ ОБЈЕКАТ 

отворени затворени 

7. ОШ «Свети Сава» Чачак 
терен за мали фудбал и 
кошарку 

сала 
 

8. 
ОШ »Татомир Анђелић» 
Мрчајевци 

терен за мали фудбал и 
кошарку 

сала 
 

 

Издвојено одељење Мојсиње   

Издвојено одељење Доња 
Горевница 

терен за мали фудбал и 
кошарку 

 

Издвојено одељење Остра терен за мали фудбал и 
кошарку 

 

Издвојено одељење Вујетинци    

Издвојено одељење Катрга  терен за мали фудбал 
икошарку 

 

Издвојено одељење Бечањ терен за мали фудбал и 
кошарку 

 

9. 
ОШ «Свети Ђакон Авакум» 
Трнава 

терен за мали фудбал и 
кошарку  

 

10. 
ОШ »Владислав Петковић -
Дис»  

терен за мали фудбал и 
кошарку 

сала 

 

Издвојено одељење Виљуша  терен за мали фудбал и 
кошарку 

 

Издвојено одељење Рајац   
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Редни 
број 

НАЗИВ ШКОЛЕ 

СПОРТСКИ ОБЈЕКАТ 

отворени затворени 

11. 
ОШ»Бранислав Петровић»  
Slatina 

терен за мали фудбал и 
кошарку  
тениски терен 

сала 

 

Издвојено одељење Качулице  терен за мали фудбал  

Издвојено одељење Жаочани   

Издвојено одељење Премећа терен за мали фудбал   

12. ОШ «Прељина» Прељина терен за мали фудбал и 
кошарку 

сала 

 

Издвојено одељење Ракова  
терен за мали фудбал и 
кошарку 

 

Издвојено одељење 
Прислоница 

терен за мали фудбал и 
кошарку 

 

13. 
ОШ »Степа Степановић» 
Горња Горевница 

терен за мали фудбал и 
кошарку 

сала 

 

Издвојено одељење Милићевци терен за мали фудбал и 
кошарку 

 

Издвојено одељење Вранићи терен за кошарку  

Издвојено одељење Миоковци терен за мали фудбал и 
кошарку 
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Редни 
број 

 
НАЗИВ ШКОЛЕ 

 

 
СПОРТСКИ ОБЈЕКАТ 

 

отворени затворени 

14. ОШ «Божо Томић» Пријевор терен за мали фудбал, 
рукомет и кошарку 

сала 

 Издвојено одељење Рошци терен за мали фудбал и 
кошарку 

 

15. 
ОШ “Ђенерал Марко Ђ. 
Катанић“ Бресница 

терен за мали фудбал и 
кошарку 

 

16. ОШ »Трепча» Доња Трепча терен за мали фудбал и 
кошарку 

 

 

Издвојено одељење Горња 
Трепча 

терен за мали фудбал и 
кошарку  

 

Издвојено одељење Станчићи терен за мали фудбал и 
кошарку 

 

17. 
Основна и средња школа «1. 
новембар» Чачак 

терен за мали фудбал и 
кошарку 

 

18. Гимназија Чачак терен за мали фудбал и 
кошарку 

сала 

19. Економска школа Чачак   
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Редни 
број 

 
НАЗИВ ШКОЛЕ 

 

 
СПОРТСКИ ОБЈЕКАТ 

 

отворени затворени 

20. Техничка школа Чачак терен за мали фудбал  
атлетска стаза 

сала 

21. 
Машинско саобраћајна школа 
Чачак терен за мали фудбал  сала 

22. Медицинска школа Чачак  сала 

23. 
Прехрамбено угоститељска 
школа Чачак 

терен за мали фудбал и 
кошарку 

сала 

  
 

6.3. Преглед спортске инфраструктуре у 

месним заједницама 

 

У овој табели су дати подаци које су 

представници месних заједницa доставили 

Радном тиму и који ће бити основ за доделу 

средстава за програм изградње, одржавања и 

опремања спортских објеката у периоду 

примене овог Програма.  

 
 

 
 

редни број месна заједница спортски 
објекат 

стање недостајући 
садржаји 

1.   Атеница  
отворени 
спортски терен 

 
изградња отвореног 
спортског терена 
Атеничко поље 

2.   Кулиновци  

отворени 
спортски терен 
за фудбал, 
кошарку, тенис и 
дечију 
рекреацију 

отворени спортски 
терен за фудбал, 
кошарку, тенис и 
дечију рекреацију 

 

3.   Придворица  нису доставили податке 
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редни број месна заједница спортски 
објекат 

стање недостајући 
садржаји 

4.  Јездина   нема  
изградња отвореног 
спортског терена 

5.  Бечањ   нису доставили податке 

6.  Вујетинци  фудбалски терен 
фудбалски терен, 
(свлачионице и 
трибине) 

 

7.  Бресница   нису доставили податке 

8.  Горичани 
фудбалски 
терен, отворени 
спортски терен 

неопходна 
изградња 
свлачионица и 
уређење 
фудбалског 
терена, набавка 
табли за кошарку 
на изградња 
отвореном 
спортском терену 

 

9.  Качулице   
нису доставили податке 

10.  Горња Трепча   
фудбалски терен 
Кречане 

фудбалски терен 
Кречане 

спортско 
рекреативни центар 
предвиђен ПДР за 
подручје бање 
Горња Трепча 

11.  Горња Горевница   

фудбалски 
терен, отворени 
травнати 
спортски терен 
«Ливадице»  

фудбалски терен, 
отворени травнати 
спортски терен 
«Ливадице» 

изградња отвореног 
спортског терена 
код фудбалског 
терена 

12.  Доња Трепча   

фудбалски терен 
са покривеном 
трибином, 
травнати терен 
за мали фудбал 

фудбалски терен 
(свлачионица), 
травнати терен за 
мали фудбал 

фискултурна сала 
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редни број месна заједница спортски 
објекат 

стање недостајући 
садржаји 

13.  Доња Горевница   

фудбалски терен 
и отворени 
спортски терен 
за кошарку 

фудбалски терен и 
отворени спортски 
терен за кошарку 
(ограда и трибине) 

рекреативни 
садржаји за децу 

14.  Заблаће   фудбалски терен 
фудбалски терен 
(просторије клуба) 

 

15.  Вапа   
отворени 
спортски терен 

  

16.  Балуга Трнавска  нема  
отворени спортски 
терен 

17.  Јежевица   

1) терен за мале 
спортове у 
Основној школи 
2) отворени 
спортски терена 
Грујанска коса 
3) игралиште 
Баретине потес 
Ђоковчев гроб 

1) нивелација 
терена и набавка 
голова у ОШ 
2) наставак 
изградње и 
опремања терена 
Грујанска коса 
3)  нивелација и 
опремање терена 
Баретине 

ски стаза 

18.  Бањица   нема 

адаптација и 
опремање 
просторија месне 
заједнице за 
потребе Шах 
клуба и стони 
тенис 

 

19.  Липница   
терен за 
кошарку 

уклањање терена 
за кошарку са 
постојеће локације 
 

изградња отвореног 
спортског терена 

20.  Катрга   фудбалски терен  фудбалски терен  
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редни број месна заједница спортски 
објекат 

стање недостајући 
садржаји 

21.  Коњевићи   
фудбалски терен 
са свлачионицом 

неопходна 
реконструкција 
свлачионица  

кошаркашки терен 

22.  Балуга Љубићска  
отворени 
спортски терен 

отворени спортски 
терен 

 

23.  Лозница   
отворени 
спортскi терена 

постојећи 
отворени спортски 
терен 

изградња травнатог 
отвореног спортског 
терена за потребе 
деце 

24.  Љубић   нема  

изградња пет 
отворених спортског 
терена (по један у 
сваком реону МЗ) 

25.  Милићевци   нису доставили податке 

26.  Миоковци   

фудбалски терен 
са започетом 
свлачионицом, 
травнати терен 
Равни гај 

неопходна 
изградња 
свлачионица и 
инфраструктуре, 
уређење и 
ограђивање терена 
Равни гај 

 

27.  Мрчајевци  фудбалски терен фудбалски терен  

изградња отвореног 
спортског терена, 
изградња помоћног 
фудбалског терена 

28.  Мојсиње  нису доставили податке 

29.  Станчићи   фудбалски терен фудбалски терен  

30.  Остра  нису доставили податке 
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редни број месна заједница спортски 
објекат 

стање недостајући 
садржаји 

31.  Парменац  фудбалски терен фудбалски терен  
изградња отвореног 
спортског терена за 
тенис и одбојку 

32.  Паковраће  нема  
изградња отвореног 
спортског терена 

33.  Риђаге  нису доставили податке 

34.  Међувршје нема  
изградња отвореног 
спортског терена 

35.  Овчар Бања                         нису доставили податке 

36.  Петница  
отворени 
травнати 
спортски терен 

отворени спортски 
терен 
(асфалтирање и 
опремање) 

затворени спортски 
објекат у оквиру 
Дома културе 

37.  Премећа  

фудбалски 
терен, травнати 
терен за мале 
спортове 

наводњавање 
фудбалског 
терена, 
асфалтирање 
травнатог терена 
за мале спортове 

изградња 
планинарске стазе 

38.  Пријевор  фудбалски терен фудбалски терен 

рукометни терен, 
тениски терен, стазе 
за рекреативни 
спорт и стаза за крос 

39.  Видова  нису доставили податке 

40.  Прислоница  

фудбалски 
терен, терен за 
рукомет, одбојку 
и кошарку 

фудбалски терен, 
свлачионица на 
рукометном 
игралишту и 
санација терена за 
рукомет 
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редни број месна заједница спортски 
објекат 

стање недостајући 
садржаји 

41.  Прељина  

фудбалски 
терен, хиподром, 
спортски 
аеродором 

фудбалски терен, 
хиподром, 
спортски 
аеродором 

просторије за шах 
клуб и билијар 

42.  Ракова  

фудбалски 
терен, отворени 
спортски терена 
код Дома 
културе 

фудбалски терен, 
отворени спортски 
терена код Дома 
културе 

изградња терена за 
тенис 

43.  Соколићи  
отворени 
спортски терен 

  

44.  Рајац  нису доставили податке 

45.  Брезовица  нема  
изградња отвореног 
спортског терена 

46.  Рошци  нису доставили податке 

47.  Јанчићи  нису доставили податке 

48.  Врнчани  нису доставили податке 

49.  Слатина  нису доставили податке 

50.  Кукићи  нема  
отворени спортски 
терен 

51.  Мршинци  фудбалски терен  

реконструкација 
фудбалског терена 
(адапптација 
свлачионица, 
рефлектори, 
постављање 
столица) 

бициклистичка стаза 
поред пута Чачак-
Краљево 
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редни број месна заједница спортски 
објекат 

стање недостајући 
садржаји 

52.  Жаочани  
фудбалски терен 
са започетом 
свлачионицом 

уређење 
фудбалског 
терена, довршетак 
свлачионице 

изградња отвореног 
спортског терена  

53.  Трбушани  

фудбалски 
терен, отворени 
спортски терен у 
склопу 
фудбалског 
терена, мањи 
отворени 
спортски терен 
(тзв. састанак) 

фудбалски терен 
(адаптација 
свлачионица и 
помоћних 
објеката, изградња 
трибина), 
отворени спортски 
терен у склопу 
фудбалског терена 
(замена табли и 
обручева), мањи 
отворени спортски 
терен - тзв. 
састанак 
(ограђивање 
парцеле) 

1. хала 
2) балон хала на 
делу кошаркашког 
терена 
 

54.  Вранићи  фудбалски терен  
проширивање и 
уређење 
фудбалског терена 

 

55.  Трнава  фудбалски терен фудбалски терен 
изградња отвореног 
спортског терена, 
игралиште за децу 

56.  Виљуша  нема  
отворени спортски 
терен 

57.  Кључ  

отворени 
спортски терен 
за кошарку са 
службеним 
просторијама 

адаптирати 
службене 
просторије и 
завршити пројекат 
изградње 
спортског центра 

 

58.  Алваџиница  

отворени 
спортски терен 
поред објекта 
МУП Србије 

отворени спортски 
терен поред 
објекта МУП 
Србије 
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редни број месна заједница спортски 
објекат 

стање недостајући 
садржаји 

59.  3. децембар  

асфалтирани 
терен  
(Балканска 
улица) 
асфалтирани 
терен (Кнеза 
Васе Поповића) 

неопходно текуће 
одржавање 
постојећих терена 

1) травнати терен за 
одбојку у улици 
Кнеза Васе 
Поповића 
2) изградња балон 
хале 

60.  Кошутњак  

1) отворени 
спортски терен у 
Светогорској 
улици 
2) отворени 
спортски терен у 
улици Булевар 
Вука Караџића 

1) отворени 
спортски терен у 
Светогорској 
улици 
2) отворени 
спортски терен у 
улици Булевар 
Вука Караџића 

1) изградња 
отвореног спортског 
терена на простору 
старе школе у 
Јездини 
2) вежбаоница на 
отвореном за децу 
предшколског 
узраста 
3) хала 
4) затворен базен 

61.  Парк Чачак  
Спомен парк 
борбе и победе,  

Спомен парк 
борбе и победе 
(осветљење, 
поставити рампе) 

обележавање и 
изградња трим стаза, 
пешачких стаза и 
бициклистичких 
стаза које би имале 
кружну путању  
2) координацијски 
полигон за спортске 
клубове у Спомен 
парку 
3) обележити ски 
стазу 

62.  Лугови 
отворени 
спортски терен 

отворени спортски 
терен (мокри 
чвор) 

изградња 
фудбалског терена 
за ФК Лугови 

63.  Палилула  

отворени 
спортски терени 
у блоковима 
стамбених 
зграда 

отворени спортски 
терен на простору 
између Улице 99 и 
Бањалучке 

изградња отвореног 
спортског терена у 
улици Илије 
Гарашанина 
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редни број месна заједница спортски 
објекат 

стање недостајући 
садржаји 

64.  Љубић кеј  
отворени 
спортски терен 

отворени спортски 
терен (ограда, 
кошеви и 
садржаји за децу) 

изградња 
фудбалског терена 

65.  Сајмиште  
отворени 
спортски терен 

отворени спортски 
терен 

 

66.  Танаско Рајић   
фудбалски терен 
и рукометно 
игралиште 

фудбалски терен 
(изградња ложе и 
адаптација 
свлачионица) 

изградња отвореног 
спортског терена, 
изградња помоћног 
фудбалског терена 
за ФК Полет Љубић 

67.  Стари град  

отворени 
спортски терен 
са 
свлачионицама 
(КК 
«Железничар») 
отворени 
спортски терен и 
КК «Борац»), 
спортска хала 
КК «Борац»  

отворени спортски 
терен са 
свлачионицама 
(КК 
«Железничар») 

изградња отвореног 
спортског терена у 
улици Милете 
Ћурчића број 14, 
спортска хала у 
Гимназији 

68.  Свети Сава  нису доставили податке 

69.  Бељина  

отворени 
спортски терен 
за мали фудбал и 
кошарку 

отворени спортски 
терен за мали 
фудбал и кошарку 
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6.4. Преглед резултата анкете спроведене 

међу професорима физичког васпитања 

основних школа 

- Оцените заинтересованост ученика 

за физичко васпитање и школски спорт   

 

 (1 – најмања оцена, 5 – највећа оцена): 

1 0%  2 4%  3  19%  

4  51%  5  26% 

Просечна оцена је 4,59. 

 

•  Да ли изводите допунску/ додатну 

наставу у школи? 

а) ДА   62% НЕ  38% 

 

Најчешће образложење за неизвођење 

допунске наставе је непостојање слободних 

термина у школским салама, јер су издати 

спортским клубовима. 

 

• Оцените стање и бројност спортских 

реквизита потребних за извођење наставе: 

1 4%  2 8%  3  48%  

4  40%  5  0% 

Просечна оцена је 3,24. 

 

• Оцените стање затвореног објекта у коме 
се изводи настава: 

1 0%  2 8%  3  36%  

4  40%  5  16% 

Просечна оцена је 3,64. 

 

• Оцените стање отвoреног објекта/терена 
на којима се изводи настава: 

1 0%  2 8%  3  24% 

 4  44%  5  24% 

Просечна оцена је 3,84. 

 

Предлози за успешнији рад и 

квалитетнију наставу у погледу стања 

објеката, броја реквизита и слично: набавка 

реквизита 67%, едукација професора 7% и 

други. 

Предлози за повећање броја ученика 

који се баве такмичарским и рекреативним 

спортом: едукација родитеља 30%, бесплатан 

спорт 15%, више часова физичког 8% и 

други. 

Који спортски садржаји/ програми 

недостају у Чачку? 

пливање 44%, гимнастика 22%, 

ритмичка гимнастика 7% и други. 

- Који спортски објекти недостају у 

Чачку? (набрајано је више одговора)  

   затворени базен 89%, атлетска стаза 19%, 

површине за рекреативни спорт 7% и други. 

 

6.5. Преглед резултата анкете 

спроведене међу професорима физичког 

васпитања у средњим школама 

 

• Оцените заинтересованост ученика за 

физичко васпитање и школски спорт   

(1 – најмања оцена, 5 – највећа оцена): 

1 0% 2  19%  3  25% 

 4  37%   5  19% 

Просечна оцена је 3,56. 

 

• Да ли изводите допунску/ додатну наставу 

у школи? 

а) ДА   62% б) НЕ  38% 

 

• Оцените стање и бројност спортских 

реквизита потребних за извођење наставе: 

1 7%  2 55%  3  23% 

 4  15%  5  0% 

Просечна оцена је 2,46. 

 

• Оцените стање затвореног објекта у коме 
се изводи настава: 

1 31%  2 38%  3  

1%  4 15%  5 15% 
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Просечна оцена је 2,46. 

 

• Оцените стање отвореног објекта/терена 
на којима се изводи настава: 

1 0%  2 54%  3  23% 

 4  15%  5  8% 

Просечна оцена је 2,77. 

 

• Предлози за успешнији рад и 

квалитетнију наставу у погледу 

стања објеката, броја реквизита и 

слично: набавка реквизита 75%, 

санација отворених спортских терена 

и други. 

• Предлози за повећање броја ученика 

који се баве такмичарским и 

рекреативним спортом: увођење 

спорта као обавезног предмета 19%, 

више часова физичког васпитања 

13% и други. 

• Који спортски садржаји/ програми 

недостају у Чачку? 

пливање 44%, гимнастика 13% и други. 

• Који спортски објекти недостају у 

Чачку? 

 затворени базен 75%, атлетска стаза 

25%, простор за рекреативни спорт 23%, 

куглана 15% 

6.6. Преглед резултата анкете 

спроведене међу ученицима основних школа  

• Оцените заинтересованост за физичко 

васпитање и школски спорт (1 - 

најмање заинтересован, 5 – највише 

заинтересован): 

1 2%  2 4%  3  6% 

 4  30%  5  58% 

Просечна оцена је 4,39. 

 

• Оцените наставу физичког васпитања 

(1 – најнижа оцена, 5 – највиша оцена; 

заокружити одговор) 

1 7%  2 5%  3  15% 

 4  25%  5  48% 

Просечна оцена је 4,00. 

• Шта вам смета на часовима физичког 

васпитања: (поједини ученици су 

заокруживали више одговора) 

 

а) Часови су досадни  19% б) Нема 

довољно реквизита  19% в) Часови су тешки 

8%  г) Наставник је строг 11% д) Наставник 

не обраћа пажњу на мене 7% ђ) Ученици у 

разреду су нетолерантни 27% е) Нешто друго 

24% 

• Спортом се бавим:   

а) рекреативно  41%  б) такмичарски 53% 

  в) не бавим се спортом 6% 

• Уколико је одговор в) не бавим се 

спортом, наведите разлог/е: 

а) неадекватни услови за бављење спортом  

14%  б) недостатак спортског садржаја 35%  

в) бављење спортом који ми се свиђа је 

финансијски захтевно 27% г) друго 24% 

• Колико времена посвећујете спорту 

недељно? 

а) Уопште се не бавим спортом   4%   б) мање 

од 3 пута   12%     в) 3-5 пута  45% г) 5-7 

пута  18%  д) више од 7 пута  21%  

• Колико се дуго бавите спортом? 

а) 0 -1 године 10%  б) 1 - 2 године 14%  в) 3 - 

4 године  22%   г) више од 4 године 54% 

• Спортски објекти или садржаји који 

по твом мишљењу недостају у Чачку 

су:  

           затворени базен (46%), клизалиште и 

терен за хокеј (5%), терени за кошарку (5%),  

           атлетска стаза (3%) и други. 

 

6.6. Преглед резултата анкете спроведене 

међу ученицама основних школа  

 

• Оцените заинтересованост за физичко 

васпитање и школски спорт  (1 - 

најмање заинтересован, 5 – највише 

заинтересован): 
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1 2%  2 6%  3  12% 

 4  45%  5  35% 

Просечна оцена је 4,20. 

 

• Оцените наставу физичког васпитања 

(1 – најнижа оцена, 5 – највиша оцена; 

заокружити одговор) 

1 2%  2 5%  3  14% 

 4  33%  5  46% 

Просечна оцена је 4,21. 

 

• Шта вам смета на часовима физичког 

васпитања: (поједини ученици су 

заокруживали више одговора) 

а) Часови су досадни 21% б) Нема довољно 

реквизита 18%   в) Часови су тешки 4%   г) 

Наставник је строг 14% д) Наставник не 

обраћа пажњу на мене 6% ђ) Ученици у 

разреду су нетолерантни 23% е) Нешто друго 

14%. 

• Спортом се бавим:   

а) рекреативно  41%     б) такмичарски   38% 

  в) не бавим се спортом  21% 

• Уколико је одговор в) не бавим се 

спортом, наведите разлог/е: 

а) неадекватни услови за бављење спортом  

3%  б) недостатак спортског 

садржаја 26% в) бављење спортом који ми се 

свиђа је финансијски захтевно 19% 

г) друго 52% („не волим спорт“ – 13% , 

„мрзи ме“ 10%, „немам времена“ 16%, „не 

знам да изаберем“ 6% и остало) 

• Колико времена посвећујете спорту 

недељно? 

а) Уопште се не бавим спортом 11%  б) мање 

од 3 пута  25%  в) 3-5 пута 50% г) 5-7 пута 

10% д) више од 7 пута 4%. 

• Колико се дуго бавите спортом? 

а) 0 -1 године 30%  б) 1 - 2 године 21% в) 3 

- 4 године 15% г) више од 4 године 34% 

• Спортски објекти или садржаји који 

по твом мишљењу недостају у Чачку 

су: затворени базен (56%), рекративни 

центар (7%), одбојкашки терени (6%) 

и друго. 

 

6.7. Преглед резултата анкете спроведене 

међу ученицима средњих школа  

 

• Оцените заинтересованост за физичко 

васпитање и школски спорт  (1 - 

најмање заинтересован, 5 – највише 

заинтересован): 

1 3%  2 2%  3  12% 

 4  21%  5  62% 

Просечна оцена је 4,36. 

• Оцените наставу физичког васпитања 

(1 – најнижа оцена, 5 – највиша оцена; 

заокружити одговор) 

1 3%  2 3%  3 6% 

 4  20%  5  68% 

Просечна оцена је 4,49. 

 

• Шта вам смета на часовима физичког 

васпитања: (поједини ученици су 

заокруживали више одговора) 

а) Часови су досадни  13% б) Нема довољно 

реквизита 44%  в) Часови су тешки 2%  г) 

Наставник је строг 2% д) Наставник не 

обраћа пажњу на мене 4% ђ) Ученици у 

разреду су нетолерантни 5% е) Нешто друго 

34% („ништа ми не смета“, „мали број часова 

недељно“ и други) 

• Спортом се бавим:   

а) рекреативно  59%      б) такмичарски   25%

  в) не бавим се спортом  16% 

• Уколико је одговор в) не бавим се 

спортом, наведите разлог/е: 

а) неадекватни услови за бављење спортом  

25% б) недостатак спортског садржаја 31%  в) 

бављење спортом који ми се свиђа је 

финансијски захтевно  10% г) друго 34%. 

• Колико времена посвећујете спорту 

недељно? 
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а) Уопште се не бавим спортом 9%  б) мање 

од 3 пута 27%  в) 3-5 пута  44% г) 5-7 пута 7%  

д) више од 7 пута 13% 

• Колико се дуго бавите спортом? 

а) 0 -1 године  15% б) 1 - 2 године 15% в) 3 

- 4 године 16% г) више од 4 године  54% 

• Спортски објекти или садржаји који 

по твом мишљењу недостају у Чачку 

су:  

    затворени базен (49%), отворени 

рекративни терени - теретана, трим стаза 

(5%) клизалиште и терен за хокеј (4%), 

атлетска стаза (3%) и друго. 

 

6.8. Преглед резултата анкете спроведене 

међу ученицама средњих школа 

 

• Оцените заинтересованост за физичко 

васпитање и школски спорт  (1 - 

најмање заинтересован, 5 – највише 

заинтересован):  

1 4%  2  10%  3  20%   

 4   33%  5  33%  

Просечна оцена је 3,79. 

 

• Оцените наставу физичког васпитања 

(1 – најнижа оцена, 5 – највиша оцена; 

заокружити одговор) 

1 8%  2  10%  3  19%   

 4   36%  5  27% 

Просечна оцена је 3,60. 

 

• Шта вам смета на часовима физичког 

васпитања: (поједини ученици су 

заокруживали више одговора) 

а) Часови су досадни 33%  б) Нема довољно 

реквизита   37% в) Часови су тешки  4% г) 

Наставник је строг 5% д) Наставник не 

обраћа пажњу на мене  10% ђ) Ученици у 

разреду су нетолерантни 19% 

е) Нешто друго:  2%. 

• Спортом се бавим:   

а) рекреативно  52%  б) такмичарски 15%  

  в) не бавим се спортом 33% 

• Уколико је одговор в) не бавим се 

спортом, наведите разлог/е: 

а) неадекватни услови за бављење спортом 

10% б) недостатак спортског садржаја 6% 

в) бављење спортом који ми се свиђа је 

финансијски захтевно 8% г) друго: 11% 

(недостатак времена је најчешћи одговор) 

• Колико времена посвећујете спорту 

недељно? 

а) Уопште се не бавим спортом     16% б) 

мање од 3 пута  37%       в) 3-5 пута

 40% г) 5-7 пута   3%  д) више од 7 

пута 4% 

• Колико се дуго бавите спортом? 

а) 0 -1 године 28%  б) 1 - 2 године

 16% в) 3 - 4 године 20% г) 

више од 4 године 36% 

• Спортски објекти или садржаји који 

по твом мишљењу недостају у Чачку 

су:  

затворени базен (51%), одбојкашки 

терен (9%), спортска хала (5%) и 

друго. 

 

6.9. Преглед резултата анкете спроведене 

међу студентима  

• Спортом се бавим:   

а) рекреативно  73%  б) такмичарски   9%  в) 

не бавим се спортом 18% 

• Уколико је одговор в) не бавим се 

спортом, наведите разлог/е: б) 

недостатак спортског садржаја и 

бављење спортом који ми се свиђа је 

финансијски захтевно 

• Колико времена посвећујете спорту 

недељно? 

     а) Уопште се не бавим спортом 18%     

     б) мање од 3 пута  18% 

     в) 3-5 пута 64%  

• Колико се дуго бавите спортом? 



4. mart 2016. godine                SLU@BENI LIST ГРАДА ^A^KА                Strana broj  801— Broj  5  

 

а) 0 -1 године 18% б) 1 - 2 године 9% в) 3 

- 4 године 9% г) више од 4 године 64% 

• Спортски објекти или садржаји који 

по твом мишљењу недостају у Чачку 

су: затворени базен (55%), отворени 

спортски терени (36%) и други 

садржаји. 

 

6.10. Резултати анкете међу спортским 

организацијама 

 

1. СТРУКТУРА ЧЛАНСТВА 
 

1.1 укупан број спортиста 

 

 

 М Ж укупно 

до 14 година 3069 (31%) 1437 (42%) 4506 (34%) 

од 15 до 17 године 1268 (13%) 581 (17%) 1849 (14%) 

од 18 до 21 године 1026 (10%) 297 (9%) 1323 (10%) 

преко 21 године 3630 (36%) 442 (13%) 4072 (30%) 

Рекреативци – школице спорта 803 (8%) 596 (17%) 1399 (10%) 

Спортисти са инвалидитетом 217 (2%) 86 (2%) 303 (2%) 

УКУПНО 10013 (100%) 3439 (100%) 13452 (100%) 

 
1.2. број спортиста у националним селекцијама 
 

 М Ж укупно 

млађе селекције 94 (56%) 73 (44%) 167 (100%) 

сениори 76 (72%) 29 (28%) 105 (100%) 

УКУПНО 170 (62%) 102 (38%) 272 (100%) 

 
 
1.3. најзначајнији резултати спортиста (период од 2000. до данас) 
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 М Ж укупно 

Олимпијске игре 5 (83%) 1 (17%) 6 (100%) 

Светско Првенство 66 (71%) 27 (29%) 93 (100%) 

Европско првенство 115 (80%) 28 (20%) 143 (100%) 

Медитеранске игре 7 (100%) 0 (0%) 7 (100%) 

Балканско првенство 143 (66%) 72 (34%) 215 (100%) 

Државно првенство 717 (61%) 461 (39%) 1178 (100%) 

Домаће КУП такмичење 557 (62%) 336 (38%) 893 (100%) 

 
 
 
 
 
 

2. СТРУЧНИ КАДАР: 
 
2.1. Преглед стручних кадрова у клубу 
 

 
 
 
 
 

 

 м ж укупно 
Професионално 
запослени 

м ж укупно 

тренери 
315 
(86%) 

52 
(14%) 

367(100%) тренери 
21 
(84%) 

4 
(16%) 

25(100%) 
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 м ж укупно 
Професионално 
запослени 

м ж укупно 

судије 
102 
(85%) 

18 
(15%) 

120(100%) лекари 
2 
(100%) 

0 2(100%) 

лекари 
53 
(87%) 

8 
(13%) 

61(100%) психолог 
0 
 

0 0 

психолог 
5 
(50%) 

5 
(50%) 

10(100%) остали 
2 
(67%) 

1 
(33%) 

3(100%) 

остало 
81 
(8%) 

19 
(10%) 

48(100%)     

Укупно: 
514 
(85%) 

92 
(15%) 

606(100%) Укупно: 
25 
(83%) 

5 
(17%) 

30 (100%) 

 
 
 
2.2 Тренерске квалификације:                   
2.3. Опште образовне квалификације 

тренера: 

 
 

 

 М Ж укупно 

 

 М Ж укупно 

без тренерске 
квалификације 

76 
(22%) 

5 
(11%) 

81 
(20%) 

НСС 
7 
(2%) 

2 
(4%) 

9 
(2%) 

оперативни 
тренер 

132 
(37%) 

23 
(50%) 

155 
(39%) 

ССС 
169 
(48%) 

19 
(37%) 

188 
(47%) 
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 М Ж укупно   М Ж укупно 

виши тренер 
64 
(18%) 

9 
(20%) 

73 
(18%) 

 

ВШС 
82 
(24%) 

17 
(33%) 

99 
(25%) 

дипломирани 
тренер 

54 
(15%) 

6 
(13%) 

60 
(15%) 

ВСС 
72 
(21%) 

11 
(22%) 

83 
(21%) 

тренер 
специјалиста 

14 
(4%) 

2 
(4%) 

16 
(4%) 

МР/МСЦ 
14 
(4%) 

2 
(4%) 

16 
(4%) 

Магистар/мастер 
у области спорта 

12 
(3%) 

1 
(2%) 

13 
(3%) 

ДР 
1 
(1%) 

0 
1 
(1%) 

доктор наука у 
спорту 

1 
(1%) 

0 
1 
(1%) 

Укупно: 
345 
(100%) 

51 
(100%) 

396 (100%) 

Укупно: 
353 
(100%) 

46 (100) 399 (100%)     
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3. МЕНАЏМЕНТ КЛУБА: 
 
3.1. Структура управљачког дела клуба 
 
 

 
 
 
 

 М Ж укупно професионално хонорарно волонтерски 
стручна 
спрема 

председник 
131 
(93%) 

12 
(7%) 

141 
(100%) 

7 
(32%) 

5 (19%) 
 

123 
(27%) 

ССС 59 
(55%) 
ВШС 13 
(12%)  
ВСС 30 
(28%) 
МР/МСЦ 3 
(3%) 
ДР 2 (2%) 

спортски 
директор 

44 
(90%) 

5 
(10%) 

49  
(100%) 

3 
(14%) 

5  
(19%) 
 

35 
(8%) 

ССС 22 
(63%) 
ВШС 2 
(6%)  
ВСС 10 
(28%) 
МР/МСЦ 1 
(3%) 

секретар 
74 
(75%) 

25 
(25%) 

99  
(100%) 

6  
(27%) 
 

6  
(22%) 
 

75 
(17%) 

ССС 47 
(62%) 
ВШС 10 
(13%)  
ВСС 18 
(24%) 
МР/МСЦ 1 
(1%) 

благајник 
32 
(80%) 

8 
(20%) 

40  
(100%) 

2  
(9%) 
 

6  
(22%) 
 

28  
(5%) 

ССС 24 
(77%) 
ВШС 1 
(3%)  
ВСС 6 
(19%) 

маркетинг-
менаџер 

9 
(75%) 

3 
(25%) 

12  
(100%) 

1  
(5%) 
 

0 
8 
(2%) 

ССС 1 
(17%) 
ВШС 0 
ВСС 3 
(50%) 
МР/МСЦ 2 
(33%) 
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 М Ж укупно професионално хонорарно волонтерски 
стручна 
спрема 

директор 
финансијског 
менаџмента 

3 
(60%) 

2 
(40%) 

5 
(100%) 

2 
 (9%) 
 

0 
3  
(1%) 
 

ССС 1 
(50%) 
ВШС 0 
ВСС 1 
(50%) 

ПР менаџер 
13 
(65%) 

7 
(35%) 

20  
(100%) 

1  
(4%) 
 

2  
(7%) 
 

14 
(3%) 

ССС 4 
(29%) 
ВШС 2 
(14%)  
ВСС 6 
(43%) 
МР/МСЦ 2 
(14%) 

остало 
168 
(89%) 

21 
(11%) 

189  
(100%) 

0 
3  
(11%) 

170 
(37%) 

 

Укупно: 
 

474 
(85%) 

83 
(15%) 

555  
(100%) 

22  
(100%) 

27  
(100%) 
 

456  
(100%) 

 

 
 
3.2. Представљање клуба у вишим 
спортским институцијама 

 
 

 

 М Ж укупно Грана спорта 

Број представника у домаћим 
асоцијацијама 

112 
(85%) 

20 
(15%) 

132 
(100%) 

Фудбал (27) 
Карате (5) 
Преферанс (1) 
Спорт особа с 
инвалидитетом (5) 
Боди билдинг (4) 
Куглање (1) 
Пливање (2) 
Рукомет (4) 
Билијар (2) 
Универзитетски спортски 
савез (3) 
Ватерполо (2) 
Мото спорт (2) 
Бадминтон (1) 
Скијање (1) 
Коњички спорт (1) 
Тенис (3) 
Плес (3) 



4. mart 2016. godine                SLU@BENI LIST ГРАДА ^A^KА                Strana broj  807— Broj  5  

 
Риболов (1) 
Стони тенис (1) 
Бокс (1) 
Практично стрељаштво (1) 
Одбојка (2) 
Атлетика (2) 
Планинарство (1) 
Ваздухопловни спорт (2) 
Кошарка (1) 
Бициклизам (1) 
Стрељаштво (1) 
Кајак кану (1) 
Стреличарство (1) 
Рвање (1) 
ММА спорт (3) 
Амерички фудбал (1) 

Број представника у 
међународним асоцијацијама 

14 
(93%) 

1 
(7%) 

15 
(100%) 

Мото спорт (1) 
Бокс (1) 
Спорт особа са 
инвалидитетом (1) 
Боди билдинг (2) 
Карате (3) 
Ваздухопловни спорт (2) 
Бициклизам (1) 
Плес (1) 

Укупно: 
126 
(86%) 

21  
(14%) 

147  
(100%) 

 

 
 
 

4. РЕСУРСИ КЛУБА: 
 

4.1 Тренажни простор 

поседује сопствени спортски објекат                            

      ДА 35 (25%)    НЕ 106 (75%) 

користи школске спортске објекте               

      ДА 61 (43%)     НЕ   80 (57%) 

користи градске спортске објекте                 

      ДА  59 (42%)     НЕ  82 (58%) 

4.2. Стање спортског објекта који се користи: 

a) добро 35 (28%) 

b) задовољавајуће 69 (56%) 

c) лоше 20 (16%) 

 

 

 

 

 

4.3. Опрема и реквизити за тренажни рад 

       Опремљеност реквизитима и опремом за 

тренажни процес је: 

a) добра 18 (14%) 

b) задовољавајућа 77 (58%) 

c) лоша 37 (28%) 

 

4.4. Техничка средства (ПЦ, штампачи, копир 

апарати и друго)  
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Назив  Количина (ком.) 

пц  63 (45%) 

Штампач  49 (35%) 

копир апарат   12 (9%) 

Факс  5 (4%) 

Скенер  6 (4%) 

Писаћа машина   5 (4%) 

Телевизор  4 (3%) 

Двд  3 (2%) 

Камера  2 (2%) 

Пројектор  1 (1%) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



4. mart 2016. godine                SLU@BENI LIST ГРАДА ^A^KА                Strana broj  809— Broj  5  

 
4.5. Извори финансирања: 
 

 

 

И З В О Р:      % износ у 2015. години 

локална самоуправа 31% 58.891.992,00 

спортски савез        6% 11.655.347,00  

спонзори 14% 26.129.269,00 

донатори 17% 31.193.723,00 

чланарина 9% 16.838.014,00 

сопствено предузеће 6% 11.640.584,00 

остало 17% 31.929.757,00 

Укупно:    100% 188.278.686,00 

 
 

5. Здравствени надзор, тестирање и 
осигурање 

 
5.1. Лекарске прегледе реализује Др 

Каралић 26 (25%), Дом здравља Чачак 48 

(46%), Здравствени центар «Др Драгиша 

Мишовић» Чачак 12 (12%) Др Лазић 2 (2%), 

Железничка амбуланта 2 (2%) Завод за спорт 

и медицину спорта Републике Србије Београд 

8 (8%) Дом здравља Горњи Милановац 3 (3%) 

ВМА Београд 2 (2%) Дом здравља Параћин 1 

(1%).  

 

Лекарске прегледе обавља: 

а) специјалиста спортске медицине  93 (74%) 

б) други специјалиста 15 (12%) 

ц) лекар опште праксе 18 (14%) 

 

 

Лекарским прегледима обухваћени су: 

а) сви спортисти  75 (62%) 

б) само такмичари  42 (35%) 

ц) нису обухваћени  3 (3%) 

 

Лекарске прегледе финансира: 

а) клуб  80 (61%) 

б) сами спортисти 51 (39%) 

 

Лекарски прегледи се обављају: 

а) сваких 6 месеци 94 (76%) 

б) сваких 12 месеци 25 (20%) 

ц) не обављају се  2 (2%) 

д) свакa 4 месецa 2 (2%) 

 

5.2. Тестирање врши Дом здравља 

Чачак 12 (30%) Завод за спорт и медицину 

спорта Републике Србије Београд 11 (28%) 

Др Каралић 8 (20%) Здравствени центар 
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Чачак 4 (10%)  ВМА Београд 1 (3) Дом 

здравља Горњи Милановац 1 (3%) 

Железничка амбуланта 1 (3%) и други 3% 

 

Тестирањима су обухваћени: 

а) само врхунски спортисти 8 (12%) 

б) само такмичари 25 (36%) 

ц) сви спортисти  36 (52%) 

 

5.3. Осигурање спортиста врши Дунав 

осигурање, Ауто мото савез осигу- 

рање, Уника осигурање, Wiener stadtischer, 

Сава осигурање, Delta generali, Триглав 

осигурање и други. 

 

Осигурањем су обухваћени: 

а) само врхунски спортисти 4 (6%) 

б) само такмичари 26 (39%) 

ц) сви спортисти 37 (55%) 

 

Осигурање спортиста финансира: 

а) клуб 39 (60%) 

б) сами спортисти  22 (34%) 

ц) неко други 4 (6%) 

 

6. Наведите проблеме који ограничавају 

Вашу делатност - по важности: 

заокруживано је по више одговора: 

1. финансије 100 (71%) 

2. опрема 47 (33%) 

3. простор 85 (60%) 

4. стручни кадар 13 (9 %)  

5. слаба присутност у медијима 4 (3%) 

6. сарадња са локалном самоуправом 2 (2%) 

7. загађење животне средине 2 (2%) 

8. здравствена заштита 1 (1%) 

 

 7. Важне непоменуте информације и 

предлози спортских организација: 

 побољшање правног регулисања 

статуса карате спорта, оснивање градског 

стрелишта, изградња куглане, бесплатно 

коришћење „плаве хале“ у преподневним 

часовима када је празна, изградња спортског 

центра за мале спортове, изградња стрелишта 

у Пријевору, уређење мото стазе у Заблаћу, 

изградња стазе за брзински мото спорт, 

правно уређивање коришћења спортских 

објеката, едукација стручног кадра у области 

спорта, повластице за локалне фирме које 

улажу у спорт, утврдити манифестације од 

значаја за Град, увођење самодоприноса за 

спорт, боље уредити начин преноса средстава 

од Града, уврстити програм коњичког клуба у 

туристичку понуду града, извршити 

лиценцирање дечијег фудбала, излазак 

Комисије за спорт на терен у посету 

спортским организацијама, бесплатни 

термини у салама за мале спортове, 

формирање спортских центара при већим 

месним заједницама, бесплатно коришћење 

плаве хале за поједине клубове, изградња 

bmx стазе и велодрома, изградња објекта за 

стреличарство, изградња терена за одбојку на 

плажи, изградња националног тренажног 

центра за кајак кану у Овчар Бањи, 

стимулисати клубове који не наплаћују 

чланарину, изградња објекта за борилачке 

спортове, изградња комплекса вештачке 

стене, изградња бициклистичке и пешачке 

стазе Чачак - Овчар Бања и други. 

 

7. ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 
 

 Овај програм објавити у «Службеном 

листу града Чачка». 

 

СКУПШТИНА ГРАДА ЧАЧКА 

Број: 06-39/16-I 

29. фебруар 2016. године  

 

 

ПРЕДСЕДНИК 

Скупштине града Чачка, 

Вељко Неговановић, с.р. 
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76. 

На основу члана 50. Закона о јавним 

предузећима („Сл. гласник РС“ бр. 119/2012, 

116/2013 - аутентично тумачење и 44/2014 - 

др. закон) и члана 63. став 1. тачка 37. 

Статута града Чачка („Сл. лист града Чачка“ 

бр. 3/2008, 8/2013, 22/2013 и 15/2015), 

 

 Скупштина града Чачка, на седници 

одржаној 29. фебруара 2016. године, донела 

је  

О Д Л У К У 

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ  НА 
ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПРОГРАМА 

ПОСЛОВАЊА  ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА 
ВОДОСНАБДЕВАЊЕ „РЗАВ“ АРИЉЕ 

 ЗА 2016. ГОДИНУ 

I 

 

 ДАЈЕ СЕ сагласност на Измене и 

допуне Програма пословања Јавног предузећа 

за водоснабдевање „Рзав“ Ариље за 2016. 

годину, које је донео Управни одбор Јавног 

предузећа за водоснабдевање ,,Рзав“ Ариље, 

на седници одржаној 28. јануара 2016. 

године.  

 

II 
 

 Ову одлуку објавити у „Службеном  

листу града Чачка“. 

 

СКУПШТИНА ГРАДА ЧАЧКА 

Број: 06-39/16-I 

29. фебруар 2016. године  

 

 

ПРЕДСЕДНИК 

Скупштине града Чачка, 

Вељко Неговановић, с.р. 

 

77. 

На основу члана 50. Закона о јавним 

предузећима („Сл. гласник РС“ бр. 119/2012, 

116/2013 - аутентично тумачење и 44/2014 - 

др. закон) и члана 63. Статута града Чачка 

(„Сл. лист града Чачка“ бр. 3/2008, 8/2013,  

22/2013 и 15/2015), 

 

 Скупштина града Чачка, на седници 

одржаној 29. фебруара 2016. године, донела 

је  

О Д Л У К У 

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА 
ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПРОГРАМА 

КОРИШЋЕЊА БУЏЕТСКЕ ПОМОЋИ 
ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА 

ВОДОСНАБДЕВАЊЕ „РЗАВ“ АРИЉЕ  
ЗА 2016. ГОДИНУ 

I  
 

 ДАЈЕ СЕ сагласност на Измене и 

допуне Програмa коришћења буџетске 

помоћи Јавног предузећа за водоснабдевање 

„Рзав“ Ариље за 2016. годину, које је донео  

Управни одбор Јавног предузећа за 

водоснабдевање ,,Рзав“ Ариље, на седници 

одржаној  28. јануара 2016. године. 

II  
 

 Ову одлуку објавити у „Службеном  

листу града Чачка“. 

 

СКУПШТИНА ГРАДА ЧАЧКА 

Број: 06-39/16-I 

29. фебруар 2016. године  

 

 

ПРЕДСЕДНИК 

Скупштине града Чачка, 

Вељко Неговановић, с.р. 
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 78. 

 На основу члана 35. став 7. 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, 98/13 - одлука УС), а у вези члана 

130. став 2. Закона о изменама и допунама 

Закона о планирању и изградњи («Службени 

гласник РС» број 132/14) и члана 63. Статута 

града Чачка („Службени лист града Чачка“ 

број 3/2008, 8/2013, 22/2013 и 15/2015),  

 

 Скупштина града Чачка, на седници 

одржаној 29. фебруара, 2. и 3. марта 2016. 

године, донела је 
 
 

ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ 
КОШУТЊАК 1 – МЛАДОСТ 

 
I POLAZNE OSNOVE PLANA  

  
1.0  ПРАВНИ И ПЛАНСКИ ОСНОВ 

ЗА ИЗРАДУ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ   
РЕГУЛАЦИЈЕ 

            
 
1.1  ПРАВНИ ОСНОВ ЗА ИЗРАДУ 

ПЛАНА 
 

Правни основ за израду Плана 

детаљне  регулације  садржан је у: 

- Закону о планирању и изградњи („Сл. 

гласник РС“ број 72/09, 81/09 – исправка, 

64/10 - одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13- 

одлука УС, 50/13 – одлука УС, 54/13 решење 

УС, 98/13 – одлука УС), а у вези члана 130. 

став 2. Закона о изменама и допунама Закона 

о планирању и изградњи („Службени гласник 

РС“, број 132/14 и 145/14 - исправка)  

- Одлуци о изради Плана детаљне 

регулације »КОШУТЊАК 1 - МЛАДОСТ« 

(„Службени лист града Чачка“, број 18/2014). 

 

Садржај плана дефинисан је Законом о 

планирању и изградњи  („Сл. гласник РС“ 

број 72/09, 81/09 – исправка, 64/10 - одлука 

УС, 24/11, 121/12, 42/13- одлука УС, 50/13 – 

одлука УС, 54/13 решење УС, 98/13 – одлука 

УС), а у вези члана 130. став 2. Закона о 

изменама и допунама Закона о планирању и 

изградњи („Службени гласник РС“, број 

132/14 и 145/14 - исправка) и Правилником о 

садржини, начину и поступку израде 

планских докумената („Сл. гласник РС“ бр. 

31/10, измена 69/10 и измена 16/11). 

 

1.2 ПЛАНСКИ ОСНОВ ЗА ИЗРАДУ 
ПЛАНА 

 

Плански основ за израду Плана 

детаљне  регулације  садржан је у: 

– Плану генералне регулације „Центар“ 

(„Сл. лист града Чачка“, број 15/2014). 
 

2.0 ИЗВОД ИЗ ТЕКСТУАЛНОГ ДЕЛА 
КОНЦЕПТА ПЛАНА 

            
- ИЗВОД ИЗ ОПШТЕГ ДЕЛА 

КОНЦЕПТА 
 

• ОПИС ГРАНИЦА ПЛАНА 
 

Планом детаљне регулације  

„КОШУТЊАК 1 - МЛАДОСТ“ обухваћен је 

део градског подручја које се простире 

западно у односу на центар града. Концептом 

плана детаљне регулације обухваћен је 

простор који се налази између улице Војводе 

Степе, реке Лупњаче, деснообалног одбра- 

мбеног насипа реке Западне Мораве и 

Градског бедема, до његовог укрштања са 

улицом Војводе Степе. 

• Укупна површина подручја 
плана износи 59.05 ха. 
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• УСЛОВИ И ПОДАЦИ НАДЛЕЖНИХ 

ИНСТИТУЦИЈА 
 

• За потребе израде плана  
прибављени су сви релевантни услови и 
подаци од надлежних институција и 
организација. За потребе израде плана 
прослеђено је 13 захтева различитим 
организацијама и институцијама од чега њих 
3 нису доставиле тражене  услове и  податке.  
 
 

• ИЗВОД ИЗ КОНЦЕПТА ПЛАНСКОГ РЕШЕЊА 

 
 

• ЦИЉЕВИ УРЕЂЕЊА И ИЗГРАДЊЕ  
 

Основни циљеви израде урбанисти- 

чког плана за уређење и изградњу предметног 

подручја су следећи: 

 

- усклађивање са смерницама Плана 

генералне регулације „Центар“ кроз пермане- 

нтну реконструкцију и изградњу 

- рационалније коришћење грађеви- 

нског земљишта 

- дефинисање саобраћајне мреже у 

односу на саобраћајно решење планирано 

ГП-ом Чачка до 2015. год., и Плана генералне 

регулације „Центар“, као дела укупне 

саобраћајне матрице града 

- дефинисање карактеристичних зона, 

односно целина  

- дефинисање могућности и обима 

нове изградње 

- дефинисање правила уређења на 

овом подручју како би се подигао квалитет 

простора кроз процес урбане реконструкције 

- квалитетна опремљеност потребном 

инфраструктуром, са могућношћу проши- 

рења на нове технологије 

- озелењавање јавних простора и 

формирање континуалног зеленила дуж 

саобраћајница вишег ранга  

- дефинисање јавног интереса кроз 

јасно разграничење простора јавне и остале 

намене 

- да се разграниче јавне површине од 

површина других намена, утврде регула- 

циони, нивелациони и аналитичко-геодетски 

елементи за обележавање, ради стварања 

основа за уређење и изградњу овог дела 

насеља у складу са наменом простора 

- усклађивање организације, опремања 

и уређења простора и његова заштита уз 

примену услова и критеријума за заштиту 

животне средине. 

 

• ОРЈЕНТАЦИОНИ ПРЕДЛОГ НАМЕНА 

  

Конфигурација терена, инжењерско-

геолошке карактеристике земљишта, насле- 

ђена планирана и стихијска изграђеност, 

планирани развој насеља и положај примарне 

саобраћајне мреже у насељу, као и смернице 

из  ПГР „Центар“ („ Сл. лист града Чачка“ бр. 

15/2014) утицали су на формирање концепта 

плана за подручје Кошутњака 1 - Младост. 

Концептом плана дефинисана је 

саобраћајна мрежа подручја као део укупне 

саобраћајне матрице града. Према Генера- 

лном урбанистичком плану предвиђено је 

формирање унутрашњег прстена градске 

саобраћајнице I реда – чија траса  пролази 

кроз предметни простор (наставак улице 4. 

јула, односно Стевана Првовенчаног) и 

ствара могућност да возила која за циљ 

немају централну градску зону овом 

висококапацитетном саобраћајницом проду- 

же ка северним или јужним деловима града.  

На основу смерница за развој подручја 

дефинисаних ПГР „Центар“ предметно 

подручје опредељено је за следеће намене: 

 - становање средње густине 

насељености 50-150 ст/ха - као  доминантна 

намена у оквиру захвата плана 

 - социјално становање 

 - градски парк (део новоплани- 
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раног градског парка) 

 - комуналне функције (трафо 

станица 35 кВ). 

• Подручје које је предмет израде 

концепта плана детаљне регулације у складу 

са смерницама ПГР „Центар“ кроз концепт 

плана подељено је на следеће урбанистичке 

зоне: 
    

- Зона 1  - становање средње 
густине насељености 50-150ст/ха 

 

Планирана зона 1 намењена је 

претежно функцији становања, која 

представља доминантну намену. Уз 

становање се, као пратећа намена,  могу 

јавити централне функције из терцијарног 

сектора или мала привреда са чистом 

производњом , која не угрожава животну 

средину и функцију становања. Планирана је 

изградња нових објеката на неизграђеном 

земљишту, као и реконструкција и доградња 

постојећих комплекса. 

Социјална категорија становања 

планирана је у оквиру Кошутњака 1 на 

простору уз ново планирану улицу Булевар 

младости. У оквиру предметне зоне издвајају 

се две подцелине намењене социјалном 

становању, од којих је једна већ реализовани 

комплекс а друга је планирана за нову 

изградњу.  

Уз становање се, као пратећа намена, 

могу јавити централне функције које не 

угрожавају животну средину и функцију 

становања.  

Уз улицу Војводе Степе планиране су 

централне функције са становањем. 

У оквиру зоне планирано је 

задржавање постојећег комплекса трафо 

станице 35кВ уз неопходну реконструкцију. 

 

Урбанистичка зона 1 подељена је на 

следеће целине: 

 1.1   становање средње густине 

насељености 50-150ст/ха  

 1.2   социјално становање 

 1.3   социјално становање 

 1.4   комуналне функције (комплекс 

трафо станице 35 кВ) 

 

- Зона 2  - део градског парка 
Паркови од свих зелених површина 

имају највећи ефекат остварења функције 

побољшања микроклиме а и организације 

одмора и рекреације становништва у насељу. 

На простору између ново планиране 

градске саобраћајнице (наставак улице 4. јул, 

односно Стевана Првовенчаног), реке 

Лупњаче и одбрамбеног бедема планирано је 

уређење простора као парковске површине. 

Зона парка је тако планирана  да су 

омогућене пешачке и колске везе са 

приобаљем Западне Мораве, градским 

језгром и окружењем, као и са градским 

спортским центром.  

Као доминантна намена заступљена је 

парковска површина предвиђена као део 

градског парка планираног на простору уз 

реку Западну Мораву. У обликовном смислу 

применити савременију просторну 

композицију са применом слободних форми 

свих елемената парковске концепције. Парк 

планирати кроз уређење зелених површина са 

површинама за комуникацију и простора за 

рекреацију, креативних целина за дечију 

игру, употпуњеног са воденим површинама. 

Све елементе у парку компоноватi слободно 

са обиљем биљних врста (комбинација 

ниског и високог растиња) и воденим 

површинама.  

Ова површина није компактна 

парковска целина, као што је то планирано 

ГУП-ом, већ су у оквиру ње заокружене 
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подцелине намењене породичном становању 

са већ изграђеним објектима. 

Урбанистичка зона 2 подељена је на 

следеће целине: 

 2.1   парковска површина  

 2.2   породично становање 

 2.3   породично становање 

 2.4   породично становање. 

 

Са јужне стране, на граници 

предметног подручја задржава се регулисано 

корито реке Лупњаче. 

У ободном делу предметног подручја, 

са северо-северозападне стране, простире се 

одбрамбени бедем реализован у циљу 

заштите града од поплава. Планирана је 

реконструкција бедема и његово претварање 

у један од највиталнијих пешачких токова, 

поред његове основне заштитне функције, у 

приобалном појасу реке Западне Мораве. У 

источном делу извршена је корекција трасе 

бедема (према урађеној техничкој докуме- 

нтацији) и прилагођена је новопланираном 

решењу сабирне саобраћајнице предвиђене уз 

бедем.  Пешачку комуникацију је потребно 

опремити неопходним урбаним мобилијаром, 

степеништем постављеним на одређеном 

растојању, као и рампама за лица са посебним 

потребама у простору.  

 

• ОРЈЕНТАЦИОНИ ПРЕДЛОГ ОБЈЕКАТА И 

ПОВРШИНА ЈАВНЕ НАМЕНЕ 

  

Планом дефинисати услове за 

побољшање функционисања јавних и 

комуналних служби и унапређивање 

зеленила.  
 

- ПРЕДЛОГ ЗОНА ИЛИ ЦЕЛИНА 
ЗА ДАЉУ УРБАНИСТИЧКУ РАЗРАДУ 

 

Концептом плана предвиђена је 

израда: 
– урбанистичког пројекта 
– за део планираног градског парка  

- урбанистичко-архитектонског 
конкурса 

– за комплекс социјалног становања. 

У следећој фази плана - Нацрту, када 

ће се поред примарне планирати и 

секундарна саобраћајна мрежа, као и 

комунална инфраструктура, затим детаљнија 

намена простора, могуће је одредити још зона 

и целина за даљу урбанистичку разраду.    
 
 
 

 
3.0 ПРЕГЛЕД ДОБИЈЕНИХ УСЛОВА НАДЛЕЖНИХ ИНСТИТУЦИЈА 

 
 

ЈП-а, ЈКП-а и друге институције 
Датум 
прослеђивања 
захтева за услове 

Датум добијања 
услова 

Број заведених 
услова 

„Електросрбија“ - 
"Електродистрибуција" Чачак 

8.02.2015 .год. 31.03. 2015. год 932  

"Телеком Србија" А Д    
       Предузеће за телекомуникације, 
Чачак    

8.02.2015. год. 18.02.2015. год. 47071/2-2015 

"СРБИЈАГАС", Чачак, Београд 8.02.2015. год. 09.02.2015. год. 02-06-3/31 
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11.06.2015. год. 06-03/11812 

ЈКП "Чачак" 
       Јавно предузеће за грејање 

 
8.02.2015. год. 

  

ЈКП "ВОДОВОД" Чачак 8.02.2015. год. 24.02.2015. год  828-12/5 

ЈВП "Србијаводе" Чачак 8.02.2015. год. 03.08.2015. год. 2151/15-1-01 

Служба за заштиту животне средине 
       Градска управа за урбанизам  
       града Чачка 

 
8.02.2015. год. 

03.03.2015. год 
501-25/2015-IV-2-

01 

Министарство одбране 8.02.2015. год. 23.02.2015.год. 535-2 

Завод за заштиту споменика културе 8.02.2015. год. 31.03. 2015. год 178/3 

РС МУП 
       Сектор за ванредне ситуације, Чачак 

8.02.2015. год. 11.02.2015. год. 217-1555/15 

РС Министарство здравља 
      Одељење за санитарну инспекцију 
      Одсек за санитарни надзор, Чачак 

8.02.2015. год. 19.02.2015. год. 
530-53-162/2015-
10 

ЈП ПТТ саобраћаја "Србија" Чачак 8.02.2015. год. 19.03.2015. год. 2015-24765/2 

ЈКП "Комуналац" Чачак 8.02.2015. год.     

 
  
4.0 ГРАНИЦА ПОДРУЧЈА ОБУХВА- 

ЋЕНОГ ПЛАНОМ ДЕТАЉНЕ 
РЕГУЛАЦИЈЕ 

 

Планом детаљне регулације  

„КОШУТЊАК 1 - МЛАДОСТ“ обухваћен је 

део градског подручја које се простире 

западно у односу на центар града. Планским 

документом обухваћен је простор који се 

налази између улице Војводе Степе, реке 

Лупњаче, деснообалног одбрамбеног насипа 

реке Западне Мораве и Градског бедема, до 

његовог укрштања са улицом Војводе Степе. 

• Укупна површина подручја 

плана износи 59.12 ха. 
 

 II ПЛАНСКИ ДЕО  
 

5.0 ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА 
 

У Плану детаљне регулације 

„Кошутњак 1 - Младост“ у Чачку, дефи- 
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нисана је намена простора према начину 

коришћења простора и подела земљишта на 

јавно и остало грађевинско земљиште. 

У  складу са смерницама плана вишег 

реда, ПГР „Центар“ („Сл. лист града Чачка“ 

број 15/2014) и постојећим стањем 

(конфигурација терена, инжењерско-

геолошке карактеристике земљишта, 

наслеђена планирана и стихијска 

изграђеност, планирани развој насеља и 

положај примарне саобраћајне мреже у 

насељу), а у циљу бољег сагледавања плана и 

његовог спровођења, третирано подручје 

подељено је на више зона у оквиру којих се 

издвајају урбанистичке целине и подцелине 

према својим специфичностима (као основне 

јединице за које су дефинисани параметри и 

правила уређења и грађења). Подручје плана 

обухвата изграђене и неизграђене површине 

груписане у блокове, као основне просторне 

јединице, у оквиру урбанистичких зона, 

целина и подцелина за које се утврђују 

правила регулације и дефинишу урбани- 

стички параметри. Подручје урбанистичке 

зоне чини просторну целину према приро- 

дним условима и планираним преовла- 

давајућим наменама. Принцип поделе 

подручја остварен је идентификовањем зона 

као компактних просторних целина, а 

дефинисане су саобраћајницама и природним 

елементима. 

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 следеће зоне: 

1.1 ЗОНА А - Зона становања средњих 

густина 50-150 ст/ха  

1.2 ЗОНА Б – Зона парка   

 

Анализом затечене слике насеља и 

урбане матрице, са освртом на смернице 

развоја дефинисаних планском докуме- 

нтацијом ширег подручја и уважавањем 

постојећег тренда изградње дефинисане су 

зоне према функционалним, обликовним и 

морфолошким специфичностима. 
 
5.1     ПОДЕЛА ПРОСТОРА УНУТАР 
ГРАНИЦА ПЛАНА НА ПРОСТОРНЕ 
ЗОНЕ,  ЦЕЛИНЕ И ПОДЦЕЛИНЕ 

 

ЗОНА 1 – Зона становања средњих 
густина 50-150 ст/ха 

 
Урбанистичком зоном 1 обухваћен је 

простор  између улице Војводе Степе, Улице 

бр. 429 (поред реке Лупњаче – радни назив), 

границе ново планираног парка (граница 

урбанистичке зоне 2 – урбанистичке целине 

2.1), улице Зелена долина (радни назив), 

улице Булевар младости (радни назив) и 

Градског бедема до његовог укрштања са 

улицом Војводе Степе.  

Као доминантна функција заступљено 

је становање средњих густина. У оквиру зоне 

1 постоје следеће урбанистичке целине: 

 
- СТАНОВАЊЕ СРЕДЊИХ ГУСТИНА 50-

150 ст/ха 
 
1.2 СОЦИЈАЛНО СТАНОВАЊЕ – постојећи 
комплекс 

 
1.3   СОЦИЈАЛНО СТАНОВАЊЕ – ново планирани 
комполекс 

 
1.4   КОМУНАЛНЕ ФУНКЦИЈЕ /Трафо станица 
35кВ/ 
 
1.5   КОМУНАЛНЕ ФУНКЦИЈЕ /МРС/ 
 

Површина урбанистичке зоне 1 је  
39.80 ха. 
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1.1 СТАНОВАЊЕ СРЕДЊИХ ГУСТИНА 
50-150 ст/ха 
 

Стамбено насеље Кошутњак 1 има 

такву диспозицију да се налази у подручју 

које је у природном смислу нешто ниже, у 

већем свом делу, на простору између 

одбрамбеног бедема и надвишеног дела 

природне конфигурације према улици 

Војводе Степе, који представља завршетак 

речне терасе.  

Развојни карактер стамбене структуре 

на предметном подручју треба најпре да се 

огледа у реконструкцији и унапређењу како 

постојећих стамбених структура, тако и 

њихове насељске опреме, у циљу обезбеђења 

што адекватнијих услова становања и рада у 

оквиру насеља, у односу на постојеће стање. 

Планским документом предвиђа се уређење 

матрице у погледу саобраћаја са просецањем 

нових токова и реконструкцијом постојећих. 

Урбанистичка целина намењена је 

претежно функцији становања средњих 

густина, која представља доминантну намену 

и карактерише је изградња породичних 

стамбених објеката. Планирано је 

погушћавање реконструкцијом и доградњом 

постојећих објеката, повећањем спратности, 

изградњом другог објекта на парцели, као и 

изградњом нових објеката и изградњом 

пословног простора који не угрожава 

функцију становања и животну средину, а 

који се могу јавити као самостални или у 

склопу стамбеног објекта.  

У оквиру ове целине неопходно је 

афирмисати пратеће садржаје који му 

недостају. У том смислу, уз потезе главних 

саобраћајница планиран је развој 

комерцијалних и пословних делатности, док 

би се у унутрашњости простора развијали 

садржаји који подижу ниво квалитета живота 

на том подручју – услужни, спортско-

рекреативни, образовни, забавни, 

угоститељски и други садржаји. Програм 

пословања у објекту и на парцели мора бити 

прилагођен карактеру становања средњих 

густина. Пословање обухвата трговину и 

угоститељство, које се по карактеру и 

капацитету може организовати у оквиру 

објеката, или као самостални садржај на 

грађевинској парцели, као и одговарајуће 

занате, професионалне услуге и делатности, 

бирое, агенције и представништва, 

финансијске, здравствене и социјалне 

институције које не захтевају посебне 

функционалне, просторне и саобраћајне 

услове, а истовремено, кроз виши ниво 

делатности, садржаја и физичке структуре, 

подижу ниво и карактер ове целине. 

Уочени трендови функционисања и 

карактеристике изграђене структуре дуж 

улице Војводе Степе, као уводног правца у 

градски центар, афирмишу овај потез у 

смислу планираног интензивнијег развоја 

централних активности –пословања, трговине 

и услуга, али у мањем обиму и интензитету у 

односу на централно градско подручје.  

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 15%. Могућа је 

изградња и  другог стамбеног или пословног 

објекта на истој парцели. 

 

 

1.2   СОЦИЈАЛНО СТАНОВАЊЕ – постојећи 

комплекс 
 

На простору између одбрамбеног 

бедема и улице Илије Гарашанина налази се 

комплекс социјалног становања са 

вишепородичним стамбеним објектима, 

реализован у оквиру СИРП – Програма 
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становања и трајне интеграције избеглица 

који реализује УН-ХАБИТАТ. 

Планским решењем  предвиђено је 

погушћавање у оквиру постојећег комплекса 

изградњом нових објеката. Комплекс 

социјалног становања треба да представља 

јединствену архитектонску целину, уз 

адекватну организацију слободног простора, 

са циљем унапређења квалитета становања. 

Архитектура новиh објеката мора бити 

индентична архитектури постојећих.  

У оквиру комплекса дозвољена је 

реконструкција постојећих објеката. Слобо- 

дне површине око објеката даље 

унапређивати кроз реализацију недостајућег 

броја паркинг простора и уређењем зелених 

површина. 

 

1.3 СОЦИЈАЛНО СТАНОВАЊЕ – ново 

планирани комплекс 

Социјално становање чини категорију 

становања која решава потребе социјално 

угрожених и лако повредивих група, којима 

је потребно пружити посебну помоћ при 

обезбеђивању адекватних услова становања. 

На простору уз новопланирану улицу 

уз одбрамбени бедем, Булевар младости, 

планирана је изградња комплекса намењеног 

социјалном становању. Планирана локација је 

изузетно повољна због близине садржаја који 

употпуњују функцију становања, као што су 

спортско-рекреативни садржаји, парковска 

површина, близина градског центра, 

доступности објеката друштвеног стандарда 

и др.  

Комплекс реализовати изградњом 

нових објеката са уређењем слободних 

површина планирањем зелених површина, 

пешачких комуникација, површина намење- 

них дечјој игри, као и површина за 

стационарни саобраћај (као површинско 

паркирање, паркирање у гаражи или 

комбиновано). Посебну пажњу посветити 

уређењу унутрашњег дворишта. Комплекс на 

јавну саобраћајну површину прикључити на 

једном месту. 

У приземљу стамбених објеката, осим 

простора намењених становању, могу се 

планирати комерцијални садржаји у 

функцији становања, уколико су задовољени 

услови за смештај неопходних заједничких 

простора у функцији становања и обезбеђени 

станови за особе са посебним потребама у 

приземљу објеката. 

За потребе реализације комплекса 

социјалног становања предвиђено је 

расписивање урбанистичко-архитектонског 

конкурса у складу са Уредбом о стандарdима 

и нормативима за планирање, пројектовање, 

грађење и условима за коришћење и 

одржавање станова за социјално становање 

(„Службени гласник РС“, број 26/2013). 

 

1.4 КОМУНАЛНЕ ФУНКЦИЈЕ /Трафо 

станица 35кВ/ 
 

Урбанистичка целина 1.4 обухвата 

комплекс 35 кВ трафо станице. Постојећи 

објекат трафо станице се и у будуће задржава 

уз неопходну реконструкцију.  

 

 

1.5 КОМУНАЛНЕ ФУНКЦИЈЕ /Мерно 

регулациона станица - МРС/ 
 

Урбанистичка целина 1.5 обухвата 

комплекс планиране мерно регулационе 

станице. 

 
 
 
 
 
 



Strana broj  820— Broj 5                  SLU@BENI LIST ГРАДА ^A^KА               4. mart  2016. godine 
 

 
Табела бр. 1:    Биланс површина планиране намене у урбанистичкој зони 1 

ПЛАНИРАНО СТАЊЕ 

УРБАНИ-
СТИЧКА 
ЦЕЛИНА 

НАМЕНА ПОВРШИНА ПОВРШИНА 
/ha/ 

ПРОЦЕНТУАЛНО 
УЧЕШЋЕ 

% 

  

1.1 СТАНОВАЊЕ СРЕДЊИХ ГУСТИНА од 50-
150ст/ха 32.21 80.92 

 

1.2 СОЦИЈАЛНО СТАНОВАЊЕ  0.78 1.96 

 

1.3 СОЦИЈАЛНО СТАНОВАЊЕ  1.16 2.92 

 

1.4 КОМУНАЛНЕ ФУНКЦИЈЕ /трафо станица 
35/10 кВ/ 0.20 0.50 

 

1.5 КОМУНАЛНЕ ФУНКЦИЈЕ /МРС/ 0.02 0.05 

                          

 САОБРАЋАЈНЕ ПОВРШИНЕ 5.43 13.65 

    

УКУПНА ПОВРШИНА ЗОНЕ  1 39.80 
100.00% 
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ЗОНА 2 – Зона парка, спорта и становања 
средњих густина 50-150 ст/ха 

 
Урбанистичком зоном 2 обухваћен је 

простор  између Улице Зелена долина (радни 

назив), одбрамбеног бедема, зелене површине 

уз реку Лупњачу, Улице бр. 429 (поред реке 

Лупњаче – радни назив) и границе 

урбанистичке зоне 1. 

 

 У оквиру зоне 2 постоје следеће 

урбанистичке целине: 

 

2.1    ПАРК 

 

2.2    СПОРТ 

 

2.3   СТАНОВАЊЕ СРЕДЊИХ ГУСТИНА 50-150 

ст/ха 

 

Површина урбанистичке зоне 2 је  

9.10ха. 

 

2. 1    ПАРК     

 

Паркови од свих зелених површина 

имају највећи ефекат остварења функције 

побољшања микроклиме а и организације 

одмора и рекреације становништва у насељу. 

Парковска површина предвиђена је као део 

новопланираног градског парка на простору 

уз реку Западну Мораву. 

На простору између ново планираних 

саобраћајница Улице бр. 429, Улице зелена 

долина (радни назив), Улице парковске 

(радни назив), Булевар младости (радни 

назив), Улице зелена долина (радни назив), и 

урбанистичке целине 1.1 планирано је 

уређење простора као парковске површине. 

Зона парка је тако планирана  да су 

омогућене пешачке и колске везе са 

приобаљем Западне Мораве, градским 

језгром и окружењем, као и са спортским 

центром.  

Као доминантна намена заступљена је 

парковска површина предвиђена као део 

градског парка планираног на простору уз 

реку Западну Мораву. 

У обликовном смислу применити 

савременију просторну композицију, у складу 

са рељефом и са применом слободних форми 

свих елемената парковске концепције. Парк 

планирати кроз уређење зелених површина 

(ниско и високо растиње), са површинама за 

комуникацију и простора за рекреацију, 

креативних целина за дечију игру, платоа за 

одмор, употпуњеног са воденим површинама 

и др.  

Урбанистичка целина је подељена 

улицама на две подцелине које је могуће 

тематски посебно уредити, али све заједно 

треба да представљају функционалну целину. 

Све елементе у парку компоновати слободно 

са обиљем биљних врста (комбинација 

ниског и високог растиња) и воденим 

површинама. На простору између ново 

планираних улица Зелене долине и 

Парковске, у природној депресији терена, 

предвидети вештачко мини језеро. Поред 

позитивних ефеката којe водена површина 

има на посетиоце и микро окружење, мини 

језеро треба да буде и реципијент 

атмосферске канализације, уз претходни 

предтретман. 

Породичне стамбене објекте, који сада 

постоје, могуће је уклопити и прилагодити 

будућој концепцији парка (функцију 

становања променити у централне функције 

примерене парку – кафе, изложбени простор, 

и сл.).  
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2. 2    СПОРТ И РЕКРЕАЦИЈА 

На простору између ново планиране 

улице Булевар младости и одбрамбеног 

бедема урбанистичка целина 2.2. намењена је 

спорту и рекреацији.  

Комплекс је пре свега намењен 

формирању терена на отвореном, терена за 

мини голф, монтажне сале и сл., уз могућност 

изградње пратећих објеката (свлачионица, 

простор за реквизите и сл.), као и мањег 

услужно-угоститељског садржаја. Објекти са 

пратећим садржајима и терени могу 

максимално да заузму 50% комплекса, а 

зелене површине минимално 30%. 

За ову целину је предвиђена обавезна  

израда урбанистичког пројекта. 

 

2. 3 СТАНОВАЊЕ СРЕДЊИХ ГУСТИНА 

50-150 ст/ха    
 

У урбанистичкој целини 2.3 предвиђен је 

даљи развој становања средње густине, које  

карактерише изградња породичних објеката. 

Планирано је погушћавање реконструкцијом 

постојећих објеката, повећањем спратности, 

изградњом другог објекта на парцели, 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. 

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 15%. Могућа је 

изградња и  другог стамбеног или пословног 

објекта на истој парцели. 

 

У зони денивелисане раскрснице ново 

планиране градске саобраћајнице Стевана 

Првовенчаног и сабирне саобраћајнице 

Булевар младости планирано је зеленило у 

функцији саобраћаја. Површину уредити као 

травнату употпуњену ниским растињем 

зеленила и цветним аранжманима. 
 

 

Табела бр. 2:    Биланс површина планиране намене у урбанистичкој зони 2 
 

ПЛАНИРАНО СТАЊЕ 

УРБАНИ-
СТИЧКА 
ЦЕЛИНА 

НАМЕНА ПОВРШИНА ПОВРШИНА        
/ha/ 

ПРОЦЕНТУАЛНО 
УЧЕШЋЕ         

     % 

  

2.1 ПАРК 4.70 51.64 
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ПЛАНИРАНО СТАЊЕ 

2.2 СПОРТ И РЕКРЕАЦИЈА 0.78 8.58 

 

2.3 СТАНОВАЊЕ СРЕДЊИХ ГУСТИНА од 50-
150ст/ха 1.77 19.46 

 

 ЗЕЛЕНЕ  ПОВРШИНЕ 0.38 4.17 

    

 САОБРАЋАЈНЕ ПОВРШИНЕ 1.47 16.15 

    

УКУПНА ПОВРШИНА ЗОНЕ  2 9.10 

100.00% 
 
 
 

Становање у инундационом подручју 
 

На простору између регулисаног 

корита реке Лупњаче, ново планиране улице 

Булевар младости (радни назив) и 

одбрамбеног бедема задржава се породично 

становање уз могућност реконструкције и 

санације постојећег објекта, без даље 

доградње. 
 
 

 
 

Градски бедем са платоима 
 

Градски бедем, на потезу од 

одбрамбеног бедема до улице Војводе Степе, 

укључује се у систем рекреативних садржаја, 

намењених пасивној рекреацији, у коридору 

пешачких токова дуж реке. Планирана је 

реконструкција горње површине бедема како 

би се прилагодила функцији пасивне 

рекреације и његово опремање урбаним 
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мобилијаром, степеништем постављеним на 

одређеном растојању, као и рампама за лица 

са посебним потребама у простору.  

На месту укрштања Градског и 

одбрамбеног бедема планирано је 

формирање платоа (који може бити и 

каскадно решен). Предвиђено је 

поплочавање платоа уз задржавање 

квалитетног постојећег зеленила и уклапање 

у будуће идејно решење, као и његово 

опремање урбаним мобилијаром. 

На месту укрштања Градског бедема и 

улице Војводе Степе, искоришћено је 

земљиште у јавној својини за формирање 

пешачке зоне. Ову површину уредити 

поплочањем, зеленилом и урбаним 

мобилијаром. 
 

Водопривредни објекти 
 

Са западне стране, на граници 

предметног подручја задржава се регулисано 

корито реке Лупњаче. 

У ободном делу предметног подручја, 

са северо-северозападне стране, простире се 

одбрамбени бедем реализован у циљу 

заштите града од поплава. Планирана је 

реконструкција бедема и његово претварање 

у један од највиталнијих пешачких токова, 

поред његове основне заштитне функције, у 

приобалном појасу реке Западне Мораве. У 

источном делу извршена је корекција трасе 

бедема (према урађеној техничкој 

документацији) и прилагођена је ново 

планираном решењу сабине саобраћајнице 

предвиђене уз бедем. Пешачку комуникацију 

је потребно уредити (поплочати, 

асфалтирати и сл.) и опремити неопходним 

урбаним мобилијаром, степеништем 

постављеним на одређеном растојању, као и 

рампама за лица са посебним потребама у 

простору. Простор од ножице бедема ка реци 

Западној Морави решавати у склопу 

планиране парковске површине. 

За водоток дат је коридор. 

Дефинисани речни коридори представљају 

просторе у чијим границама треба да се граде 

одбрамбени насипи, регулационе грађевине, 

корекција тока, приступни путеви 

одбрамбеним бедемима и др.  

Уколико се укаже потреба могуће је 

урадити пројекат парцелације и 

препарцелације за одвајање Одбрамбеног 

бедема који је у склопу водопривредног 

земљишта. 

 
5.2     ПРОСТОРИ ЗА КОЈЕ СЕ 

РАДЕ УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКТИ И 
УРБАНИСТИЧКО-АРХИТЕКТОНСКИ 
КОНКУРСИ 
   
• 4.2.1    УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ 

 
Израда Урбанистичког пројекта за 

потребе спровођења планских решења и 

поставки ПДР-е је предвиђена за следеће 

просторе:  

1. урбанистичку целину 2.1 – комплекс 

парка 

2. урбанистичку целину 2.2 – комплекс 

спорта и рекреације. 

На графичком прилогу  бр. 3   - „Карта 

планиране намене површина“ дат је приказ 

подручја одређених за обавезну разраду 

Урбанистичким пројектом. Урбанистички 

пројекти се израђују у складу са обавезама 

датим кроз правила уређења и грађења за 

одређене зоне и намене.  
 
• 4.2.2    УРБАНИСТИЧКО-

АРХИТЕКТОНСКИ КОНКУРС 

 

Обавеза расписивања урбанистичко-

архитектонског конкурса, за потребе 

спровођења планских решења и поставки 

ПДР-е предвиђена је за следећи простор:  
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1. урбанистичку целину 1.3 – нови 

комплекс социјалног становања 
 

 
 

 

• 5.3 БИЛАНС ПОВРШИНА ПЛАНИРАНЕ НАМЕНЕ   
 

Табела бр. 3:    Биланс површина планиране намене земљишта 
 

 

 НАМЕНА 
 

ПОВРШИНА 
/ха/ 

ПРОЦЕНТУАЛНО 
УЧЕШЋЕ 

% 

 СТАНОВАЊЕ 33.82 57.21 

 СТАНОВАЊЕ СРЕДЊЕ ГУСТИНЕ густине од 50 до 150 ст/ха  33.82 57.21 

 СОЦИЈАЛНО СТАНОВАЊЕ 1.96 3.31 

 ЗЕЛЕНЕ ПОВРШИНЕ 5.22 8.82 

 ПАРКОВСКЕ ПОВРШИНЕ 4.70 7.93 

 УРЕЂЕНЕ ЗЕЛЕНЕ ПОВРШИНЕ 0.52 0.89 

 СПОРТ И РЕКРЕАЦИЈА 0.94 1.58 

 КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ 0.22 0.38 
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 НАМЕНА 
 

ПОВРШИНА 
/ха/ 

ПРОЦЕНТУАЛНО 
УЧЕШЋЕ 

% 

 ТРАФО СТАНИЦА 0.20 0.34 

 МРС 0.02 0.03 

 ВОДОПРИВРЕДНА ИНФРАСТРУКТУРА 4.04 6.84 

 ОДБРАМБЕНИ БЕДЕМ 3.70 6.26 

 РЕГУЛИСАНО КОРИТО РЕКЕ ЛУПЊАЧЕ 0.34 0.57 

 САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА 12.92 21.86 

 САОБРАЋАЈНИЦЕ 11.62 19.66 

 ГРАДСКИ БЕДЕМ са платоом 1.10 1.86 

      ПЕШАЧКА ЗОНА 0.20 0.34 

  УКУПНА ПОВРШИНА ПДР-е 59.12 100.00 
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• 5.4    УРЕЂЕЊЕ ПОВРШИНА И 
ОБЈЕКАТА ЈАВНЕ НАМЕНЕ 

 

Површине јавне намене чине 

саобраћајне површине - колске, бицикли- 

стичке и пешачке, као и водопривредне 

површине, јавне зелене површине – парк, 

површина у функцији спорта и рекреације, 

површине намењене социјалном становању, 

комуналне функције (трафо станица и мерно 

регулациона станица).  

Највећи део простора обухваћеним 

планом остаје у статусу грађевинског 

земљишта за остале намене (становање). 

Разграничење грађевинског земљишта 

за јавне намене од осталих намена извршено 

је утврђивањем граница јавног грађевинског 

земљишта. Границе су одређене регулаци- 

оним линијама саобраћајница и границама 

грађевинских парцела намењених за 

површине јавне намене и јавне објекте у 

оквиру Плана, а дефинисане су на графичком 

прилогу «Карта регулације и површина јавне 

намене», бр. 5. Површине јавне намене 

дефинисане су аналитичко-геодетским 

елементима, тако да се на основу Плана 

спроводи парцелација и препарцелација у 

циљу разграничења површина јавне од 

осталих намена. 
 

ПЛАНИРАНЕ ПОВРШИНЕ И ОБЈЕКТИ 
ЈАВНЕ НАМЕНЕ 
 
Планирано грађевинско земљиште за 

површине и објекте јавне намене односи се 

на: 

а)   јавне функције и објекте 

б)   јавне саобраћајне површине 

ц)   јавно зеленило 

д)   енергетску и комуналну инфраструктуру 

е)   водопривредну инфраструктуру. 
 
Планом су за грађевинско земљиште за 
површине и објекте јавне намене одређене 
следеће катастарске парцеле (целе и 
делови): 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

А. ПЛАНИРАНО ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ ЗА ЈАВНЕ ФУНКЦИЈЕ И ОБЈЕКТЕ 
 

А.1 Социјално становање – урбанистичка целина 1.3 

  

 Делови катастарских парцела: 

–  5435/1; 5435/4; 5786/4; 5787/2; 5787/3; 5788/1; 5788/3; 5789/1, 5789/4 
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А.2 Социјално становање – урбанистичка целина 1.4 

  

 Делови катастарских парцела: 

–  5808/1; 5810/1 

  

А.3 Спорт и рекреација – урбанистичка целина 2.2 

  

 Целе катастарске парцеле: 

–  5273/7 

 Делови катастарских парцела: 

–  5898/1; 5898/2; 5900/1; 5901/1; 5903/1; 6932 

 
 
Б. ПЛАНИРАНО ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ ЗА САОБРАЋАЈНЕ ПОВРШИНЕ 

 

Б.1 Улица војводе Степе 

  

 Целе катастарске парцеле: 

–  5835/6 

 Делови катастарских парцела: 
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–  

521; 2170/1; 3356; 3359; 3360/1; 3362/1; 3490; 3492; 3493; 3494/10; 3494/11; 3504; 3505; 
3507; 3508; 3515/2; 3516/1; 3516/3; 3517; 3518/2; 3547; 3548; 3549; 3550; 3551; 3646; 3648; 
3649; 3651; 3652; 3653; 3654; 3657; 3658; 3659/1; 3660; 3661; 3662; 3663; 3664; 3665; 
3666/5; 3676; 3677; 3678; 3679; 3680; 3695; 3696/1; 3697; 3698; 3699; 3701/1; 3701/2; 
3701/3; 3701/5; 5155/2; 5161; 5797; 5800; 5806/3; 5806/7; 5806/10; 5807; 5809; 5815; 5816; 
5817/1; 5829; 5831/1; 5831/2; 5831/3; 5831/4; 5831/5; 5831/6, 5832; 5833; 5834/1; 5835/2; 
5835/3; 5835/4; 5835/5; 5835/11; 5836; 5838; 5840; 5841/2; 5841/3; 5841/9; 5855/1,5856; 
5857; 5858; 5859; 5860; 5895/4; 5895/5; 5895/6; 5895/12; 5907/1; 5915; 5916; 5917; 5918; 
5919; 5920; 5921; 5922; 5962/1; 5962/2; 5962/12; 5962/16; 5963/5; 5964; 5966/1; 5968/1; 
5968/8; 5994; 5995/1; 5996; 5997; 5998; 5999; 6000; 6001; 6005; 6006; 6007; 6010; 6011; 
6014/1; 6014/2; 6015/1; 6015/2; 6016; 6263; 6264; 6265; 6921; 6932; 6254/1; 6254/6; 6267/3; 
6267/6; 6268/1 

  

Б.2 Улица Стевана Првовенчаног 

  

 Делови катастарских парцела: 

Б.2 Улица Стевана Првовенчаног 

–  5858; 5859; 5860; 5863; 5864; 5865; 5867; 5886; 5887; 5888; 5889; 5891; 5892 

  

Б.3 Улица булевар младости 

  

 Целе катастарске парцеле: 

–  5786/2; 5818/3; 5884/2 

 Делови катастарских парцела: 
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–  

5275/2, 5275/3; 5275/6; 5277/1; 5277/2; 5419/2; 5419/3; 5422; 5425/1; 5425/2; 5425/3; 
5426/1; 5426/2; 5427/1; 5427/2; 5428/2; 5431/2; 5434/11; 5435/2; 5435/4; 5786/4; 5787/1; 
5787/2; 5788/2; 5788/3; 5789/2; 5789/4; 5790/2; 5790/5; 5791/2; 5791/6; 5792/2; 5792/8; 
5793/2; 5793/3; 5793/4; 5793/7; 5794/2; 5794/3; 5796/1; 5796/2; 5802/1; 5802/2; 5803/1; 
5803/2; 5804/1; 5804/2; 5808/1; 5808/6; 5810/1; 5810/6; 5811/1; 5811/2; 5811/3; 5811/4; 
5817/3; 5817/4; 5818/2; 5819/2; 5849/1; 5849/4; 5850/1; 5850/2; 5851/1; 5851/2; 5852/2; 
5852/3; 5880/5; 5880/6; 5881; 5884/1; 5885/1; 5885/2; 5886; 5887; 5888; 5898/1; 5898/2; 
5900/1; 5901/1; 5903/1; 6927; 6932 

  

Б.4 Улица Илије Гарашанина (407) 

  

 Целе катастарске парцеле: 

–  
3347/18; 3347/19; 3347/22; 3358/17; 3497/2; 3498/2; 3500/3; 3502/2; 5155/3; 5155/4; 5435/3; 
5786/3; 5787/4; 5788/4; 5789/3; 5791/5 

 Делови катастарских парцела: 

Б.3 Улица булевар младости 

–  

3350; 3356; 3496; 3503; 3504; 3347/10; 3347/13; 3347/19; 3347/23; 3347/25; 3347/7; 3347/8; 
3347/9; 3349/1; 3354/3; 3354/5; 3355/1; 3355/2; 3355/8; 3355/9; 3358/1; 3358/10; 3358/11; 
3358/13; 3358/14; 3358/15; 3358/16; 3358/2; 3358/3; 3358/4; 3358/5; 3358/6; 3358/7; 3358/8; 
3358/9; 3495/1; 3495/2; 3497/1; 3498/1; 3499/1; 3499/2; 3500/1; 3500/2; 3501/1; 3501/2; 
3502/1; 5422; 5155/2; 5425/1; 5425/3; 5434/1; 5434/11; 5435/1; 5787/3; 5788/1; 5789/1; 
5790/3; 5790/4; 5791/3; 5791/4; 5792/1; 5792/5; 5792/9; 5793/2; 5793/6; 5793/7; 5793/8; 
5794/3; 5795; 5796/1; 5796/3; 5796/4; 5796/6; 5796/7 

  

Б.5 Улица Вуковарска (418) 
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 Целе катастарске парцеле: 

–  3462/2; 3463/7; 3463/8; 3463/9; 3463/10; 3463/11; 3464/2; 3465/2; 3466/2; 3468/2; 3469/12 

 Делови катастарских парцела: 

–  
3459; 3460; 3462/1; 3463/2; 3463/3; 3463/4; 3463/5; 3463/12; 3463/13; 3464/1; 3465/1; 
3466/1; 3468/1; 3469/1; 3469/2; 3469/3; 3469/4; 3469/5; 3469/6; 3469/7; 3469/8; 3469/9; 
3469/10; 3469/11 

  

Б.6 Улица Дринска (417) 

  

Б.6 Улица Дринска (417) 

 Целе катастарске парцеле: 

–  3474 

 Делови катастарских парцела: 
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–  
3471; 3472/1; 3472/2; 3472/3; 3473/1; 3473/2; 3473/3; 3473/4; 3473/5; 3473/6; 3473/7; 
3473/8; 3473/10; 3473/11; 3473/12; 3473/13; 3473/15; 3475; 3476; 3481; 3482; 3483; 3485; 
3486; 3487; 3488; 3489; 5161 

  

Б.7 Улица Стевана Мокрањца (416) 

  

 Делови катастарских парцела: 

–  
3491/1; 3491/2; 3491/3; 3491/4; 3491/5; 3491/6; 3491/7; 3491/8; 3491/9; 3491/10; 3491/13; 
3491/14; 3491/19; 3491/20; 3494/2; 3494/9; 3494/12 

  

Б.8 Улица Кумановска (415) 

  

 Целе катастарске парцеле: 

Б.8 Улица Кумановска (415) 

–  3363/11 

 Делови катастарских парцела: 

–  
3362/1; 3363/1; 3363/2; 3363/3; 3363/4; 3363/5; 3363/6; 3363/7; 3363/9; 3363/10; 3494/1; 
3494/2; 3494/4; 3494/5; 3494/6; 3494/7; 3494/8; 3494/9; 3494/10; 3494/11; 3494/12 
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Б.9 Улица Стевана Мољевића (413) 

  

 Целе катастарске парцеле: 

–  3361/4; 3379/2; 3364/3; 3491/15 

 Делови катастарских парцела: 

–  

3355/1; 3355/2, 3353/3; 3355/4; 3355/7; 3355/8; 3355/9; 3358/2; 3358/16; 3361/1; 3363/7; 
3363/10; 3364/2; 3379/1; 3380/1; 3380/2; 3382/1; 3382/2; 3383/1, 3383/2; 3397; 3398; 3399; 
3400; 3402; 3403; 3414/13; 3459; 3460; 3473/12; 3473/14; 3473/15; 3491/1; 3491/11; 
3491/13; 3494/6; 3494/11 

  

Б.10 Улица Барањска (402) 

  

 Делови катастарских парцела: 

–  
3402; 3412; 3413/5; 3414/1; 3414/4; 3414/5; 3414/6; 3414/7; 3414/8; 3414/9; 3414/10; 
3414/11; 3414/12; 3414/13 
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Б.11 Улица Книнска (403) 

  

 Целе катастарске парцеле: 

–  3392/2 

 Делови катастарских парцела: 

–  
3383/1; 3383/2; 3384; 3385; 3387; 3388/1; 3389; 3395; 3396; 3398; 3411; 3412; 3413/2; 
3413/3; 3413/4; 3413/5 

  

Б.12 Улица број 404 

  

 Целе катастарске парцеле: 

–  
3376/2; 3374/2; 378/3; 3388/3  
 

 Делови катастарских парцела: 
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–  
3369/2; 3369/3; 3369/1; 3370; 3371; 3372; 3374/1; 3375; 3376/1; 3377; 3378/1; 3378/2; 
3380/1; 3380/2; 3381; 3382/1; 3382/2; 3388/2; 3384; 3385; 3386; 3390; 3391; 3393/1; 3394/2  

  

Б.13 Улица Драгутина Димитријевића - Аписа (405) 

  

 Целе катастарске парцеле: 

–  3344/2; 3345/2; 3345/5; 3346/2; 3346/4; 3348/2; 3365/18 

 Делови катастарских парцела: 

Б.13 Улица Драгутина Димитријевића - Аписа (405) 

–  
3344/1; 3345/1; 3345/3; 3345/4; 3346/1; 3346/3; 3347/3; 3347/4; 3347/13; 3348/1; 3349/2; 
3350; 3351; 3353; 3368; 3365/1; 3365/2; 3365/3; 3365/4; 3365/6; 3365/7; 3365/8; 3365/9; 
3365/11; 3365/12; 3365/14; 3365/15; 3365/16; 3365/17; 3365/19 

  

Б.14 Улица број 406 

  

 Целе катастарске парцеле: 

–  3346/6; 3347/26; 3365/13 
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 Делови катастарских парцела: 

–  
3346/1: 3347/2; 3347/4; 3347/6; 3347/11; 3347/12, 3347/17; 3348/1; 3365/5; 3365/12; 3366; 
3367; 3368 

  

Б.15 Улица број 408 

  

 Целе катастарске парцеле: 

–  3414/2; 5433/5; 3347/23 

Б.15 Улица број 408 

 Делови катастарских парцела: 

–  
3347/14; 3347/16; 3365/1; 3365/6; 3365/7; 3365/10; 3369/2; 3369/3; 3381; 3394/1; 3394/2; 
3395; 3396; 3413/4; 3413/5; 3414/5; 5433/1; 5433/2; 5434/1; 5434/2; 5434/3; 5434/4; 5434/5; 
5434/6; 5434/7; 5434/8; 5434/9; 5434/10; 5434/11 

  

Б.16 Улица Ада 
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 Делови катастарских парцела: 

–  5792/1; 5792/3; 5792/4; 5792/6; 5792/7; 5792/8; 5792/9; 5793/1; 5793/5; 5793/6; 5793/7 

  

Б.17 Улица број 414 

  

 Делови катастарских парцела: 

Б.17 Улица број 414 

–  3495/2; 5796/1; 5796/6; 5796/7; 5802/1 

  

Б.18 Улица број 414а 

  

 Делови катастарских парцела: 

–  3506/1; 3506/2; 3509; 5796/6 

  

Б.19 Улица Филипа Вишњића  
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 Целе катастарске парцеле: 

–  5806/2; 5806/4; 5806/9 

Б.19 Улица Филипа Вишњића  

 Делови катастарских парцела: 

–  5799/1; 5799/3; 5801; 5802/1; 5803/1; 5804/1; 5805; 5806/1; 5806/3; 5806/5; 5806/6; 5806/10 

  

Б.20 Улица број 419 

  

 Целе катастарске парцеле: 

–  5808/7; 5810/7; 5814/4; 5817/2 

 Делови катастарских парцела: 

–  3501/1; 3501/2; 3502/1; 3506/1; 3509; 5798/2; 5798/3; 5806/5; 5806/10 
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Б.21 Улица Призренска (420) 

  

Б.21 Улица Призренска (420) 

 Целе катастарске парцеле: 

–  5812/2; 5813/2; 5817/5; 5817/6; 5817/7; 5817/8; 5828/3; 5830/2; 5830/4 

 Делови катастарских парцела: 

–  5811/1; 5811/4; 5817/1; 5817/3; 5817/4; 5819/2; 5828/1; 5829; 5830/1; 5830/3; 5831/6 

  

Б.22 Улица број 420а 

  

 Целе катастарске парцеле: 

–  5831/20; 5831/23; 5831/24 
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 Делови катастарских парцела: 

–  5828/1; 5830/1; 5830/3; 5831/12; 5831/8; 5831/13; 5831/21; 5831/25; 5831/26 

Б.23 Улица број 420б 

  

 Делови катастарских парцела: 

–  5829; 5830/1; 5831/1; 5831/2; 5831/3; 5831/7; 5831/8; 5831/22; 5832 

  

Б.24 Улица број 421 са пешачком стазом 

  

 Целе катастарске парцеле: 

–  5835/14; 5849/9 

 Делови катастарских парцела: 
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–  
5831/13; 5831/17; 5831/18; 5834/2; 5834/1; 5835/7; 5835/8; 5835/10; 5835/11; 5835/13; 
5844/1; 5844/2, 5844/3; 5844/4; 5844/5; 5844/6; 5845/1; 5845/2; 5846/1; 5846/2; 5847; 5848; 
5849/1; 5849/2; 5849/3; 5849/6; 5849/7; 5849/8; 5851/1 

  

Б.25 Улица број 421а 

  

 Целе катастарске парцеле: 

–  5843/11; 5843/14; 5843/16; 5843/17; 5843/4; 5843/5, 5843/9; 5844/6 

 Делови катастарских парцела: 

–  
5835/7; 5843/1; 5843/10; 5843/12; 5843/13; 5843/18; 5843/19; 5843/2; 5843/21; 5843/6; 
5843/7; 5843/8; 5844/4; 5844/5; 5849/1 

  

Б.26 Улица број 422 

  

 Делови катастарских парцела: 

–  
5852/1; 5852/3; 5852/4; 5853/1; 5853/2; 5854; 5880/1; 5880/2; 5880/3, 5880/4; 5880/5; 
5880/7; 5880/8 
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Б.27 Улица број 423 

  

 Делови катастарских парцела: 

–  5882/1; 5882/7; 5882/8; 5882/9; 5883/1; 5883/2; 6927 

  

Б.28 Улица број 425 

  

 Делови катастарских парцела: 

–  5856; 5857; 5862; 5870; 5871; 5873; 5874; 5841/7; 5842/5; 5855/1; 5855/2; 5876/3 

  

Б.29 Улица број 425а 

  

Б.29 Улица број 425а 

 Целе катастарске парцеле: 
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–  5837/2 

 Делови катастарских парцела: 

–  

5835/1; 5835/10; 5835/11; 5835/12; 5835/13; 5837/1; 5837/3; 5839/1; 5839/2; 5842/4; 5841/7; 
5841/14; 5842/1; 5842/2; 5842/3; 5842/4; 5842/5; 5854; 5855/1; 5855/2; 5856; 5874; 5875; 
5876/1; 5879; 5880/1; 5880/5; 5882/1; 5882/4; 5882/5; 5882/6; 5882/7; 5882/10; 5883/1; 
5883/3; 5884/1; 5879 

  

Б.30 Улица број 426 

  

 Делови катастарских парцела: 

–  5906/1; 5906/2; 5922 

  

Б.31 Улица број 427 
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 Делови катастарских парцела: 

–  5906/1; 5907/2; 5907/3; 5907/4; 5907/5; 5907/6 

  

Б.32 Улица број 428 

  

 Целе катастарске парцеле: 

–  5908/3 

 Делови катастарских парцела: 

–  5908/1; 5909/1; 5909/2; 5909/3; 5909/4; 5909/5; 5909/6; 5919; 5920; 5921 

  

Б.33 Улица број 429 
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 Делови катастарских парцела: 

–  5275/2; 5275/3; 5275/6; 5905; 5906/1; 5907/2; 5907/6; 5909/1; 5909/5; 5921; 5922; 6932 

  

Б.34 Улица Зелена долина 

  

 Делови катастарских парцела: 

–  
5277/1; 5885/1; 5886; 5887; 5888; 5889; 5891; 5892; 5893; 5894; 5895/1; 5895/2; 5896; 
5903/1; 5904; 5905; 5906/1; 6932 

  

Б.35 Улица Парковска  

  

 Делови катастарских парцела: 

–  5893; 5894; 5896; 5897; 5898/2; 5905 
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Б.36 Зона денивелисане раскрснице 

  

 Делови катастарских парцела: 

–  5885/1; 5885/2; 5885/3; 5886; 5887; 5888; 5898/1; 5898/2; 5898/3 

  

Б.37 Градски бедем са платоима 

  

 Целе катастарске парцеле: 

Б.35 Улица Парковска  

–  5418 

 Делови катастарских парцела: 
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–  1/2, 1/3; 1/5; 1/9; 498/1; 498/2; 499; 520/1; 2169; 5155/1; 5417/2; 5419/3; 5420/2 

 
 
 
Ц. ПЛАНИРАНО ЈАВНО ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ ЗА ЈАВНЕ ЗЕЛЕНЕ 
ПОВРШИНЕ 

 

Ц.1 Парк – урбанистичка целина 2.1 

  

 Делови катастарских парцела: 

–  5886; 5887; 5888; 5889; 5890; 5891; 5892; 5893; 5894; 5896; 5898/2; 5906/1; 6932  

  

Ц.2 Уређена зелена површина 

  

Ц.2 Уређена зелена површина 

 Делови катастарских парцела: 

–  5275/2; 5275/3; 5275/4; 5275/6; 5277/2; 5924/3; 6932 
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Ц.3 Зеленило у функцији саобраћаја 

  

 Делови катастарских парцела: 

–  5885/1; 5886; 5887; 5898/1; 5898/2 

 
 
Д. ПЛАНИРАНО ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ ЗА КОМУНАЛНУ И ЕНЕРГЕТСКУ 
ИНФРАСТРУКТУРУ 

 

Д.1 Комплекс трафо станице 35/10 кВ – урбанистичка целина 1.5 

  

 Целе катастарске парцеле: 

–  5799/2 

 Делови катастарских парцела: 

–  5798/2; 5799/3 
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Д.2 Комплекс мерно регулационе станице – урбанистичка целина 1.6 

  

 Делови катастарских парцела: 

–  5425/1; 5425/3; 5435/1; 5435/4 

 
 
Е. ПЛАНИРАНО ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ ЗА ВОДОПРИВРЕДНУ  
ИНФРАСТРУКТУРУ 

 

Е.1 Одбрамбени бедем и зеленило мајор корита реке Западне Мораве 

  

 Целе катастарске парцеле: 

–  5273/10; 5273/11; 5273/12; 5885/3; 5898/3; 5900/3; 5901/3; 5903/3 

 Делови катастарских парцела: 

–  

1/9; 5418; 5422; 5277/2; 5417/2; 5419/3; 5420/2; 5425/2; 5426/2; 5427/2; 5428/2; 5431/2; 
5435/2; 5787/1; 5788/2; 5789/2; 5790/2; 5791/2; 5792/2; 5793/3; 5793/4; 5794/2; 5796/2; 
5802/2; 5803/2; 5804/2; 5808/6; 5810/6; 5811/2; 5811/3; 5817/4; 5818/2; 5849/4; 5850/2; 
5851/2; 5852/2; 5880/6; 5885/2; 6927; 6932 

  

Е.2 Река Лупњача 

  

 Целе катастарске парцеле: 
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–  5923/3; 5923/4 

 Делови катастарских парцела: 

–  5924/3; 5275/4; 6932 

 
 
 
 
Напомена: Парцелацију, препарцелацију и 
исправку граница радити у свему према 
графичком прилогу бр. 5 „Карта регулације и 
површине јавне намене“. 
 
 

• 5.5    УРЕЂЕЊА ЗЕЛЕНИХ ПОВРШИНА  
 

У складу са општом концепцијом 
организације уређења и коришћења простора 
у подручју које се планом разрађује, 
функције зеленила третиране су према 
следећим условима: 
– очување постојеће квалитетне вегетације 
– повећање површина под зеленилом у 
односу на постојеће стање и формирање 
нових 
– повећање квалитета зелених површина 
избором адекватних врста засада. 
 

Зеленило на овом делу простора може се 
поделити у следеће категорије: 
 

А. Јавне зелене површине 

- Зеленило површина парковске 

намене 

- Уређене зелене површине 

- Зеленило у функцији саобраћаја 

- Зеленило скверова 

- Улично зеленило 

- Зеленило у комплексима јавних 

функција 

 

Б. Зелене површине у оквиру осталог 

грађевинског земљишта 

- Зеленило у оквиру парцела 

становања (предбаште, дворишта, баште) 

- Зеленило у оквиру централних 

функција 

 
А. Јавне зелене површине 
 
Зеленило површина парковске намене 

 
Паркови од свих зелених површина имају 

највећи ефекат у циљу побољшања 

микроклиме, а и организације одмора и 

рекреације становника. У обухвату плана је 

ново планирани парк, у западном делу 

предметног подручја. Архитектура простора 

треба да да карактер урбане парковске 

површине. Композиционо решење 

подразумева комбинацију пешачких стаза, 

комуникација, зелених површина, а због 

репрезентативнијег изгледа и практичне 

примене водене архитектуре. Зелене 

површине је неопходно употпунити 

цветницама или цветним шибљем од 

мешаног сезонског цвећа и вишегодишњих 

биљака. Зеленило партерног уређења 

употпунити високим дендролошким врстама 

дрвећа. 

 
Уређене зелене површине  

На простору између реке Лупњаче, Улице 

бр. 429 и Булевара младости формирана је 

уређена зелена површина. На овој зеленој 
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површини урадити партерно решење са 

мноштвом сезонског цвећа и вишегодишњих 

биљака-ниског растиња (Juniperus spp. и сл.), 

које би ублажило окружење пуно 

саобраћајница и објеката. Овај простор 

употунити пешачким стазама и урбаним 

мобилијаром. 

 

Зеленило у функцији саобраћаја 
Планирањем саобраћајне мреже у зони 

денивелисане раскрснице (градске саобраћа- 

јнице улице Стевана Првовенчаног и сабирне 

улице Булевар младости) створена је 

могућност да се на том простору формира 

уређена зелена површина. На овој зеленој 

површини урадити партерно решење са 

мноштвом сезонског цвећа и вишегодишњих 

биљака-ниског растиња (Juniperus spp. и сл.), 

које би ублажило негативне ефекте 

саобраћаја. 

 

Зеленило платоа и скверова 
  

На месту укрштања Градског и 

одбрамбеног бедема планирано је 

формирање платоа. Предвиђено је његово 

уређење уз задржавање квалитетног 

постојећег зеленила и уклапање у будуће 

идејно решење, као и увођење новог 

зеленила, односно ниског растиња у 

комбинацији са цветним аранжманима. 

На месту укрштања Градског бедема 

и улице Војводе Степе, искоришћено је 

земљиште у јавној својини за формирање 

сквера. Сквер уредити поплочањем, 

зеленилом и урбаним мобилијаром. 

 

 Улично зеленило  
  Ову категорију зеленила сачињавају 

дрвореди дуж улица и травњаци у ивичном 

појасу и разделној траци. Улично зеленило, 

линеарног типа у облику једноструког или 

двоструког дрвореда постављених у ивичном 

појасу тротоара планирани су у следећим 

улицама: 

- обострано постављени у улици Илије 

Гарашанина 

- једнострано постављен у Улици 

Призренској (бивша Улица бр. 420) и Улици 

414 

  Током израде техничке документације 

за саобраћајнице, уколико просторне 

могућности и диспозиција подземне 

инфраструктуре то омогућавају предвидети 

зеленило. 

  У разделном појасу Улице војводе 

Степе предвидети комбинацију ниског и 

високог растиња, на начин да се не угрози 

безбедност у саобраћају. 

 При избору садница водити рачуна о 

томе да буду прилагођене уличним 

профилима и педолошком саставу земљишта. 

Где год је то могуће у склопу површина 

намењеним стационарном саобраћају 

применити високо растиње. У саобра- 

ћајницама где није могуће формирати 

линеарни зелени појас поставити жардињере 

са зеленилом и цвећем дуж тротоара. 

 

Зеленило у оквиру комплекса јавних 
функција 

Зеленило ових површина можемо 

поделити у следеће групе: 

- зеленило комплекса социјалног 

становања 

- зеленило комплекса спорта и 

рекреације 

- зеленило комплекса комуналних 

функција. 

 

Зелене површине у оквиру комплекса 

јавних објеката су заступљене у различитим 

процентима и на различите начине се 

третирају, обзиром да одржавање истих 

углавном врше они који у њима раде. 

Уређење ових површина требало би да буде 
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декоративно, осим у комплексима за 

комуналне функције. У састав зеленила 

потребно је да се нађу једногодишње 

цветнице, перене.  

 Овакве површине захтевају интезивно 

одржавање. 

 

Правила за изградњу и уређење зелених 
површина 
 

- Приликом оснивања зелених 

површина – било партерних или дрвенастих 

садница, примењивати све потребне 

агротехничке мере и строго поштовати време 

садње појединих врста у односу на њихов 

вегетативни период. 

- Садни материјал који се користи при 

озелењавању простора, треба да је 

квалитетан и да има одговарајућу старост. 

- Избор садног материјала треба 

спровести врстама адаптираним на владајуће 

климатске и педолошке услове. 

- За уређење слободних површина 

користити материјале који ће допринети 

амбијенталној целини простора. 

- Решење зеленила ускладити са 

трасама подземних и надземних инсталација. 

- Зеленило треба одржавати редовно и 

уредно. 

- Задржати и подмаладити постојеће 

зеленило. Неопходно је очувати што више 

постојећу вегетацију. 

- Растојање стабла од објекта да не 

буде мање од 4-7м у зависности од саднице. 

- За зеленило у оквиру постојећег 

породичног становања битно је сачувати 

постојећи зелени фонд и допунити га 

декоративним аутохтоним врстама дрвећа и 

жбуња. За будуће кориснике треба 

напоменути да зеленило у оквиру 

породичног становања (зеленило башта и 

окућница) као интегралног дела куће, треба 

да да  значајан допринос у заштити животне 

средине и ефектнијем визуелном 

сагледавању ширег подручја. 

- Зелене површине у оквиру 

социјалног становања треба да буду у виду 

интерних паркова са новим зеленим формама 

како средњих и високих врста, тако и ниским 

жбунастим формама, травнатим површи- 

нама, цветним аранжманима и сл.  

- Уређење јавних површина 

зеленилом треба уредити новим зеленим 

формама како средњих и високих врста, тако 

и ниским жбунастим формама, цветним 

рунделама и др. 

- Врсте зеленила које се саде у 

дворишту дечје установе не смеју да буду 

крте (врба, бреза и сл.), бодљикаве и отровне 

врсте. Корисне саднице за ове комплексе су 

оне са ниском крошњом. Препоручују се 

фитоцидне здраве врсте (најчешће четинари). 

Високо дрвеће не треба садити на јужној 

страни. 

- Зеленило pарка уређивати у складу 

са микроклиматским карактеристикама и 

саставу тла локација. Основ зеленила 

представљаће аутохтона вегетација са 

декоративним карактеристикама. Саставни 

део треба да чине и декоративне егзоте у 

складу са локацијским условима. Што је 

могуће више примењивати аутохтоне врсте, 

засаде инсектицидне и антисептицидне врсте 

и врсте отпорне на градске услове.  

- Уређене зелене површине планиране 

су пре свега као заштитно зеленило. Основу 

зеленила представљаће жбунасте и ниске 

форме дендрофлоре у комбинацији са 

травнатим површинама.  

- Уређење простора дуж саобра- 

ћајница извршиће се зависно од врсте улице 

и просторних могућности на следеће начине: 

 - обостраним дрворедима 

 - једностраним дрворедима 

 - украсним шибљем и жбуњем 
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 - травнатим површинама 

 

- Изабране врсте морају да буду 

широколисне, брзорастуће декоративне 

аутохтоне врсте. Дрворедне врсте на 

градским улицама морају бити прилагођене 

профилу улица и положају надземних и 

подземних инсталација. 

- Уређење зелених површина мора да 

буде у складу са урбанистичко-

архитектонским решењима зона, блокова, 

улица, амбијената. Зеленило осим основне 

заштитне улоге мора да има и улогу 

архитектонских елемената (заклањање, 

истицање, ослобађање визура, и сл.). 

 

Зелене површине се одређују према 

специфичностима урбаног и просторног 

амбијента. Најмањи стандард који треба 

обезбедити износи: 

• Једно стабло по једном стану или на 

100м2 пословног простора 

• Зелене површине чине најмање 1/4 

укупне површине урбанистичке 

целине или подцелине 

• Свака грађевинска парцела намењена 

становању мора садржати најмање 

30% зелених површина 

• Сваки паркинг простор мора да има 

најмање једно стабло на 50м2 терена. 

 

УСЛОВИ СА АСПЕКТА ЕКОЛОГИЈЕ: 
 

Концепцијски су предвиђене мере 

којима ће се постојеће загађење свести на 

ниво одрживог, а стварање нових загађивача 

спречити. 

У конкретном случају то се постиже 

подизањем зелених заштитних појасева, дуж 

саобраћајница, као и према  производној 

зони водећи рачуна о следећем: 

– оптимални однос изграђеног и слободног 

простора 

– оптимална количина зеленила 

– добра повезаност и проветреност 

подручја 

 

Од велике важности при формирању 

зелених површина је правилан избор врста. 

Изгледом хабитуса и колоритом, врсте не би 

требало да одударају једна од друге, већ да се 

међусобно допуњују. Настојати да се испуне 

захтеви у погледу квалитета садног 

материјала, технике садње, стандарда и 

нормативе проверених у пракси. 

Композициони план зеленила, усло- 

вљен је положајем објеката, саобраћајницама 

и др. 

 

• 5.6    УРЕЂЕЊЕ ИНФРАСТРУКТУ- 
РНИХ МРЕЖА   

 

• 5.6.1    САОБРАЋАЈНА 

ИНФРАСТРУКТУРА  

 

Ово подручје налази се у оквиру 

граница усвојеног Плана генералне 

регулације „Центар“ („ Службени лист града 

Чачка“ бр. 15/2014) између Градског бедема, 

улице Војводе Степе (коју обухвата), реке 

Лупњаче и деснообалног одбрамбеног насипа 

и заузима западни део поменутог плана. 

Могло би се рећи да једним (највећим) својим 

делом представља ободну зону ужег центра 

града, где се најудаљенији делови предметне 

зоне налазе на око 2-2,5 km од градског трга 

(Трг устанка), ако би градски трг усвојили 

као референтни центар града, док су њени 

најближи делови на свега 900 до 1000 метара 

удаљености од истог.  

Унутрашња комуникација, као и веза са 

осталим деловима града остварена је преко 

постојећих 20-ак улица раzличитог ранга. 

Најзначајнија је свакако Улица војводе Степе, 

ка којој гравитирају сви остали правци, међу 
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којима и улица Илије Гарашанина са својим 

„ гранама“  (улицама Стевана Мољевића, 406 

и 408). Остале саобраћајнице на овом 

подручју су краће, слабије разгранате и 

углавном се директно повезују на улицу 

Војводе Степе.  

Иако врло повољно позициониран, овај 

део града се у погледу саобраћајне 

инфраструктуре није правилно развијао, па се 

овако оформљена улична мрежа не може 

сврстати ни у једну уређену структуралну 

форму (што је уосталом случај и на 

„ најширој“  територији града). Иако у делу 

између градског бедема, улице Илије 

Гарашанина и улице Војводе Степе, постоје 

елементи ортогоналне форме, она се ипак не 

може сврстати у такву групу уличних мрежа. 

Дакле на предметном подручју присутна је 

неуређена улична мрежа, са непотпуним 

профилима у погледу елемената које би 

саобраћајнице у овом делу града требало да 

садрже.  

 

ДРУМСКИ САОБРАЋАЈ 

 

Планом Генералне регулације „Центар“ 

су дате и основне смернице за даљу разраду, 

кроз план детаљне регулације Кошутњак 1 

Младост. Поменутим смерницама 

дефинисани су правци развоја и саобраћајне 

инфраструктуре предметног подручја.  

„ Од примарне саобраћајне мреже 

планирати улице Стевана Првовенчаног 

(планирана градска саобраћајница), Илије 

Гарашанина и Булевар младости (сабирне 

саобраћајнице). Булевар младости предви- 

дети уз ножицу насипа одбрамбеног бедема 

са бициклистичким тракама, које 

представљају сегмент планираног бицикли- 

стичког коридора од градског центра до 

раскрснице у Бељини. Планом детаљне 

регулације планирати секундарну саобраћајну 

мрежу, која би преко примарне повезала ово 

подручје са осталим зонама града. 

Обзиром да је на овом подручју 

предвиђен део парка, као саставни део 

свеукупно планираног градског парка, у зони 

раскрснице улица Стевана Првовенчаног и 

Булевара младости предвидети организован 

паркинг простор за кориснике градског 

парка...“1  

Дакле, концепт друмског саобраћаја 

заснован је на реконструкцији и доградњи 

постојеће градске мреже и изградњи нових 

саобраћајница, чиме би се: 

 - квалитетно и ефикасно повезала ова 

зона са осталим зонама града тј. побољшала 

саобраћајна приступачност; 

 - дала могућност квалитетнијој 

организацији јавног градског превоза; 

 - повећала безбедност саобраћаја 

(повећањем попречних профила примарне и 

секундарне саобраћајне мреже) и 

 - обезбедио приступ новопланираним 

садржајима  

 

 Целокупну уличну мрежу на 

посматраном подручју чине саобраћајнице 

пописане у табели бр. 4 која осим постојећег 

и радног назива улице садржи и њену 

приближно планирану дужину, као и ознаку 

планираног ранга. Целокупну мрежу је 

могуће поделити на примарну и секундарну. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

854                                                 
1
 Извод из усвојеног планског акта ПГР „Центар“ 
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Табела бр. 4 
 

Р
. Б
р

. 

Назив улице (радни) Назив улице (постојећи) Дужина [m]  ранг 

1 Вуковарска (418) Улица 418 182,0 ПУ 

2 Дринска (417) Дринска 246,9 ПУ 

3 Кумановска (415) Кумановска 294,5 ПУ 

4 Стевана Мокрањца (416) Стевана Мокрањца 155,2+31,4 ПУ 

5 Илије Гарашанина (407) Илије Гарашанина 660,8 СУ II 

6 Стевана Мољевића (413) Стевана Мољевића 249,0 ПУ 

7 Барањска (402) Улица 402 279,2 ПУ 

8 Книнска (403) Книнска 247,19 ПУ 

9 Ул. бр 404 Улица 404 273,47 ПУ 

10 
Драгутина Димитријевића 

Аписа (405) 
 219,0 ПУ 

11 Ул. бр. 406 Улица 406 161,1+91,3 ПУ 

12 Ул. бр. 408 Улица 408 225,5 ПУ 
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Р
. Б
р

. 

Назив улице (радни) Назив улице (постојећи) Дужина [m]  ранг 

13 Војводе Степе Војводе Степе 1353,6 ГС I 

14 Ул. бр. 419 Филипа Вишњића 247,5 ПУ 

15 Ул. бр. 414а Планирана 163,6 ПУ 

16 Ул.бр. 414 Улица 414 159,18 ПУ 

17 Улица Ада Улица Ада 116,4 ПУ 

18 Бул. Младости Планирана 1586,6 СУ II 

19 Филипа Вишњића (418) Филипа Вишњића 257,1 ПУ 

20 Призренска (420) Улица 420 303,7 ПУ 

21 Ул. бр. 420 б 
Планирана Алтернатива 

Улици 1 
104,2 ПУ 

22 Ул. бр. 420 а Планирана 86,5 ПУ 

23 Ул. бр. 421 Улица 421 245,6 ПУ 

24 Ул. бр. 421а Улица 421 194,4 ПУ 

25 Ул. бр. 425а Улица 424 450,5 ПУ 

26 Ул. бр. 425 Улица 425 75,9 ПУ 

27 Ул. бр. 422 Улица 422 211,9 ПУ 
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Р

. Б
р

. 

Назив улице (радни) Назив улице (постојећи) Дужина [m]  ранг 

28 Ул. бр. 423 Улица 423 168,4 ПУ 

29 Стевана Првовенчаног Стевана Првовенчаног 354,4 ГС I 

30 Ул. Зелена долина Потес Лупњача+план. део 652,6 ПУ 

31 Ул. Парковска Потес Лупњача 161,2 ПУ 

32 Ул. бр. 429 Улица 429 338,0 ПУ 

33 Ул. бр. 426 Улица 426 70,67 ПУ 

34 Ул. бр. 427 Улица 427 87,0 ПУ 

35 Ул. бр. 428 Улица 428 95,36 ПУ 
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А – примарна улична мрежа 
 

У примарну уличну мреже на 

предметном подручју убрајају се: ул. Војводе 

Степе, као и улица Стевана Првовенчаног, 

као градске саобраћајнице првог реда. 
 
1. Улица Војводе Степе - 

Синђелићева (преко улице Синђелићеве и 

улице Радојице Радосављевића) представља 

главну везу предметног подручја како са 

центром, тако и са осталим деловима града, а 

осим тога обезбеђује и везу између државног 
пута IБ реда број 23 и планираног 

једносмерног сабирног прстена око 
централног језгра града.  

 

Улица Војводе Степе - Синђелићева у 

целој својој дужини биће проширена на 

четири саобраћајне траке, обзиром да је иста 

у ГУП планирана као градска саобраћајница 

првог реда на правцу од ул. Синђелићеве ка 

улазно-излазном правцу према Ужицу. У 

оквиру ПДР „Кошутњака 1 – Младост“ 

планирана је реконструкција ове 

саобраћајнице на деоници од реке Лупњаче 

до спајања са Синђелићевом улицом. 

2. Улица Стевана Првовенчаног Ова 
саобраћајница представља сегмент  
планираног прстена градске саобраћајнице 

око шире зоне градског центра, и ствара 

могућност да возила која немају за циљ 

градски центар овом висококапацитетном 

саобраћајницом продуже ка северним или 

јужним деловима града.  То је континуитет 

концепта свих досадашњих ГУП-ова да се 

језгро града што више растерети саобраћаја 

преко тангенцијалних саобраћајних потеза. 

Улица је највећим својим делом планирана 

денивелационо у односу на терен преко кога 

прелази, односно постављена је на стубовима 

у форми вијадукта, обзиром да мора да пређе 

одбрамбени насип на коти већој или истој 

коти насипа, а после преласка одбрамбеног 

бедема, преко потеса „Растоке“, пролази 

преко плавног подручја реке Западне Мораве 

и саме реке, где, такође, мора бити изнад 

плавног терена на стубовима, а не на насипу 

који би представљао препреку великим 

водама и завршетком на денивелисаном 

кружном току у Трбушанима на/испод 

„Северне магистрале“. У предметној зони 

везу остварује са улицама војводе Степе - 

Синђелићева (раскрсница у нивоу, са пуним 

програмом размене саобраћаја) и Булеваром 

младости (денивелисана петља, такође са 

пуним програмом размене саобраћаја). 

 
Б – секундарна улична мрежа 
 

У оквиру секундарне уличне 

мреже на предметном подручју планиране су 

сабирне улице II реда (СУ-II)  и приступне 
саобраћајнице. 

 

Улице Илије Гарашанина и Бул. 

младости представљају сабирне улице II реда, 

док све остале (које не спадају у виши ранг), 

побројане у Табели бр. 4, спадају у приступне 

саобраћајнице. 

 

Сабирне улице II реда (СУ-II): 

 

1. Улица Илије Гарашанина је 

планирана по постојећој траси, али 

проширеног попречног профила на 13m. 

Прелазак преко одбрамбеног насипа је 

планиран на коти тог насипа, а њен профил 

после преласка одбрамбеног бедема је 

проширен за ширину две бициклистичке 

стазе према спортско-рекреативном центру, а 

што ће бити разрађено кроз израду 

планираног ПДР. 
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2. Булевар младости (радни назив) је 

највећим својим делом планиран уз ножицу 

насипа деснообалног одбрамбеног бедема са 

бициклистичким тракама, које представљају 

сегмент планираног бициклистичког 

коридора кроз град. Булевар младости  је 

планиран поред постојећег одбрамбеног 

бедема, до улице Зелена долина са којом се 

додирује, преко тротоара, али без могућности 

размене моторног саобраћаја, одакле 

„напушта“ ножицу бедема, пролази испод 

улице Стевана Првовенчаног, а стотинак 

метара одатле са петљом остварује везу са 

вијадуктом (ул. Стевана Првовенчаног). 

Након преласка преко реке Лупњаче, ова 

улица напушта границу плана. На супротној 

страни (у односу на раскрсницу у Бељини), 

ова саобраћајница се завршава слепо, са 

формираном окретницом. У попречном 

профилу садржи бициклистичке стазе са обе 

стране уз ивицу коловоза. 

Приступне улице: 

У ову категорију саобраћајница 

спадају: 

- Стaмбене улице 

- Улице са умиреним саобраћајем 

Ове улице обухватају најбројнију 

категорију градских улица које директно 

опслужују урбанистичке, ивичне садржаје 

(локације). На простору предметног ПДР-а 

доминантне су стамбене улице, које су 

планиране са једним коловозом подељеним 

на две саобраћајне траке, као и два тротоара, 

док је на местима значајних просторних 

ограничења тај профил редукован за један 

тротоар. На предметном подручју се налази и 

део улице са умиреним саобраћајем, тј. њен 

слепи завршетак са окретницом (део улице 

Војводе Степе). 

ПЕШАЧКИ САОБРАЋАЈ 

Интензивнији пешачки токови се 

појављују на градском бедему, нарочито на 

делу од парка (постојећег), па даље ка 

спортском центру. Ради лакшег приступа на 

градски бедем планом су предвиђене пешачке 

рампе прилагођене и особама које се отежано 

крећу. Деснообални бедем би поред своје 

основне функције имао и споредну функцију 

пешачке комуникације. 

Све саобраћајнице обухваћене планом 

су, уколико је то било потребно, проширене 

како би се испланирала површина за кретање 

пешака – тротоар и где год је то било могуће, 

тротоари су планирани са обе стране 

коловоза. Тамо где је због просторних 

ограничења то било немогуће, тротоар је 

испланиран само са једне стране.  

На потезу од укрштања Дринске и 

улице Војводе Степе - Синђелићева па до 

почетка градског бедема, оформљена је 

пешачка зона. Приступ парцелама које се 

налазе у њеној непосредној близини и немају 

алтернативну могућност приступа дозвољава 

се преко овог платоа уз неопходно 

поштовање закона који регулишу начин 

кретања моторних возила у пешачкој зони. 

БИЦИКЛИСТИЧКИ САОБРАЋАЈ 

  

Планирањем бициклистичких стаза, 

пре свега у Булевару младости, као и 

проширењем профила највећег броја 

саобраћајница, стварају се услови за 

безбедније учешће бицикала као 

алтернативног вида превоза, као и значајнији 

удео бициклистичких кретања у свакодневној 

видовној расподели, што би за овај део града, 

као и за град у целини имало великог значаја.  

Осим у Булевару младости, 

бициклистичке стазе су планиране и у улици 

Стевана Првовенчаног, а постојећом петљом 
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бициклистичке стазе у ове две улице су 

повезане. Бициклистичке стазе у улици 

Булевар младости се не завршавају слепо где 

и улица, већ се након слепог завршетка улице 

спајају у јединствену двосмерну стазу 

ширине 3 метра и подземним пролазом се 

повезују са улицом Цара Душана. 

ПАРКИРАЊЕ 

 

Што се паркирања путничких 

аутомобила тиче, саобраћајни захтев 

корисника за паркирањем је несразмеран у 

односу на могућности простора, што за 

последицу има масовну појаву паркирања 

возила противно саобраћајним прописима. 

На највећем делу, обухваћеном ПДР-

ом, паркирање се планира у оквиру 

приватних парцела, власника возила, што је у 

складу са планираном наменом. Пошто се 

углавном ради о стамбеним зонама средњих 

густина где се не очекује значајнији 

интензитет саобраћаја (са изузетком ул. 

Војводе Степе, Стевана Првовенчаног, 

евентуално Булевара младости и Илије 

Гарашанина), планирано проширење 

саобраћајница ће бити довољно, да чак и у 

таквим околностима обезбеди виши ниво 

безбедности и проточности саобраћајница. 

Једино организовано паркирање плaнирано је 

у оквиру две ламеле уз улицу Зелена Долина, 

као потrеба да се обезбеди одређен број места 

посетиоцима овог дела града. 

 

ЈАВНИ ГРАДСКИ ПРЕВОЗ   (ЈГП) 

 
Јавни градски превоз у овом простору 

заступљен је у виду аутобуског превоза 

путника. Овај вид саобраћаја присутан је у 

улици Војводе Степе - Синђелићева. У овој 

улици, на потезу између Кумановске и 

Дринске улице, планирано је једно аутобуско 

стајалиште у оквиру аутобуске нише. Остала 

аутобуска стајалишта реализују се у оквиру 

коловозне површине на саобраћајној траци 

ближој тротоару и означавају се адекватном 

хоризонталном и вертикалном сигнали- 

зацијом. 
 

НИВОИ УКРШТАЈА 

 

Највећи број укрштаја на подручју 

плана су укрштаји у нивоу (површински), 

углавном са пуним програмом размене 

саобраћаја. Осим тога планирани су и 

укрштаји са могућношћу излива са главне 

саобраћајнице на споредну, као и улива са 

споредне на главну, али у смеру кретања 

најближе коловозне траке, без пресецања 

главног тока. Једна денивелисана раскрсница 

без размене саобраћаја, између улице Стевана 

Првовенчаног и улице Зелена долина, као и 

денивелисани укрштај са пуним програмом 

размене саобраћаја између улица Стевана 

Првовенчаног и Булевара младости 

употпуњују слику саобраћајне мреже у 

погледу нивоа укрштаја. 

 

ПОПРЕЧНИ ПРОФИЛИ 

 

Димензије елемената попречних 

профила су планиране тако да се максимално 

искористе постојећи расположиви коридори. 

Ширина саобраћајне траке за 

примарну мрежу улица је рачуната по 

обрасцу: ts=250+Vr /цм/, што за режимску 

брзину на подручју града Чачка од 50км/х 

износи: ts =250+50=300цм. 

За секундарну мрежу улица, ширине 

саобраћајне траке су мин. дозвољене 

ts=250цм с обзиром на расположиви коридор, 

а што се може без икакве бојазни прихватити. 

Тротоари су планирани у оквиру свих јавних 

саобраћајница, где је то расположиви 

коридор дозвољавао и могу бити делимично 
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променљиве ширине где је то расположиви 

коридор захтевао. 

Попречни профил ове категорије 

саобраћајница садржи две саобраћајне траке 

и два тротоара (2х2,5+2х1,5=8,0м). У 

случајевима оштрих просторних ограничења, 

примењени су попречни профили са 

тротоаром само са једне стране, док је са 

друге стране остављен заштитни појас од 

0,5м (2х2,5+1,5+0,5=7,0m). Најмањи приме- 

њен профил за јавне саобраћајнице на 

посматраном пордучју је профил од 6,5 m и 

то само у улици 420 б. 

Попречни падови у свим улицама су 

планирани 2,5% у правцу. 

 

УСЛОВИ ЗА ПРИСТУП НА ЈАВНУ 
САОБРАЋАЈНУ МРЕЖУ 

 

Приступ парцели по правилу треба да 

буде са јавног пута – улице, и то када парцела 

најмање једном својом страном директно 

излази на јавну површину, или индиректном 

везом са јавним путем, преко приватног 

пролаза. 

Свака грађевинска парцела може 

имати један колски приступ. Ширина 

приватног пролаза, преко кога се обезбеђује 

приступ јавном путу, дата је у следећој 

табели. 

 

 

 
Табела бр. 4: Минимална ширина приступне (прикључне) саобраћајнице у функцији  њене дужине 
и броја парцела које се преко ње повезују на јавну саобраћајницу 

До 15 m и 1 парцела  ширина 2,5 m окретање у парцели 

До 25 m и до 5 парцела  ширина 3,5 m окретање у парцели 

До 40 m и до 8 парцела  ширина 5,0 m окретање у парцели 

До 40 m и више од 8 парцела  ширина 5,0 m обавезна окретница 

До 100 m и до 8 парцела  ширина 5,0 m обавезна окретница 

До 100 m и више од 8 парцела  ширина 6,5 m обавезна окретница 

Више од 100 m и више од 8 парцела  ширина 7 m обавезна окретница 
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Уколико се ради о градњи у 

непрекинутом низу пролаз у дубину парцеле 

обезбедити кроз покривени пролаз – пасаж 

ширине минимално 4.0m и висине од 4.5m, 

како би се обезбедио приступ ватрогасним 

колима, хитној помоћи и камиона у функцији 

обављања одређених пословних и радних 

делатности у оквиру објеката на парцели. 

Уколико се ради о прекинутом низу, када 

постоји још један приступ унутрашњем 

дворишту, пасаж је ширине минимално 4.0m 

и висине од 4.0m. Углови пасажа ка јавној 

саобраћајној површини треба да буду 

закошени у циљу боље прегледности. Код 

угаоних објеката, због боље саобраћајне 

прегледности и безбедности, пасаже 

планирати на безбедној удаљености у односу 

на раскрсницу. 
 
 

ПОСЕБНА ПРАВИЛА, УСЛОВИ И 
ОГРАНИЧЕЊА УРЕЂЕЊА ЈАВНИХ 
САОБРАЋАЈНИХ ПОВРШИНА 

 

У регулацији улица није дозвољена 

изградња објеката, изузев оних који спадају у 

саобраћајне, комуналне објекте и урбану 

опрему (надстрешнице јавног превоза, 

споменици, рекламни панои, жардињере, 

корпе и сл.) и објеката и мреже јавне 

саобраћајне и комуналне инфраструктуре. 

Одвод атмосферских вода са свих 

саобраћајних површина решити затвореном 

канализацијом путем сливника. 

Како се секундарна путна мрежа 

ослања на примарну, потребно је усвојити 

принцип фазне градње, од вишег ранга 

саобраћајница ка нижем. Такође, до 

реализације појединих сегмената планиране 

путне мреже, неопходно је дозволити 

приступ и појединачним суседним парцелама 

на одговарајуће постојеће саобраћајнице, уз 

услов да буду прикључене на планирану 

секундарну путну мрежу након њене 

реализације. 

Одступање од принципа потпуне 

контроле приступа градским магистралама и 

градским саобраћајницама дозвољено је за 

објекте као што су станице за снабдевање 

моторних возила горивом, мотели и слично и 

то као једносмерни прикључци, као и у 

случајевима значајних просторних или 

других ограничења са веома високим 

процентом ивичне изграђености, а без 
могућности прикључка појединих суседних 

парцела на секундарну путну мрежу. 

Комплекс објеката те врсте (станица за 

снабдевање моторних возила горивом), на 

предметном подручју се налази уз ул. 
Војводе Степе. 

 

• 5.6.2    ВОДОПРИВРЕДНА 
ИНФРАСТРУКТУРА   

• Објекти на водотоковима 

 

Предметни План осим Западне Мораве – 

као водотока I реда, пресеца и река Лупњача, 

као водоток II реда. Лупњача је у подручју 

Плана регулисана у потпуности, а уз десну 

обалу Западне Мораве је изграђен 

одбрамбени насип „Кошутњак“.  Изградњом 

оба одбрамбена насипа - градско подручје 

Чачка није угрожено поплавама. Извршена је 

регулација оба водотока на подручју Плана и 

то: на Западној Морави и Лупњачи. 

Водотоци су загађени испуштањем 

фекалне и атмосферске канализације без 

претходног пречишћавања, дивљим 

депонијама и пољопривредним загађујућим 

материјама у узводним деоницама. 
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Продори атмосферске канализације кроз 

изграђене одбрамбене насипе су 

потенцијална критична места при високим 

водостајима, па може доћи до озбиљних 

оштећења насипа и плављења насеља. 

Изграђени понирући бунари за прихват 

атмосферске канализације у брањеном делу 

насеља су такође потенцијална места 

плављења насеља при високом нивоу 

подземних вода. 
 

 
• 5.6.3    ХИДРОТЕХНИЧКА 

ИНФРАСТРУКТУРА   

• Водоводне инсталације 
Снабдевање водом је заступљено у 

већини саобраћајница, али углавном цевима 

мањих пречника од Ø100 mm. Постоји само 

један прстен Ø200 везан на мрежу у ул. 

Војводе Степе, и то улицама 407 (Илије 

Гарашанина) – 408 – 402 - Вуковарска. 

Потребна је изградња мреже у новим 

саобраћајницама; у улицама у којима су 

пречници цеви мањи од Ø100 mm потребна је 

замена; као и спајање цевовода у прстенасту 

мрежу. 

Квалитет воде у мрежи је неуједначен 

због слепих кракова, неквалитетног цевног 

материјала, губитака у мрежи и др. 

За будући развој ограничења могу бити: 

- изграђени цевоводи неадекватних 

капацитета на који је прикључено више 

објеката кроз приватна дворишта, а не 

прикључењем на уличну мрежу 

- неодговарајући материјали од којих 

су изграђени цевоводи . 

- неадекватан надзор и управљање 

системом, због нелегалних прикључака 

- дистрибутивна мрежа, старост и 

неопремљеност 

- нерационално коришћење воде у 

сврхе за које није намењена 

- инвестициона улагања у реко- 

нструкцију појединих објеката система. 

 

Изграђени систем водоснабдевања има 

могућност проширења, а увођење система 

даљинског надзора водоснабдевања 

обезбеђује управљање и контролу система, 

као и праћења квалитета воде. Урађен је 

пројекат "Генерално решење водоводног 

дистрибуционог система Чачка" (Водо-

пројект, 1998. год.), који је основ за пројекте 

проширивања мреже. Gradsko јавно 

комунално предузеће "Водовод" се бави 

водоснабдевањем. 

Постојећа мрежа Ø100мм је делимично 

изграђена у прстенастом систему, па ће се 

реализацијом планираних саобраћајница 

задржати траса постојећег прстена Ø200mm 

(али ће цевовод бити трасиран у коловозу) и 

изградити нови  цевоводи φ100 - чиме ће се 

формирати нове прстенасте мреже.  

 

Предвиђена је изградња водовода φ100  у 

улицама:  

- 402, у дужини 280m (Ø200mm) 

- 403, у дужини 270m 

- 404, у дужини 270m 

- Д. Димитријевића Аписа (405), у дужини 

300m 

- 406, у дужини 160m 

- 407, у дужини 647m (Ø200mm) 

- 408, у дужини 214m (Ø200mm) 

- Ада (410), у дужини 113m 

- 413, у дужини 237m 

- 414, у дужини 157m 

- 414а, у дужини 165m 

- Кумановска (415), у дужини 245m 

- С. Мокрањца (416), у дужини 220m 

- Дринска (417), у дужини 200m 
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- Вуковарска, у дужини 197.5m (Ø200mm) 

- 418, у дужини 210m 

- 419, у дужини 324m 

- 420, у дужини 308m 

- 421, у дужини 290m 

- 422, у дужини 214m 

- 423, у дужини 167m 

- 425, у дужини 160m   

- 425а, у дужини 150m 

- 429, у дужини 344m 

- Булевар младости, у дужини 1545m 
 

• Фекална канализација 

Фекална канализација је заступљена у 

већини саобраћајница између градског 

бедема и бедема „Кошутњак“ (источни део 

предметног подручја плана), док је у остатку 

подручја слабије изграђена. У већини 

случајева, изграђена мрежа није у коридору 

постојећих саобраћајница. На источном крају 

улице 408 постоји црпна станица 

„Кошутњак“, којом се употребљене воде 

целог насеља препумпавају испод Градског 

бедема до Музичке школе, а одатле до 

фекалне канализације у ул. Цара Душана.  

Проблем каналисања отпадних вода је у 

непостојању мреже у улицама у којима су 

изграђени нелегални објекти; као и у 

нелегалним спојевима уличних сливника са 

фекалном канализацијом, што доводи до 

изливања у дворишта или подрумске 

просторије након обилних падавина. 

Потребно је изградити нове цевоводе у 

планираним саобраћајницама и изместити 

цеви у коридоре саобраћајница – на местима 

где је то могуће и где не спречавају нову 

изградњу објеката. 

Oграничења за будући развој могу бити: 

� изграђени цевоводи неадекватних 

капацитета на који је прикључено 

више објеката кроз приватна 

дворишта, а не прикључењем на 

уличну мрежу 

� стање и старост мреже, која временом 

неће имати ни довољан капацитет  

� инвестициона улагања у реко- 

нструкцију појединих постојећих 

објеката и 

изградњу нових. 

Канализациона мрежа на подручју овог 

плана је изведена по сепарационом систему, 

па се мреже фекалне и атмосферске 

канализације могу независно проширивати. 

Урађен је "Генерални пројекат одвођења 

употребљених вода Чачка" (Енергопројект, 

1999.), који је полазни документ за 

урбанистичко планирање, као и израду 

главних пројеката. 

Постоје Gradska јавна предузећа 

"Водовод" и "Градац", која се баве 

каналисањем употребљених и атмосферских 

вода. 

 

Изградњом цеви пречника Ø200 у оквиру 

нових саобраћајница ће се прихватити 

употребљене воде свих постојећих и нових 

потрошача у оквиру овог плана, чиме ће се 

прихватити употребљене воде нових 

потрошача у оквиру овог Плана и укинути 

постојеће септичке јаме.  

Предвиђена је изградња канализације мин 

φ200 у улицама: 

- 402, у дужини 280m 

- 403, у дужини 250m 

- 404, у дужини 250m 

- Д. Димитријевића Аписа (405), у дужини 

261,5 m 

- 406, у дужини 160m 

- 407, у дужини 628.5m 

- Ада (410), у дужини 95m 
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- 413, у дужини 200m 

- 414, у дужини 146m 

- 414а, у дужини 150m 

- Кумановска (415), у дужини 195m 

- С. Мокрањца (416), у дужини 175m 

- Вуковарска, у дужини 175m 

- 418, у дужини 253m 

- 419, у дужини 180m 

- 420, у дужини 285m 

- 421, у дужини 250m 

- 422, у дужини 200m 

- 423, у дужини 170m 

- 425, у дужини 160m 

- 425а, у дужини 115m 

- 428, у дужини 81m 

- Зелена долина, у дужини 140m 

- Булевар младости, у дужини 1207.5m 

 

Планирано је и измештање цеви у 

коридоре саобраћајница – на местима где је 

то могуће. 

Трасе планираних канализационих цеви 

су у коридору коловоза, а трасе постојећих 

цеви се укидају. Укрштања са осталим 

будућим инфраструктурним водовима ће се 

вршити на лицу места уколико за то буде 

потребе, имајући у виду прописе и 

неопходност поштовања падова цеви фекалне 

канализације.  

 

• Атмосферска канализација 

Атмосферска канализација је делимично 

заступљена на предметном подручју, али се 

излива на 4 места у Западну Мораву – 

пробојем кроз одбрамбени насип 

„Кошутњак“, а на више места се излива у 

понирући бунар на низводном крају 

саобраћајница у близини насипа „Кошутњак“. 

Потребно је изградити колектор атмосферске 

канализације, којим би се прикупиле 

атмосферске воде из већине саобраћајница и 

одвеле даље из насеља, као и да се постојеће 

цеви које нису у коридору коловоза, замене 

новим цевима у складу са прописима. 

У предходној анализи постојећег стања 

може се закључити да за будући развој 

ограничења могу бити: 

� нелегални испусти кроз одбрамбени 

насип и могућност повратног успора 

из Западне Мораве, што условљава 

изливање на саобраћајнице, у 

дворишта и објекте (нарочито 

подрумске просторије) 

� непостојање главног колектора у 

насељу, који би прихватио 

атмосферске воде са целог подручја 

� инвестициона улагања у 

реконструкцију појединих постојећих 

објеката и 

изградњу нових. 

Нивелациони положај саобраћајница у 

односу на Лупњачу и Западну Мораву (које 

имају довољну дубину усецања у терен), 

дозвољава евакуацију атмосферских вода и у 

ове реципијенте. 

У новопланираном парку, на простору 

између нових Улица Зелене долине (радни 

назив) и Парковске (радни назив) планирано 

је вештачко мини језеро, које ће бити и 

реципијент за атмосферске воде из ул. Зелена 

долина, уз претходни предтретман 

атмосферских вода које би се у њега 

упуштале. 

 

Предвиђена је изградња колектора 

Ø600-Ø1400мм у Булевару младости, као и 

канализације мин Ø400 у улицама: 

- 402, у дужини 140m 

- 403, у дужини 110m 

- 404, у дужини 140m 
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- Д. Димитријевића Аписа (405), у дужини 

247,5m 

- 407, у дужини 523.5m 

- 408, у дужини 214.7m 

- Ада (410), у дужини 140m 

- 404, у дужини 16m 

- 413, у дужини 238m 

- 414, у дужини 157m 

- 414а, у дужини 160m 

- Кумановска (415), у дужини 245m 

- С. Мокрањца (416), у дужини 190m 

- Вуковарска, у дужини 180m 

- 418, у дужини 257m 

- 419, у дужини 95m 

- 420, у дужини 295m 

- 421, у дужини 260m 

- 421а, у дужини 70m 

- 422, у дужини 180m 

- 423, у дужини 140m 

- 425, у дужини 160m 

- 425а, у дужини 90m 

- 426, у дужини 50m 

- 427, у дужини 50m 

- 429, у дужини 246.5m 

- Зелена долина, у дужини 570m 

- Булевар младости, у дужини 218m; у 

дужини 37m – Ø600; у дужини 117m – 

Ø800; у дужини 212 m – Ø1000; у дужини 

250m – Ø1200; у дужини 664m – Ø1400 
 

Трасе постојећих канализационих цеви 

углавном нису у коридору коловоза, па је 

планирана изградња нове мреже, осовином 

саобраћајница. Укрштања са осталим 

будућим инфраструктурним водовима ће се 

вршити на лицу места уколико за то буде 

потребе, имајући у виду прописе и 

неопходност поштовања падова цеви 

атмосферске канализације.  

 

Сви подаци дати овим решењем су 

оријентациони и служиће као основа за даље 

пројектовање хидротехничке инфрастр- 

уктуре. 

 

 

• 5.6.4    ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКА 
ИНФРАСТРУКТУРА   

 

 Најважнији објекат у електро-

енергетском смислу (налази се ван граница 

плана), за ово подручје је ТС 110/35/10kV 

"Чачак 2", која са по два трансформатора у 

трансформацијама 110/35kV и ТС 110/10kV 

значајно учествује у укупном електро-

енергетском билансу комплетног конзумног 

подручја. 

Ради сигурнијег напајања и повећања 

поузданости, односно обезбеђења напајања у 

случајевима испада неког од трансформатора 

потребно је повећати инсталисану снагу 

постојећа два трансформатора 110/10kV снага 

по 20 MVA новим трансформаторима 

110/10kV снага по 31,5 MVA. Тако ће укупна 

инсталисана снага ове трафостанице 

износити 126MVA, а постићи ће се жељено 

стање, да код испада било ког од 

трансформатора, преостали трансформатори 

могу преузети на себе комплетно тренутно 

оптерећење. 

  

 Објекти за трансформацију електричне 

енергије који су лоцирани унутар 

границаовог плана су: 

 1. ТС 35/10кV "Кошутњак";  

 2. ТС 10/0,4кV "Кошутњак 1"; 

 3. ТС 10/0,4кV "Кошутњак 2", 
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 4. ТС 10/0,4кV "Кошутњак 3" и 

 5. ТС 10/0,4кV "Раскрсница Ратко 

Митровић". 

 

 Наведене трафостанице 10/0,4кV су 

типске (БТС), осим ТС 10/0,4кV "Кошутњак 

2", која је зидана, а све су опремљене 

типским трансформаторима, нсталисаних 

снага по 630кVА. Са њихових НН извода 

врши се напајање електричном енергијом 

потрошача на овом, али и околном подручју, 

међутим, на овом подручју удео у напајању 

имају и следеће трафостанице које су ван 

граница овог плана: 

 6. ТС 10/0,4кV "Саве Ковачевић", 

инсталисане снаге 630кVА и 

 7. ТС 10/0,4кV "Музичка школа", 

инсталисане снаге 630 кVА. 

 

 Садашњи капацитети поменутих 

трафостаница напонског односа 10/0,4кV  

задовољавају постојеће потребе потрошача. 

Планирано повећање броја становника и 

изградња нових објеката подразумевају 

изградњу нових трафостаница  10/0,4кV и 

евентуално повећање капацитета постојећих, 

уградњом додатних типских трансформатора 

истог нивоа напона. 

 Постојећа ТС 35/10кV "Кошутњак" 

поседује два трансформатора инсталисаних 

снага  МVА и 4МVА, са чијих се секундара 

врши напајање трафостаница 10/0,4кV на 

овом и околном подручју напоном 10кV; На 

том нивоу систем својим капацитетом 

задовољава тренутне потребе, али потребе за 

изградњом нових трафостаница 10/0,4кV 

захтевају повећање снаге ТС 35/10кV 

"Кошутњак", што се може реализовати 

заменом постојећег трансформатора 35/10кV 

снаге 4МVА, новим трансформатором снаге 

8МVА. 

 Постојећу електроенергетску мрежу 

чине надземни водови 35kV, каблови 35kV, 

каблови 10kV, каблови 1kV и надземни НН 

(0,4kV) водови. 

 Постојећи водови 35kV су: 

- кабловски вод 35kV од ТС 

110/35/10kV "Чачак 2" до ТС 

35/10kV "Кошутњак", 

- надземни вод (двоструки) 35kV од 

ТС 35/10kV "Кошутњак" до ТС 

35/10kV "Јездина", 

- надземни вод 35kV од ТС 35/10kV 

"Кошутњак" до ТС 35/10kV 

"Сепарација". 

 

Постојећи водови 10kV су: 

1. кабловски вод 10kV од ТС 10/0,4kV 

"Кошутњак 3" до ТС 10/0,4kV 

"Кошутњак 1", 

2. кабловски вод 10kV од ТС 

35/10/0,4kV "Кошутњак" до ТС 

10/0,4kV "Кошутњак 3", 

3. кабловски вод 10kV од ТС 10/0,4kV 

"Кошутњак 1" до ТС 10/0,4kV 

"Музичка школа", 

4. кабловски вод 10kV од ТС 

35/10/0,4kV "Кошутњак" до ТС 

10/0,4kV "Велика колонија 2", 

5. кабловски вод 10kV од ТС 

35/10/0,4kV "Кошутњак" до ТС 

10/0,4kV "Велика колонија", 

6. кабловски вод 10kV од ТС 

35/10/0,4kV "Кошутњак" до ТС 

10/0,4kV "Радничка", 

7. кабловски вод 10kV од ТС 

35/10/0,4kV "Кошутњак" до ТС 

10/0,4kV "Пигова", 

8. кабловски вод 10kV од ТС 

35/10/0,4kV "Кошутњак" до ТС 

10/0,4kV "Кошутњак 2". 
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Кад је реч о преносној мрежи 35kV, 

недавно је реконструисан надземни вод 35kV 

од ТС 35/10 кV "Кошутњак" до ТС 35/10 кV 

"Сепарација", чиме је побољшана ситуација у 

смислу повећања сигурности система и 

смањења губитака у преносу, али и даље 

постоји опасност од испада, односно 

непостојања резервног напајања у 

случајевима испада. Осим овога, изражена је 

појава високог процента присуства надземне 

у односу на подземну мрежу. Уопштено 

гледано, решење ових проблема своди се на 

замену и дуплирање неких водова. 

Превођење надземне у подземну мрежу 

односи се на део ДВ 35kV од ТС 35/10kV 

"Кошутњак" до ТС 35/10kV "Сепарација" 

који је унутар граница овог плана, у складу са 

трасама датим у графичком делу плана, уз 

полагање дуплих водова. 

 Развоју система допринела би 

изградња нових ТС 10/0,4kV, које би биле 

типске БТС, 630kVA или 2x630kVA, уз 

постепену реконструкцију и типизацију 

постојећих, као и изградњa нове подземне 

кабловске мреже 10kV и 1kV, уз формирање 

одговарајућих прстенова, на територији 

унутар граница плана. Измештање постојећих 

и изградњу нових ТС 10/0,4kV, предвидети 

на јавним  површинама и грађевинским 

парцелама, уз решавање имовинско правних 

односа (у складу са одговарајућим 

пројектима), уз обавезно планирање 

подземних инсталација према решењима 

датим у графичком делу овог плана. 

 Уклапање у урбанистичка и 

саобраћајна решења своде се на усклађивање 

траса нових и постојећих подземних 

инсталација и постепено превођење постојеће 

надземне мреже напона од 0,4kV до закључно 

35kV у подземну. Трасирање каблова, било 

да се ради о новопланираним или 

измештеним кабловима, или кабловима 

којима се врши каблирање постојећих 

надземних водова, изводити према овом 

плану у зонама тротоара саобраћајница и 

зелених површина, у складу са прописима 

код укрштања, приближавања и паралелног 

вођења са осталом инфраструктуром и 

другим објектима. Подразумева се и 

измештање неких постојећих ТС 35/10kV 

чије се локације налазе на траси планираних 

саобраћајница. 

 Реконструкција постојеће мреже, 

заменом постојећих елемената инфра- 

структуре (каблова, надземних водова, 

стубова...) новим, због преоптерећења или 

смањења губитака, дуплирањем водова због 

повећања поузданости, односно формирања 

одговарајућих "прстенова" у циqу обе- 

збеђења резервног напајања у случајевима 

испада, кварова на мрежи, или других 

критичних ситуација које неодложно 

захтевају радикалне активности на мрежи, 

уколико није дошло до реализације планом 

предвиђене одговарајуће саобраћајнице чија 

је зона тротоара или зелених површина овим 

планом предвиђена за трасирање каблова, 

може се реализовати у складу са постојећим 

трасама надземних и подземних водова. 

Обавеза је дистрибутера електричне енергије 

да касније, код реализације планом 

предвиђене саобраћајнице, изврши 

измештање, односно усклађивање траса 

инсталација у складу са планским решењем 

датим предметним планом. 

 Трафостанице 10/0,4kV, типске 

630kVA (или nx630kVA), могу се градити на 

јавним површинама или грађевинским 

парцелама, уз решавање имовинско-правних 

односа и обавезно усклађивање траса 

енергетских водова са постојећим, или 

планом предвиђеним трасама, и користити за 

напајање електричном енергијом објеката, 
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како на тој, тако и на другим грађевинским 

парцелама. 

 Додатно побољшање система може се 

постићи производњом електричне енергије из 

обновљивих извора енергије (соларна, хидро-

гео-термална енергија). Производња еле- 

ктричне енергије за сопствене потребе, у 

електранама које користе обновљиве изворе 

енергије, дозвољена је у свим зонама, а за 

пласман електричне енергије на тржиште у 

зонама привредних и комуналних делатности. 

 Инсталације јавног осветљења 

изводити према одговарајућим пројектима, 

коришћењем стубова за јавно осветљење, или 

постојећих НН стубова и светиљки са 

изворима светла, правилно одабраних на 

основу одговарајућих светлотехничких 

захтева (саобраћајнице, парковске површине, 

пешачке зоне, ...) примењујући мере 

енергетске ефикасности. Стубове постављати 

у зоне тротоара, зелених површина или 

разделних острва, тако да не угрожавају 

општу безбедност грађана и безбедност 

учесника у саобраћају. Водове изводити у 

виду подземних инсталација, трасираних у 

складу са решењима датим у графичком 

прилогу и третирати их као и остале НН 

водове. Напајање извршити из посебних 

мерно-разводних ормана, ван трафостаница 

10/0,4kV.   

  

5.6.5    ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНА 
ИНФРАСТРУКТУРА   

 

Телекомуникациону инфраструктуру 

представљају објекти и мреже фиксне и 

мобилне телефоније, радио, телевизијски и 

информатички системи. 

Унутар граница овог плана и у ближој 

околини постоје подземна и надземна 

телекомуникациона (у даљем тексту ТК) 

мрежа. 

Подземна ТК мрежа (претплатничка и 

оптичка) изведена је у виду ТК канализације 

и подземног ТК кабла, уз коришћење 

слободно-стојећих кабловских разводних 

ормана, а надземна у виду надземних ТК 

водова, постављених на дрвене и бетонске ТК 

стубове. Такође, постојећа мрежа КДС 

(кабловска телевизија) изведена је надземним 

водовима (коаксијални и оптички) 

постављеним по НН стубовима и крововима 

објеката. 

Карактеристика овог подручја је 

присуство надземне мреже у великој мери, а 

тиме и великог броја надземних ТК извода, и 

малог броја самостојећих кабловских 

разводних ормана. 

ТК мрежа овог подручја потиче из 

неколико ТК централа, а постојећи 

капацитети задовољавају садашње потребе 

корисника. Све централе су дигиталне и на 

њих су корисници телекомуникационих 

услуга повезани са различитих кабловских 

подручја која потичу из ових централа: 

• ТК централа (МСАН) "Кошутњак" – 

4 кабловска подручја, 

• ТК централа "Чачак" – кабл бр. 1, 

• ТК централа "Слобода" – кабл бр. 5 и 

кабл бр. 236 

Од свих ових ТК централа једино се 

МСАН "Кошутњак" налази унутар граница 

овог плана и са надређеном централом 

повезана је оптичким каблом (TOSM 03 (2x6) 

II x 0,4 x 3,5 CMAN). Овим подручјем 

простиру се и трасе следећих оптичких 

каблова: 

o магистрални оптички кабл "Чачак – 

Ужице" (TOSM 03 (9x4) II x 0,35 x 

3,5 CMAN), 

o оптички кабл "Чачак – Бељина" 
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(TOSM 03 (8x6) II x 0,4 x 3,5 

CMAN), 

o оптички кабл приводни за МСАН 

"Кошутњак" (TOSM 03 (2x6) II x 0,4 

x 3,5 CMAN), 

o оптички кабл "Чачак – Бељина" 

(TOSM 03 (4x6) II x 0,4 x 

3,5CMAN), 

Комплетна постојећа примарна 

приступна мрежа је подземна и реализована 

је бакарним кабловима, а секундарна 

приступна мрежа је једним делом подземна 

(каблови типа ТК10, ТК00V и TK59GM),  а 

другим делом надземна. 

Комплетно подручје овог плана 

покривено је сигналима мобилних 

телефонија, свих оператера који постоје на 

територији Републике, и поред чињенице да 

се ниједна базна станица мобилне 

телефоније, са својим антенским системом не 

налази унутар граница овог плана. Неколико 

радио-релејних праваца делом се простиру 

овим подручјем. 

Исто ово односи се и на радио и ТВ 

системе (покривеност територије сигналима), 

уз напомену да је мрежа кабловске телевизије 

изведена оптичким кабловима и 

коаксијалним водовима постављеним 

претежно по стубовима НН мреже, уз мали 

проценат подземне мреже. 

 Кад су у питању информатички 

системи, најзаступљенија технологија је 

ADSL са широкопојасним приступом 

интернету, који корисницима пружа услуге 

разноврсних сервиса. 

Телекомуникациона мрежа је 

релативно нова и у таквом је стању да 

задовољава садашње потребе корисника са 

великим степеном флексибилности 

(могућност проширења). Мрежа је претежно 

надземна, мада постоји знатан број елемената 

подземне мреже (ТТ окна, ТТ канализација, 

ТТ каблови, слободно-стојећи кабловски 

разводни ормани). Мрежа КДС (кабловска 

телевизија) увелико доприноси високом 

проценту надземне мреже у односу на 

подземну. Побољшање ТК инфраструктуре 

може се остварити превођењем надзмне 

мреже у подземну, полагањем каблова у ров у 

складу са прописима и трасама дефинисаним 

овим планом. За различите ТК инсталације 

користи се заједнички ров. 

Телекомуникације припадају области 

коју карактерише веома брз технолошки 

напредак, тако да у новије време 

примењивана технологија већ трпи промену 

за степен више, у напреднија и модернија 

решења, са већим протоцима и већим 

асортиманом сервиса. Децентрализација (у 

телекомуникационом смислу), као процес 

који се реализује већ неко време, може се 

наставити ефикасније захваљујући појави 

нових малих ТК централа, тзв. "мини ИПАН" 

уређаја, који имају низ предности у односу на 

досадашња решења. Уградњом ових уређаја, 

који не захтевају велики простор за уградњу 

(могу се поставити на стуб, на бетонско 

постоље, могу бити слободно-стојећи...) врши 

се даље приближавање корисницима, тако да 

претплатничка петља не буде дужа од 300 m, 

а да се ка корисницима не уграђује нови, већ 

користи постојећи бакарни вод, односно 

избегавају се грађевински радови, јер нема 

копања ровова у делу мреже где је она 

највише разграната. Потребно је само 

извршити повезивање ових уређаја са 

надређеном централом ново-планираним 

оптичким кабловима, чија се траса дефинише 

овим планом (у зони тротоара и зелених 

површина). 

 Циљ је задовољење потреба 

корисника, пружањем услуга говорних 

сервиса преко аналогних и ISDN прикључака, 

али и мултимедијалних сервиса и апликација 
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преласком на мреже наредних генерација 

(MNG). Јак привредни центар, као што је 

Чачак има велике потребе за квалитетном 

понудом нових сервиса и изградњом нових 

телекомуникационих инфраструктура, које 

треба да обезбеде широк спектар различитих 

услуга корисницима, од којих треба 

издвојити следеће: 

-  говорни сервиси преко аналогних и 

ISDN прикључака; 

- сервиси за податке преко 

широкопојасног интернет приступа (брзи 

приступ  интернету); 

- сервиси интелигентне мреже (IN); 

- изнајмљене дигиталне линије 

различитих протока; 

- IP телефонски сервис (VOIP); 

- Симетрични сервиси базирани на 

SHDSL, ATM и VDSL технологији; 

- виртуелне приватне мреже на L2 

нивоу (L2 VPN); 

- виртуелне приватне мреже на L3 

нивоу (L3 VPN); 

- интегрисани пренос говора, података 

и видео сигнала (triple play); 

- видео сервиси на захтев; 

- IP Centrex. 

За реализацију ових сервиса, до 

претплатничких терминалних уређаја или 

локалних рачунарских мрежа треба да допре 

приступна ТК мрежа, која може бити 

реализована преко: 

- постојећих бакарних телефонских 

линија, уз коришћење различитих типова 

мултиплексера (DSL), ради повећања 

пропусног опсега; 

- оптичких каблова (нарочито за 

потребе пословних корисника); 

- бежичног приступа (WLL), који ће се 

на градском подручју користити где је 

немогуће обезбедити економично коришћење 

других видова приступа. 

 Савремене приступне мреже 

подразумевају увођење оптичких каблова, 

задржавајући бакарне парице само у делу од 

корисника до прве најближе "концентрације", 

а такође и прелазак на прстенасту структуру. 

На овај начин се децентрализацијом 

приступне мреже и изградњом мултисе- 

рвисних приступних чворова долази до 

смањења претплатничке петље и 

приближавања кориснику. 

 Осим фиксним телефонским 

кабловима, кабловско подручје града 

покривено је и фиксном бежичном тзв. 

"WLL" мрежом, са базним станицама 

"CDMA" на локацијама Овчар и Љубић, ван 

граница овог плана. 

 Будућа изградња приступне мреже 

треба да задовољи све захтеве за новим 

сервисима, што значи да оптичким кабловима 

треба што ближе прићи корисницима, што 

више смањити дужину претплатничке петље 

по бакарним кабловима и увести нове 

технологије, односно постепено (еволутивно) 

прећи на мреже нове генерације. 

 Ово је област са веома брзим 

технолошко-техничким напретком и у том 

смислу код изградње инфраструктуре 

потребно је рачунати са одређеном резервом 

за каснија проширења и неометана полагања 

нових каблова.  

 Измештање постојећих и изградњу 

нових телефонских централа, типа MSAN, 

IPAN и сл. предвидети на јавним  

површинама и грађевинским парцелама, уз 

решавање имовинско правних односа (у 

складу са одговарајућим пројектима), уз 

обавезно планирање подземних инсталација и 

усклађивање делова траса подземних ТТ 

водова које су на јавним површинама са 
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урбанистичким и саобраћајним решењима 

датим у графичком делу овог плана. 

 Уклапање у урбанистичка и 

саобраћајна решења своде се и на 

усклађивање траса нових и постојећих 

подземних инсталација и постепено 

превођење постојеће надземне ТТ мреже у 

подземну. Трасирање каблова, било да се 

ради о новопланираним или измештеним 

кабловима, или кабловима којима се врши 

каблирање постојећих надземних водова, 

изводити према овом плану у зонама 

тротоара саобраћајница и зелених површина, 

у складу са прописима код укрштања, 

приближавања и паралелног вођења ове са 

осталом инфраструктуром и другим 

објектима. 

 Реконструкција постојеће мреже, 

заменом постојећих елемената инфра- 

структуре (каблова, надземних водова, 

стубова...) новим, због преоптерећења или 

смањења губитака, дуплирањем водова због 

повећања поузданости, односно обезбеђења 

резервног напајања у случајевима испада, 

прекида водова, кварова на мрежи, или 

других критичних ситуација које неодложно 

захтевају радикалне активности на мрежи, 

уколико није дошло до реализације планом 

предвиђене одговарајуће саобраћајнице чија 

је зона тротоара или зелених површина овим 

планом предвиђена за трасирање каблова, 

може се реализовати у складу са постојећим 

трасама надземних и подземних водова. 

Обавеза је оператера да касније, код 

реализације планом предвиђене 

саобраћајнице, изврши измештање, односно 

усклађивање траса инсталација у складу са 

планским решењем датим предметним 

планом. 

 Довођење водова до објеката у циљу 

њиховог прикључења на мрежу фиксне 

телефоније, извести подземно, коришћењем 

ТТ канализације, у складу са трасама датим у 

графичком делу овог плана. 

Базне станице мобилне телефоније и 

припадајуће антенске системе могуће је 

постављати по силосима, крововима високих 

зграда, или партерно, односно слободно на 

тлу, уз примену одговарајућих прописа и 

заштитних мера (ојачања, темељи, заштитна 

ограда, електро заштите, заштита од 

атмосферског пражњења, заштита од буке, 

заштита од евентуалног зрачења). 

Довођење водова до објеката у циљу 

њиховог прикључења на мрежу неког од 

информатичких система, извести подземно, 

коришћењем сопствене, или услужне ТТ 

канализације, у складу са трасама датим у 

графичком делу овог плана. 

 

• 5.6.6    ТЕРМОТЕХНИЧКА 
ИНФРАСТРУКТУРА   

 

Концепт развоја гасних инсталација 

овог подручја односи се на проширење 

гасоводне мреже и могућност прикључка 

свих објекта у оквиру предметног плана. 

Повећање капацитета гаса, решиће се 

изградњом нове МРС (мерно регулационе 

станице) широке потрошње, као и изградњом 

новог градског гасовода (гасовод притиска до 

12 бара). 

Концепт мреже градског гасовода 

планиран је у свему према Генералном 
урбанистичком плану града Чачка до 2015. 
(„Службени лист града Чачка“, број 25/2013), 

који је као стратешки документ даље 

разрађиван Планом генералне регулације 

Центар („Службени лист града Чачка“, број 

15/2014), из кога су преузете смернице за 

даљу разраду предметног плана - ПДР 

Кошутњак1 – Младост.  Један крак градског 

гасовода планиран је уз трасу улице Стефана 
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Првовенчаног и представља сегмент 

затвореног прстена градсог гасовода. Други 

део градског гасовода планиран између 

Булевара младости и одбрамбеног насипа и 

то од почетка Булевара код Градског бедема 

па до улице Стефана Првовенчаног где се 

спаја са гасоводум који је планиран уз ту 

улицу.  

Код раскрснице улица Илије 

Гарашанина и Булевара младости планирана 

је МРС широке потрошње. Од МРС води се 

дистрибутивна гасоводна мрежа (гасовод 

притиска до 4 бара) и спаја са постојећим 

гасоводом. 

Дистрибутивни гасовод планиран је у 

складу са изграђеном гасоводном мрежом и 

планираним саобраћајним решењем плана. 

Планирана мрежа представља комбинацију 

прстенасте и рачвасте мреже. Цеви су 

планиране у тротоарима саобраћајница и то 

са обе стране улице у складу са густином и 

наменом објеката. Трасе постојећег гасовода 

су задржене у делу где се уклапају са 

новопланираним саобраћајницама, а у делу 

где у већој мери одступају од тротоара, 

предвиђено је њихово измештање. 

 

6.0    ПОСЕБНИ УСЛОВИ И МЕРЕ 
ЗАШТИТЕ   

 

6.1    ЗАШТИТА ПРИРОДНИХ ДОБАРА 

 

На подручју Плана детаљне 

регулације нису евидентирана природна 

добра од стране Завода за заштиту природе 

Србије. 

 

6.2    ЗАШТИТА КУЛТУРНОГ 

ГРАДИТЕЉСКОГ НАСЛЕЂА 

За потребе израде плана добијени су 

услови од стране  Завода за заштиту 

споменика културе – Краљево. Према 

резултатима истраживања на терену и 

документацији у обухвату плана не налазе се 

објекти заштићени, евидентирани, нити 

објекти који уживају претходну заштиту по 

Закону о културним добрима („Службени 

гласник РС“ број 71/94). 

Због близине археолошких налазишта 

на простору Бељине у контакт зонама према 

овим просторима – улица Војводе Степе 

према Лупњачи и Западној Морави, Завод за 

заштиту споменика прописао је обавезу 

извођача да приликом извођења радова 

уколико наиђе на археолошки материјал 

обустави радове и обавести надлежну службу 

заштите. 

 

6.3 УСЛОВИ ЗАШТИТЕ И УНАПРЕЂИВАЊА 

ЖИВОТНЕ  СРЕДИНЕ  

 

У погледу мера заштите и унапређења 

животне средине, Планом детаљне регулације 

„Кошутњак 1 – Младост“ треба спровести 

смернице Плана генералне регулације 

„Центар“ („ Сл. лист града Чачка“ број 

15/2014), а пре свега смернице за услове 

заштите појединих области животне средине 

као што су водопривреда, саобраћај, 

комунална инфраструктура, зеленило и др. 

На основу еколошке валоризације 

простора предложена је организација, начин 

коришћења и намена површина на подручју 

плана. Подручје у границама плана саставни 

је део града као јединствене урбане целине, 

па самим тим и интегралне градске животне 

средине.  
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Извори загађења на подручју плана су 

врло разнородни: отпадне воде, отпадни  муљ 

из постојећих предтретмана, отпад из техно- 

лошких процеса специфичних технологија 

(категорија штетних и опасних материја), 

отпад категорије секундарних сировина, чађ, 

таложне материје и једињења као специфичне 

загађујуће материје. 

Мере заштите животне средине 

спроводити као део мониторинга за цело 

насеље. 

 
6.3.1     ВАЗДУХ 

 Мониторинг систем и планиране 
мере заштите 

Проучавање и праћење квалитета 

ваздуха има за циљ контролу и утврђивање 

степена загађености ваздуха, као и 

утврђивања тренда загађења како би се 

правовремено деловало ка смањењу садржаја 

штетних супстанци до нивоа који неће битно 

утицати на квалитет животне средине 

(ваздуха, земљишта, вода). 

Контрола квалитета ваздуха се 

остварује системским мерењем имисије, 

праћењем и истраживањем утицаја квалитета 

ваздуха на животну средину и извештавањем 

о резултатима мерења, праћења и 

истраживања. 

Резултати мерења концентрација 

загађујућих материја пореде се са граничним 

вредностима имисија (ГВИ), те се на основу 

обављених анализа утврђују стање и 

трендови, на основу којих се предузимају 

одговарајуће мере заштите ваздуха. 

Закон о заштити ваздуха  (“Сл. гласник 

РС” број 36/09) дефинише основне одредбе, 

права, обавезе и интересе које су усмерене у 

правцу очувања квалитета ваздуха. 

Континуалним мерењима, стручним 

испитивањима и утврђивањем степена 

загађености ваздуха и коришћењем 

Правилника о граничним вредностима 

штетних материја, методама мерења имисије, 

критеријумима за успостављање мерних 

места и евиденције података (“Сл. гласник 

РС” број 54/92 и 30/99), као и Уредба о 

условима за мониторинг и захтевима 

квалитета ваздуха (“Сл. гласник РС” број 

11/10) којима су дате смернице истраживања, 

праћења и утврђивања општег стања 

загађености ваздуха у насељеним и 

ненасељеним подручјима. На тај начин је 

дефинисан квалитет ваздуха на основу 

добијених дуготрајних (просечних) и 

краткотрајних (високих) вредности 

загађености ваздуха различитим 

полутантима. 

Законом о заштити ваздуха („Сл. гл. 

РС”, бр. 36/09), као и подзаконским актима 

донетим на основу овог Закона утврђене су 

загађујуће материје за које се обавља 

систематско и континуално праћење, при 

чему је посебан акценат дат на типичне 

материје. 

Мерење емисије обезбеђују загађивачи 

ваздуха на основу Закона о заштити ваздуха  

(“Сл. гласник РС” бр. 36/09) као и 

подзаконска акта донета на основу овог 

Закона. 

 

Заштита ваздуха од разних видова 

загађења је на првом месту приоритетних 

циљева у граду Чачку. Постизање овог циља 

могуће је остварити кроз: 

1. Обезбеђење одговарајуће заступље- 

ности еколошких система грејања - “Развој 

система гасификације” на предметном 

подручју. 

2. Обезбеђење мониторинга и контро- 

ле излазних гасова из енергетских постројења 

система грејања и издувних гасова из 

моторних возила на предметном подручју. 
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3. Повећање степена искоришћености 

алтернативних и обновљивих извора 

енергије. 

 

У циљу заштите ваздуха чије загађење 

највећим делом потиче од саобраћаја, 

неопходно је спровести следеће мере заштите: 

1. реализовати предвиђени план 

гасификације, 

2. растеретити саобраћај увођењем 

нових саобраћајница вишег ранга чиме ће се 

смањити могућност »загушења« саобраћаја и 

малих брзина вожње, при којима је највећа 

емисија штетних гасова насталих радом 

мотора са унутрашњим сагоревањем,  

3. повремено мерити карактеристичне 

загађиваче из саобраћаја (угљен-диоксид, 

оксиди азота и сл.)  

4. извршити максимално озелењавање 

слободних површина, како јавних, тако и у 

оквиру осталог земљишта, ради заштите од 

прашине, буке и др. 

5. за заштиту од издувних гасова, 

прашине и буке из саобраћаја приликом 

пројектовања и изградње саобраћајница 

предвидети заштитне дрвореде, евентуално и 

друге чврсте баријере, 

6. приликом изградње нових или 

реконструкције постојећих производних 

погона који могу да угрозе ваздух насеља, 

дозволу за рад условити прилагођавањем 

одговарајуће документације о утицају 

грађења, употребе објекта или технологије 

рада на стање животне средине, са мерама 

њене заштите 

7. вршити редовно праћење, односно 

контролисати загађење ваздуха. 

 

Предлог мера за смањење негативног 
утицаја од планираних термоенергетских 
постројења на животну средину  

  

Све планиране мере на термоене- 

ргетским инсталацијама се заснивају на 

садашњем степену гасификације и плани- 

раном степену будућих траса гасификације, 

што директно условљава  изградњу нових 

постројења на гас. Овакав степен 

гасификације захтева: 

- увођење мониторинга и систематске 

контроле продуката сагоревања у термое- 

нергетским постројењима, 

- увођење аутоматске контроле 

продуката сагоревања у термоенергетским 

постројењима, 

- промотивне и едукативне садржаје 

везане за рационалну потрошњу енергије, 

- израду детаљних катастарских 

планова подземних инсталација у сврху 

синхронизације планова за будућу градњу да 

би се искључила могућност оштећења 

инсталција. 

За локације и подручја повећаног 

загађења, одређене  су стационарне мерне 

станице, за  мониторинг. 

У поступку спровођења мониторинга и 

мера неопходно је поштовати: 

• Закон о заштити ваздуха („Службени 

гласник РС”, број 36/09)  

• Правилник о садржају планова 

квалитета ваздуха («Сл. глasnik РС» 

бр. 21 /10) 

• Уредба о садржини и начину вођења 

информационог система заштите 

животне средине, методологији, 

структури, заједничким основама, 

категоријама и нивоима сакупљања 

података, као и о садржини 

информација о којима се редовно и 

обавезно обавештава јавност 

(„Службени гласник РС”, број 112/09) 

• Уредба о условима за мониторинг и 
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захтевима квалитета  ваздуха («Сл. 

глasnik РС» бр. 11 /10) 

 

Бука 

Заштита од буке у животној средини 

обезбеђује се утврђивањем услова и 

предузимањем мера заштите у складу са 

Законом о заштити од буке у животној 

средини („Сл. глasnik РС”, бр. 36/09 и 88/10), 

као и подзаконским актима донетим на 

основу овог Закона а то чини део интегралног 

система заштите животне средине и односе се 

на: 

• просторно, урбанистичко и акустичко 

планирање; звучну заштиту; 

• стратешку процену утицаја планова и 

програма, односно  

• процену утицаја пројеката на животну 

средину, као и на издавање дозволе за 

изградњу и рад постројења, односно 

обављање активности; 

• прописивање граничних вредности 

буке у животној средини; 

• производњу, промет и употребу 

извора буке; 

• акустичко зонирање; 

• израду стратешких карата буке; 

• израду акционих планова заштите од 

буке у животној средини; 

• мерење и оцену буке у животној 

средини; 

• процену штетних ефеката буке на 

здравље људи и животну средину; 

• информисање јавности о буци и 

њеним штетним ефектима у животној 

средини. 

 

План детаљне регулације у правцу 

смањења утицаја буке на здравље човека 

предвиђа да се делатности код којих је 

повећана емисија буке не могу обављати у 

зонама становања  као и у граничном појасу 

на удаљености мањој од 30м од првих 

објеката за становање. 

Такође саобраћај као један од већих 

извора буке, регулисан је на начин да 

планиране примарне градске саобраћајнице 

преузму увећану фреквенцију саобраћаја. 

 

6.3.2   ВОДА 

Мониторинг систем и планиране 
мере заштите 

 

 Према Закону о водама (“Сл. гласник 

РС”, бр. 30/2010, 93/12) као и  према 

подзаконским актима донетим на основу овог 

Закона у циљу праћења стања загађености 

вода врши се систематско испитивање 

квалитета површинских и подземних вода, на 

прописан начин, на основу Правилника о 

опасним материјама у водама (“Сл. гласник 

СРС” бр. 31/82) и Правилник о начину и 

минималном броју испитивања квалитета 

отпадних вода (“Сл. гласник СРС” бр. 47/83), 

према програму који доноси Влада. 

 Такође у складу са Законом о водама 

(„Сл. гл. РС”, бр. 33/10, 93/12), као и 

подзаконским актима донетим на основу овог 

Закона, планирати снимак целокупног 

система атмосферске канализације као и план 

за њено проширивање.  

Урадити катастар канализационог 

система и мониторинг вода на колектор а пре 

упуштања у реципијент.  

 На сваком испусту отпадних вода у 

реципијенте и јавну канализацију потребно је 

поставити уређаје за мерење количине 

отпадних вода. Привредни субјекти морају 

вршити континуални мониторинг отпадних 

вода и нарочито параметара који су 
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условљени врстом делатности односно 

технолошким процесом.   

 Упуштање у канализацију регулисано 

је Одлуком о јавном водоводу и канализацији 

града Чачка (“Службени лист града Чачка” 

број 13/2008). 

За унапређење комуналне инфрастру- 

ктуре, која се тиче отпадних вода и отпада, 

потребна је изградња система за 

пречишћавање комуналних отпадних вода.  

У циљу заштите површинских и 

подземних вода од загађивања неопходно је: 

• редовно праћење исправности воде 

за пиће у граду, уз доследну 

примену Закона о искоришћавању и 

заштити изворишта водоснабдевача 

• употпунити водоводну, фекалну и 

атмосферску канализациону мрежу 

• приликом изградње нових или 

реконструкције постојећих произво- 

дних погона који могу да угрозе 

воде, дозволу за пуштање у рад 

условити свођењем  штетних 

отпадних материја у границе 

одређене Правилником о опасним 

материјама у водама   

• евидентирати све загађиваче 

водотокова на подручју града и 

спровести редовну контролу воде. 

 

Заштита вода од значаја за ово 

подручје обухвата и: 

• заштиту реке Лупњаче  

• заштиту подземних вода од 

загађивања. 

 

 

 

 

 

 

 А. Водоснабдевање 

 

Појас заштите око цевовода се 

спроводи сходно одлукама локалне 

самоуправе: 

 1 појас заштите око цевовода - са обе 
стране најмање по 2,5 m 

  

У том појасу није дозвољена изградња 

објеката, постављање уређаја и вршење 

радњи које могу загадити воду или угрозити 

стабилност цевовода. Слободан простор око 

резервоара и црпних станица обухвата 

најмање 10,0m од објекта. 

Вршити сталну контролу квалитета 

воде за пиће (према важећим прописима). 

 

 Б. Водотокови 

 

 Заштиту реке Лупњаче спровести кроз 

следеће мере: 

• - забранити упуштање отпадних вода  

без постројења за предтретман у ове 

водотокове. 

 

 В. Подземне воде 

 

 Заштиту подземних вода од 

загађивања спровести кроз следеће мере: 

• реализовати планирану изградњу 

и реконструкцију канализационе 

мреже и проширити мрежу, уз 

обавезно укидање септичких јама; 

• обавезан је предтретман отпадних 

вода које су потенцијални извор 

загађивања; 

• заштиту земљишта и рекулти- 

вацију деградираних и девасти- 
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раних површина земљишта. 

6.3.3    ПОПЛАВЕ 

 

 Заштита од поплава, на територији 

обухваћеној планским документом, остварена 

је путем пасивне одбране, односно 

изграђеним линијским заштитним објектом – 

одбрамбеним бедемом. Одбрамбени бедем се 

завршава код реке Лупњаче и неопходна је 

његова даља изградња, али је то предмет 

другог планског акта.  

 Изграђене бране на Западној Морави 

знатно утичу на смањење ризика од поплава, 

јер врше трансформацију поплавног таласа, 

тј. смањују његов врх. 

 

6.3.4    ЗЕМЉИШТЕ 

Подручје у оквиру ПДР „Кошутњак 1 - 

Младост“ припада групи квартарних 

творевина основног генетског типа – 

алувијални нанос, а у веома малом делу 

постоје седименти речних тераса (на 

подручју уз раскрсницу улица Војводе Степе 

и Владике Николаја Велимировића). У 

погледу стабилности терена простор спада у 

категорију стабилних терена  у природним 

условима и при делатности човека. 

У морфолошком смислу простор се 

налази у оквиру чачанске котлине, у долини 

реке Западне Мораве, у висинском појасу од 

0- 250м.  Најзаступљени типови земљишта у 

оквиру плана су алувијални нанос песковити 

и алувијални нанос иловасти. 

При изградњи објеката и извођењу 

радова који могу угрозити земљиште, 

обавезно спроводити поступак процене 

утицаја на животну средину у складу са 

Законом о процени утицаја на животну 

средину (“Сл. гласник РС” бр. 135/04 и 

36/09). 

Заштита земљишта најуже је повезана 

са заштитом ваздуха и воде, јер се многи 

загађивачи преко падавина, нагиба и 

пукотина у тлу преносе из воде у земљиште. 

Заштита земљишта врши се 

оптималним размештајем намена, компле- 

тирањем канализационе мреже и форми- 

рањем зелених површина. 

Простор опремити планираном 

инфраструктуром у целости што подразумева 

изградњу свих инфраструктурних објеката и 

водова. 

У циљу заштите од отпадака из 

комуналне средине битно је да се у складу са 

одговарајућим општим и градским пропи- 

сима затворе све »дивље« депоније чврстог 

материјала. 

Депоновање отпада из објеката врши 

се у одговарајућим судовима смештеним на 

погодним локацијама у склопу парцеле, а у 

складу са прописима за одређену намену 

објекта – врсту делатности и одвожењем на 

градску депонију, организовано и путем 

надлежног комуналног предузећа. 

Заштита од чврстих отпадака постиже 

се евакуисањем комуналног отпада на 

градску санитарну депонију (у каснијем 

периоду на регионалну депонију након њене 

изградње). Размештај судова за скупљање 

отпада и динамика њиховог пражњења 

морају се усагласити са прописима и 

условима ЈКП-а "Комуналац". 

 

6.3.5    ЈОНИЗУЈУЋА ЗРАЧЕЊА 

 Заштиту од јонизујућих зрачења 

спроводити кроз: 

• обавезу сталног праћења 

кретања радиоактивности у 

животној средини; 

• обавезу израде Катастра извора 

јонизујућих зрачења на 
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подручју Чачка (громобрана, 

јонизујућих јављача пожара, 

рендген апарата и других 

извора зрачења). 

 

6.3.6     АКЦИДЕНТАЛНА ЗАГАЂЕЊА 

 

 Мере заштите од потенцијалних 

удесних и хаваријских загађења спроводиће 

се: 

• код постојећих објеката и 

технологија од процеса прои- 

зводње, складиштења, утовара, 

транспорта, претовара штетних 

и опасних материја, кроз 

превентивне мере и мере 

сталног надзора, 

• за нове објекте, технологије и 

радове, као и при реко- 

нструкцији постојећих, обаве- 

зан је поступак процене утицаја 

на животну средину, за објекте 

који су на листи за процену 

утицаја на животну средину. 

  

Да би систем заштите био што 

ефикаснији, одређене мере се примењују у 

свим фазама: 

I   Планирања: 

• одабир локације,   

• концепција градње 

• прелазних рампи за ватрогасна 

возила,  

• снадбевање водом за гашење 

пожара, 

• планирање средстава за гашење 

пожара. 

 

        II  Пројектовања и градње уз примену: 

• грађевинских мера заштите, 

• мера заштите на машинским 

инсталацијама, 

• мера заштите на електрои- 

нсталацијама, 

• уградњу и постављање инста- 

лација, уређаја, средстава и 

опреме у функцији раног 

откривања и гашења пожара, 

• одређених технолошких мера у 

складу са наменом објекта. 

 

III  У току експлоатације објеката и 

пратећих инфраструктурних садржаја. 

 

Закон о заштити животне средине 

(„Службени гласник РС”, бр. 135/04, 36/09, 

36/09 – др. закон и 72/09 – др. закон )  

 

6.4 УПРАВЉАЊЕ КОМУНАЛНИМ 
ОТПАДОМ  

 

Локални план управљања отпадом, 

донет 12.02.2011. год. 06-082/11-I, пре- 

дставља документ којим се организује 

процес управљања отпадом на нивоу града 

Чачка и дефинишу циљеви управљања 

отпадом на територији Града у складу са 

Националном Стратегијом управљања 

отпадом, за период од 2011. до 2020. године. 

 

Општи циљ локалног плана 
управљања отпадом:  

 

Смањење количине отпада који се 

одлаже на депонију развојем третмана отпада 

и поновном употребом; 

 

Специфични циљеви: 
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1. Превенција настанка отпада 

едукацијом становништва у 

најширем смислу те речи, 

2. Успостављање система прику- 

пљања отпада са целокупне 

територије града Чачка, 

3. Успостављање система примарне 

селекције отпада на читавој 

територији града Чачка, 

4. Стварање услова за повећање 

степена рециклаже појединих 

компоненти отпада на територији 

града Чачка, 

5. Увођење технологије биолошке 

прераде биоразградивих компо- 

ненти отпада, 

6. Укључивање свих грађана у 

решавање проблема управљања 

отпадом (учешће у селекцији, 

рециклажи) и њихова потпуна 

информисаност о значају истих. 

 

Комунални отпад 

 

Одлагање комуналног отпада град 

Чачак је решио изградњом Регионалне 

депоније "Дубоко" (са још 8 општина 

Моравичког и Златиборског округа), а 

управљање рециклабилног дела отпада 

изградњом Енергетско рециклажног парка и 

изградњом Постројења за компостирање 

биоразградиве фракције чврстог комуналног 

отпада. 

         Сакупљање и транспорт комуналног 

отпада врши се специјалним наменским 

возилима – аутосмећарима и аутоподизачима 

тај посао тренутно организује и обавља 

предузеће  ЈКП „Комуналац“ Чачак. 

Локалним планом управљања отпадом 

обезбеђује се спровођење, уређење и 

организација управљања комуналним 

отпадом на територији Града  у складу са 

важећим Законима. 

 

Отпад категорије секундарних сировина: 

 - прикупљање и класификацију 

истородних или сличних отпада вршити у 

складу са Стратегијом управљања отпадом 

Републике Србије и Локалним планом 

управљања отпадом града Чачка. 

 

Грађевински отпад 

 

Грађевински отпад и отпад од рушења 

објеката, који се састоји искључиво од 

инертних компоненти отпада, према Одлуци 

о одређивању локације за одлагање 

грађевинског отпада и отпада од рушења 

објеката („Сл. лист града Чачка“ број 15/10), 

може се одлагати у свим депресијама ван 

утицаја зоне поплавних вода, на територији 

Просторног плана града Чачка. Власник 

грађевинског отпада је дужан да на месту 

настанка врши издвајање рециклабилних 

компоненти отпада. Количина грађевинског 

отпада који ће настати у наредном периоду 

зависиће од интезитета  градње, и не може се 

са сигурношћу предвидети. Уситњен 

грађевински отпад може се користити за 

насипање некатегорисаних путева (сеоски, 

пољски и шумски). 

Програм сакупљања опасног отпада из 
домаћинстава 

Опасан отпад из домаћинстава 

подразумева пре свега: отпадне батерије, 

отпадна уља, боје, лакове, старе лекове, 

пестициде, разне хемикалије и др. 

Управљање опасним отпадом је у 

надлежности Министарства животне средине 

и просторног планирања. Према националној 

стратегији управљања отпадом 2010-2019 

године у градовима је неопходно одредити 
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локације центара за сакупљање опасног 

отпада из домаћинстава. Центри ће се 

организовати као сабирни центри за 

сакупљање батерија, акумулатора, лекова, 

запрљане амбалаже од боја и лакова и друго. 

Такође треба планирати акције сакупљања 

опасног отпада из домаћинстава периодично 

и користити мобилне станице за сакупљање. 

Програм сакупљања комерцијалног 
отпада 

Комерцијални отпад јесте отпад који 

настаје у предузећима, установама и другим 

институцијама, које се у целини или 

делимично баве трговином, услугама, 

канцеларијским пословима, спортом, 

рекреацијом или забавом, осим отпада из 

домаћинстава и индустријског отпада. 

Велики број трговинских радњи, предузећа и 

установа је укључен у пројекат примарне 

селекције отпада. Селектован отпад се одвози 

на завршну селекцију, а затим се подвргава 

рециклажи, или се продаје као секундарна 

сировина. Прикупљање и класификацију 

истородних или сличних отпада вршити у 

складу са Стратегијом управљања отпадом  

Републике Србије и Локалним планом 

управљања отпадом града Чачка. 

 

Отпад са таложника код постојећих 
предтретмана: 

• таложни отпад са постојећих 

предтретмана а који има  

карактеристике опасног и штетног 

отпада, може се депоновати и чувати у 

кругу предузећа под специјалним 

условима и сталном конролом и 

надзором, до коначне диспозиције а у 

складу са Законом о управљању 

отпадом („Сл. гл. РС”, бр. 36/09) и 

подзаконским актима донетим на 

основу овог закона; 

•  

• таложни муљ мањих производних 

погона прикупљати, депоновати у 

складу са Законом о управљању 

отпадом („Сл. гл. РС”, бр. 36/09) и 

подзаконским актима донетим на 

основу овог закона.    

• контролу и мере заштите инвеститору 

прописати и условити на основу 

постојеће законске регулативе из ове 

области. 

 

Основни закони и прописи који 
директно уређују управљање отпадом 

 

- Закон о управљању отпадом („Сл. 

гласник РС“, бр. 36/09), 

- Закон о амбалажи и амбалажном 

отпаду („Сл. гласник РС“, бр. 

36/09), 

- Закон о заштити животне средине 

(„Сл. гласник РС“, бр. 135/04, „Сл. 

гласник РС“, бр. 36/09), 

- Закон о заштити природе („Сл. 

гласник РС“, бр. 36/09) 

- Закон о интегрисаном спречавању 

и контроли загађивања животне 

средине („Сл. гласник РС“, 

бр.135/04), 

- Закон о фонду за заштиту животне 

средине („Сл. гласник РС“, 

бр.72/09), 

- Закон о планирању и изградњи 

(„Сл. гласник РС“, бр.72/09), 

- Закон о процени утицаја на 

животну средину („Сл. гласник 

РС“, бр. 135/04,„Сл. гласник РС“, 

бр. 36/09), 

- Закон о стратешкој процени 

утицаја на животну средину („Сл. 

гласник РС“, бр. 135/04), 
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- Закон о интегрисаном спречавању 

и контроли загађења животне 

средине („Сл. гласник РС“, бр. 

135/04), 

- Закон о комуналним делатностима 

(„Сл. лист СРЈ“, бр. 16/97 и 42/98), 

- Закон о комуналној полицији 

(„Сл. гласник РС“, бр. 51/09), 

- Закон о водама („Сл. гласник РС“, 

бр. 46/91, 53/93, 67/93, 54/96, 

101/05), 

- Закон о искоришћавању и заштити 

изворишта водоснабдевања („Сл. 

гласник СРС“, бр. 27/77, 24/85, 

29/88, 49/89 и "Сл. гласник РС“ бр. 

46/91), 

- Закон о потврђивању Базелске 

конвенције о контроли преко- 

граничног кретања опасних отпада 

и њиховом одлагању "Службени 

лист СРЈ – Међународни уговори", 

број: 2/99 

- Правилник о критеријумима за 

одређивање локације и уређење 

депонија отпадних материја („Сл. 

гласник РС“, бр. 54/92), 

- Правилник о начину поступања са 

отпацима који имају својства 

опасних материја („Сл. гласник 

РС“, бр. 12/95), 

- Правилник о условима и начину 

разврставања, паковања и чувања 

секундарних сировина („Сл. 

гласник РС“, бр. 55/01). 

 

6.5 УСЛОВИ ЗАШТИТЕ ОД ЕЛЕМЕ- 

НТАРНИХ НЕПОГОДА, ПОЖАРА, ТЕХНИ- 

ЧКО-ТЕХНОЛОШКИХ НЕСРЕЋА И РАТНИХ 

РАЗАРАЊА 

 

Мере заштите од елементарних и 

других већих непогода, и просторно-плански 

услови од интереса за одбрану земље 

обрађују се у складу са: 

1. Законом о одбрани („Сл. гласник 

РС“ број 45/91, 58/91, 53/93, 67/93, 48/94) 

2. Законом о заштити од пожара („Сл. 

лист РС“ број 37/88) и („Сл. гласник РС“ број 

53/93, 67/93, 48/94 и 101/2005) 

3. Законом о експлозивним 

материјама, запаљивим течностима и 

гасовима („Сл. гласник СРС“ број 44/77)  

4. Правилник о изградњи станица за 

снабдевање горивом моторних возила и о 

ускладиштавању и претакању горива („Сл. 

лист СФРЈ“ број 27/71) 

5. Правилником о техничким 

нормативима за хидрантску мрежу за гашење 

пожара („Сл. лист СФРЈ“ број 39/91)  

6. Правилником о техничким 

нормативима за заштиту складишта од 

пожара и експлозије („Сл. лист СФРЈ“ број 

24/87)  

7. Правилником о техничким 

нормативима за електричне инсталације 

ниског напона („Сл. лист СФРЈ“ број 53/88) 

(„Сл. лист СРЈ“ број 28/95) 

8. Правилником о техничким 

нормативима за заштиту објекта од 

атмосферског пражњења („Сл. лист СРЈ“ 

број 11/96)  

9. Правилником о техничким 

нормативима за приступне путеве, окретнице 

и уређене платое за ватрогасна возила у 

близини објеката повећаног ризика од 

пожара („Сл. лист СРЈ“ број 8/95)  

10. Правилником о изменама и 

допунама Правилника о техничким 

нормативима за изградњу објеката у 

сеизмичким подручјима  („Сл. лист СФРЈ“ 

број 31/81, 49/82, 29/83, 55/83, 21/88, 52/90)  
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Мере заштите од пожара прописане су 

у складу са условима добијеним од МУП –а 

Сектор за ванредне ситуације, Одељење за 

ванредне ситуације Чачак, број 217-149/10. 

Услови заштите од елементарних 

непогода уграђени су у планирану намену и 

дугорочну концепцију развоја насеља у 

простору. Планирана заштита односи се на 

следеће: 

 

6.5.1    ЗЕМЉОТРЕСИ 

 

Ниво ризика од појаве земљотреса увек 

постоји. Према карти сеизмичке рејонизације 

СР Србије, терен Чачка и његове околине 

припада 8-ом степену сеизмичког инте- 

нзитета према МЦС скали. 

На основу целокупног сагледавања 

извршена је сеизмичка рејонизација терена и 

на предметном подручју које је обухваћено 

планом издвојене су зоне VII, VII + и VIII- ог 

степена Меркали-Канкали-Зибергове скале 

(МКС). 

Зона VII 0 степени КС=0,025 

Зона VII+ степени КС=0,030 

Зона VIII- ог степена Кс=0,05 

(Подаци су преузети из графичког 

прилога “Микросеизмичка карта” из студије 

“Природно – геолошке карактеристике 

подручја плана” урађене као прилог ГП-у 

Чачка 2015. год., а која је приложена у 

документационој основи). 

Основна мера зештите од земљотреса 

представља примену принципа сеизмичког 

пројектовања објеката, односно примену 

сигурносних стандарда и техничких прописа 

заштите при изградњи у сеизмичким 

подручјима.  

Урбанистичке мере заштите, којима 

се непосредно утиче на смањење 

повредљивости територије уграђене су у 

планско решење, при чему је планирано да 

површине на слободном простору (паркови, 

скверови, игралишта и др.) могу да се 

користе у случају земљотреса безбедне зоне 

за евакуацију, склањање и збрињавање 

становништва. 

 

6.5.2    ПОПЛАВЕ 

 

Заштита од поплава, на територији 

обухваћеној планским документом, као део 

територије који припада ГУП-у Чачка 
остварена је путем пасивне одбране, 

изграђеним линијским заштитним објектом, 

односно одбрамбеним бедемом, од Градског 

бедема до реке Лупњаче. Од реке Лупњаче ка 

Бељини предвиђена је регулација водотока и 

завршетак изградње одбрамбеног насипа дуж 

Западне Мораве, али кроз израду другог 

планског докумената. 

 Изграђена брана на Западној Морави у 

обухвату плана, знатно утиче на смањење 

ризика од поплава, јер врши трансформацију 

поплавног таласа, тј. смањују његов врх и 

индиректно утиче на предметно подручје. 

 

6.5.3    ПОЖАРИ 

 

Основну меру заштите од пожара на 

подручју Плана детаљне регулације 

представља добро опремљена и организована 

служба за противпожарну заштиту. На нивоу 

града функционише Ватрогасни дом са 

организованом ватрогасном службом. За 

ефикасно деловање потребно је осавременити 

постојећу структуру и организацију. Систем 

водоводне мреже и хидраната представља 

комплементарну функцију за ефикасну 

заштиту. 
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 У структури насеља зелене површине 

и водотокови имају врло значајну улогу 

задржавања појавних пожара. 

У мере противпожарне заштите 

спадају удаљење објеката један од другог. 

Међупростори између њих представљају 

противпожарне преграде и од њих директно 

зависи противпожарна повредивост на 

посматраној урбанистичкој површини. 

Природним препрекама улицама, 

травњацима и ниским дрвећем постиже се 

значајна одбрамбена заштита у преношењу 

пожара. Приликом планирања зелених 

површина и растиња треба водити рачуна о 

ниском, средњем и високом растињу и појасу 

ниског зеленила и грмља које зауставља први 

талас пожара. 

Комплекс треба да има више 

приступних праваца које ће ватрогасним 

јединицама омогућити улазак на парцелу и 

долазак до објекта. 

Угроженост простора у границама 

плана од пожара отклониће се изградњом 

хидрантске мреже на уличној водоводној 

мрежи потребног капацитета, као и 

придржавањем услова за обезбеђењем проти- 

впожарне заштите приликом пројектовања и 

изградње објеката у складу са њиховом 

наменом, грађењем саобраћајница оптимално 

димензионисаним у односу на ранг 

саобраћајнице и процењени интезитет 

саобраћаја и обезбеђењем адекватног 

колског приступа. 

 Противпожарна хидрантска мрежа 

треба да буде тако пројектована да јој у 

случају потребе не буде на сметњи ни ограда 

ни густо зеленило. Противпожарна 

хидрантска мрежа мора бити надземна и 

мора да покрива целокупну површину 

подручја обрађеног планом. 

Инсталације морају бити изведене као 

сигурне од пожара. 

6.5.4    ВЕТРОВИ 

Подручје Чачка се налази под 

утицајем ветрова из северног и северо- 

западног правца (учесталост 84% и 82%). 

Највећу средњу годишњу брзину имају 

северни и југоисточни ветар од 2,3 м/сец и 

2,2 м/сец. 

 Општу ветрозаштитну функцију имају 

постојеће и планиране површине градског 

зеленила. 

 

6.5.5    УСЛОВИ ЗАШТИТЕ ЗА ПОТРЕБЕ 
ОДБРАНЕ ЗЕМЉЕ 

 

На основу услова број 535-2  добијеног 

од Министарства одбране Републике Србије – 

Управа за инфраструктуру за потребе израде 

Плана детаљне регулације „Кошутњак 1 – 

Младост“ нема посебних услова и захтева за 

прилагођавање потребама одбране земље.  

 

6.6 УСЛОВИ ПРИСТУПАЧНОСТИ ОСОБАМА 

СА ПОСЕБНИМ ПОТРЕБАМА 

 

Приликом планирања и пројектовања 

површина и објеката јавне намене (тротоари 

и пешачке стазе, пешачки прелази, паркинзи, 

стајалишта јавног превоза, прилази до 

објеката хоризонталне и вертикалне 

комуникације у јавним и стамбеним 

објектима) и стамбених објеката са 10 и више 

станова морају се обезбедити услови 

приступачности особама са посебним 

потребама (деци, старим, хендикепираним и 

инвалидним особама) у складу са 

Правилником о техничким стандардима 

планирања, пројектовања и изградње 

објеката, којима се осигурава несметано 

кретање и приступ особама са 

инвалидитетом, деци и старим особама (“Сл. 
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гласник РС”, бр.22/2015), као и осталим 

важећим прописима, нормативима и 

стандардима који регулишу ову  област. 

За приступ и кретање хендикепираних 

и инвалидних лица, неопходно је предвидети 

стазе са рампама на местима денивелације 

између разних категорија саобраћајних 

површина. Код грађевинских објеката чија је 

кота пода денивелисана у односу на коту 

околних тротоара, треба предвидети, поред 

степеника и рампе за кретање хенди- 

кепираних и инвалидних лица, и адекватна 

врата на свим улазима у објекте. 

 

Елементи приступачности за 
савладавање висинских разлика  

 

Прилази до објекта 

Прилаз до објекта предвиђа се на делу 

објекта чији је приземни део у нивоу терена 

или је мање уздигнут у односу на терен. 

Савладавање висинске разлике између 

пешачке површине и прилаза до објекта врши 

се: 

1) рампама за пешаке и инвалидским 

колицима, за висинску разлику до 76 цм; 

2) спољним степеницама, рампама, 

степеништем и подизним платформама, за 

висинску разлику већу од 76 цм. 

Рампе за пешаке  

Савладавање висинских разлика до 76 

цм између две пешачке површине и на 

прилазу до објекта врши се применом рампи 

тако да: 

o нагиб рампе није већи од 5% (1:20), а 

ако нема услова за рампу нагиба од 

5% може износити 8.3% (1:12) за 

кратка растојања (до 6 м) 

o највећа дозвољена укупна дужина 

рампе у посебном случају износи 15 м 

o рампе дуже од 6 м, а највише до 9 м у 

случају да су мањег нагиба, раздвајају 

се одмориштима најмање дужине 150 

цм 

o најмања чиста ширина рампе за 

једносмеран пролаз износи 90 цм, а 

уколико је двокрака чиста ширина 

рампе износи мин 150 цм, са подестом 

од мин. 150 цм 

o површина рампе је чврста, равна и 

отпорна на клизање. 

 

Елементи приступачности јавног 
саобраћаја  

 

Тротоари и пешачке стазе 

o Тротоари и пешачке стазе треба да буду 

приступачни, у простору су међусобно 

повезани и прилагођени за оријентацију, 

и са нагибима који не могу бити већи од 

5% (1:20), а изузетно до 8,3% (1:12). 

o Највиши попречни нагиб уличних 

тротоара и пешачких стаза управно на 

правац кретања износи 2%. 

o Шеталишта у оквиру јавних зелених и 

рекреативних површина су осветљена, 

означена и са обезбеђеним местима за 

одмор са клупама дуж праваца кретања. 

o Клупе треба да имају седишта на висини 

од 45 цм и рукохвате на висини од 70 цм 

изнад нивоа шетне стазе у 50% од 

укупног броја клупа. Поред клупа се 

обезбеђује простор површине 110 цм са 

140 цм за смештај помагала за кретање. 

 

Пешачки прелази и пешачка острва 

o Место пешачког прелаза је означено тако 

да се јасно разликује од подлоге 

тротоара. 

o Пешачки прелаз је постављен под правим 
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углом према тротоару. 

o Пролаз кроз пешачко острво у средини 

коловоза изводи се без ивичњака, у нивоу 

коловоза и у ширини пешачког прелаза. 

o За савладавање висинске разлике између 

тротоара и коловоза користе се закошени 

ивичњаци који се изводе у ширини 

пешачког прелаза и у нивоу коловоза, са 

максималним нагибом закошеног дела до 

8,3%, а ако је технички неизводљиво у 

изузетним случајевима до 10%. 

 

Места за паркирање 

o Места за паркирање возила која користе 

особе са инвалидитетом предвиђају се у 

близини улаза у стамбене зграде, објеката 

за јавно коришћење и других објеката, 

означавају се знаком приступачности. 

o Места за паркирање треба да испуне 

следеће услове: 

o најмања укупна површина места за 

паркирање возила која користе 

особе са инвалидитетом износи 

370 цм x 480 цм; 

o место за паркирање за два 

аутомобила које се налази у низу 

паркиралишних места управно на 

тротоар величине је 590 x 500 цм с 

међупростором ширине 150 цм; 

o Уколико паркиралиште није 

изведено у истом нивоу са 

оближњом пешачком стазом тада 

ће се излаз са паркиралишта 

обезбедити спуштеном пешачком 

стазом максималног нагиба од 

8,3% и минималне ширине 

најмање 140 цм колико износи 

слободан простор за маневрисање. 

o за јавне гараже, јавна парки- 

ралишта, као и паркиралишта уз 

објекте за јавно коришћење и веће 

стамбене зграде, најмање 5% 

места од укупног броја места за 

паркирање, а најмање једно место 

за паркирање; 

o на паркиралиштима са мање од 20 

места која се налазе уз амбуланту, 

апотеку, продавницу прехрамбе- 

них производа, пошту, ресторан и 

дечји вртић, најмање једно место 

за паркирање; 

o на паркиралиштима уз бензинске 

пумпе, ресторане и мотеле поред 

магистралних и регионалних 

путева 5% места од укупног броја 

места за паркирање, али не мање 

од једног места за паркирање; 

o на паркиралиштима уз домове 

здравља, болнице, домове старих и 

друге здравствене и социјалне 

установе, најмање 10% места од 

укупног броја места за паркирање, 

а најмање два места за паркирање. 

 

Неопходно је испоштовати и друге 

услове дефинисане важећом законском 

регулативом.  

Нивелације свих пешачких стаза и 

пролаза радити у складу са важећим 

прописима о кретању инвалидних лица. 

Потребно је испоштовати одредбе 

Закона о спречавању дискриминације особа 

са инвалидитетом (Сл. гласник РС број 

33/2006), у смислу члана 13.  

 

6.7     МЕРЕ ЕНЕРГЕТСКЕ 
ЕФИКАСНОСТИ 

 

 Унапређење енергетске ефикасности 

подразумева смањење потрошње свих врста 

енергије, уштеде енергије и обезбеђење 

одрживе изградње применом техничких мера, 
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стандарда и услова планирања, пројектовања, 

изградње и употребе објеката. Циљ је свести 

потрошњу енергије на минимум, а задржати 

или повећати ниво удобности и комфора у 

објектима. 

 Унапређење енергетске ефикасности 

применити у области грађевинарства, инду- 

стрије, саобраћаја, комуналне инфрастру- 

ктуре, што је од значаја за економију града, 

очување животне средине, а све у контексту 

одрживог коришћења и очувања природних 

ресурса. 

 Објекти високоградње морају бити 

пројектовани, изграђени, коришћени и 

одржавани на начин којим се обезбеђују 

прописана енергетска својства у складу са 

Правилником о енергетској ефикасности 

зграда („Сл. гласник РС“, бр. 61/11). Ова 

својства се утврђују издавањем сертификата о 

енергетским својствима, на основу 

Правилника о условима, садржини и начину 

издавања сертификата о енергетским 

својствима зграда („Сл. гласник РС“, бр. 

61/2011), који чини саставни део техничке 

документације која се прилаже уз захтев за 

издавање употребне дозволе. 

За постизање енергетске ефикасности 

неопходно је следеће: 

• изградња нових и реконструкција 

постојећих грађевинских објеката уз 

поштовање принципа енергетске 

ефикасности 

• детаљно сагледавање стања потрошње 

енергената (према структури и врсти 

енергетских услуга) у секторима 

грађевинарства, индустрије, саобра- 

ћаја и комуналних услуга 

• увођење одговарајућих регулаторних и 

подстицајних мера за стимулисање 

привредних субјеката и становништва 

да примењују мере енергетске 

ефикасности 

• развој даљинског грејања, развој 

гасоводне мреже, која ће омогућити 

супституцију коришћења електричне 

енергије и класичних фосилних 

енергената 

• утврђивање ефеката мера које се 

спроводе у погледу рационалне 

потрошње енергије 

• унапређење и развој статистичких 

података и енергетских индикатора за 

праћење енергетске ефикасности 

• развој инфраструктурне и комуналне 

опремљености насеља у складу са 

мерама заштите животне средине и 

унапређења стања 

• коришћење обновљивих извора 

енергије са акцентом на соларној 

енергији  и коришћењу топлотних 

пумпи у циљу прозводње топлотне 

енергије за загревање простора и воде 

у домаћинствима (примена топлотних 

пријемника сунчеве енергије) 

• унапређење знања и способности и 

повећање свести крајњег корисника у 

стамбеном и терцијарном сектору, 

• подршка локалне управе. 

 

Мере за постизање енергетске 
ефикасности урбаних целина 

 

Облик и конфигурација локације и парцеле 

 

Позиционирање и оријентацију лока- 

ције и парцеле прилагодити принципима 

пројектовања енергетски ефикасних зграда, за 

дате климатске (микроклиматске) услове, у 

мери у којој урбанистички услови то 

дозвољавају. 

 Најпогоднији облик локације је 

правоугаоник, са широм страном у правцу 
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исток—запад и ужом страном у правцу 

север—југ.  

Приликом избора локације за градњу, у 

складу са могућностима, одабрати место 

изложено сунцу, да није у сенци суседних 

објеката и да је заштићено од јаких ветрова. 

Објекте орјентисати према југу, а затворити 

према северу, ограничити дубину објекта и 

омогућити ниском зимском сунцу да продре у 

његову унутрашњост. 

Одредити оптималан волумен објекта 

због смањења топлотних губитака. 

Приликом пројектовања такође 

груписати просторије сличних функционалних 

захтева и унутрашње температуре, односно 

помоћне просторе лоцирати на северу, а 

дневне на југу. Оптимална топлотна заштита 

је једно од основних начела енергетски 

ефикасне градње: правилан избор спољашњег 

омотача објекта, обавезна топлотна изолација 

крова, односно плафона према негрејаном 

таванском простору и пода према терену, 

правилан положај отвора у спољашњим 

зидовима, чиме се у великој мери спречавају 

топлотни губици у току ниских спољашних 

температура. 

 

Мере у односу на утицај ветра 

 

На локацији приликом позиционирања 

објекта и пројектовања узети у обзир правац, 

интезитет и учесталост доминантног ветра у 

различитим периодима године. Предвидети 

природну или вештачку заштиту објеката од 

ветра који стварају повољне микроклиматске 

услове. Постављањем зеленог појаса смањује 

се утицај ветра. 

 

 

 

 

Зеленило 

Зеленилом, односно, комбиновањем 

различитих врста зеленила на истој локацији 

могуће је спречити: појаву топлотних острва, 

негативне ефекте директног и индиректног 

сунчевог зрачења на зграде, негативне 

утицаје ветра. 

Приликом сађења нових засада из 

биолошких разлога треба водити рачуна да су 

ови усклађени са постојећом вегетацијом на 

том подручју. 

Зеленилом треба обезбедити: пасивну 

заштиту објеката од прегревања у летњим 

месецима. Листопадно дрвеће је најпогодније 

када је постављено на југу, југоистоку и 

југозападу објекта. Четинарско дрвеће и 

жбуње је нарочито погодно за заштиту од 

хладних ветрова и контролу снежних наноса.  

Дрвеће висине од 10 м и више 

обезбеђује значајну сенку у току лета за 

околне површине, а када је без лишћа, у току 

зиме дозвољава да директно сунчево светло 

продре у зграду. Најбоље је комбиновати 

четинарско и листопадно дрвеће на истој 

локацији, и тако постићи осенчење и 

спречавање удара ветра, максималан продор 

сунчевог зрачења и дневног светла.  

Заштиту од ветра могуће је осигурати 

помоћу дрвореда смештених на странама 

највеће учесталости дувања ветра. 

Вегетација такође може имати утицаја 

на кретање ваздуха стварањем заклона као и 

стварањем услова за хлађење. Сађењем 

листопадног и четинарског дрвећа могуће је 

скренути правац ветра и тиме постићи 

жељене ефекте у току лета и зиме. 

 

Коришћење вода 

У складу са могућностима користити 

падавине и подземне воде за потребе 

заливања, спољних прања и др., као и за 
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грејање и хлађење објекта, а отпадне воде као 

техничку воду. Техничке просторије 

(резервоар и пумпно постројење) које се 

користе у горе наведене сврхе, уколико су 

укопане, не урачунавају се у индекс 

заузетости парцеле. 

 

Мере за постизање енергетске 
ефикасности објеката 

 

       Основне мере за повећање и 

обезбеђење енергетске ефикасности се односе 

на правилан избор омотача зграде (кров, 

зидови, прозори), грејање објеката (котла- 

рница, подстаница), регулацију-положај 

објекта и осветљење и слично. 

Да би се реализовало енергетски и 

еколошки одрживо грађење неопходно је 

тежити смањењу губитака топлоте из објеката, 

побољшањем топлотне заштите спољашњих 

елемената и повољнијем односу површине и 

запремине објекта, повећању топлотних 

добитака у згради повољнијом оријентацијом 

зграде и коришћењем сунчеве енергије, 

применом обновљивих извора енергије у 

зградама (биомаса, сунце, ветар), повећањем 

енергетске ефикасности термоенергетских 

система. 

Мере за енергетску ефикасност код 

постојеће изградње дефинисати на основу 

утврђене разлике између стварног стања 

објеката и реалних потреба за енергијом и 

треба предузети следеће интервенције: 

 1. побољшање топлотних карактери- 

стика објекта применом топлотне изолације и 

заменом прозора, врата; 

 2. замену или побољшање термоте- 

хничких система (припрема топле воде за 

грејање и употребу у домаћинству и 

пословним просторима); 

 3. побољшање ефикасности система 

електричне енергије (расвета, кућни апарати 

и др.); 

 4. употребу обновљивих извора 

енергије у оквиру потрошње. 

За новопланирану изградњу на 

подручју Плана, примењивати начин 

пројектовања и изградње објеката са ниским 

степеном потрошње енергије, тзв. 

нискоенергетске и "пасивне куће". Основу 

ове архитектуре представља употреба 

обновљивих врста енергије (сунчева енергија, 

био маса, енергија ветра и др.) за грејање 

објеката у зимском периоду, односно 

смањење потребе за хлађењем просторија 

током лета спречавањем упада сунчевог 

зрачења. Нискоенергетске грађевине, а потом 

и такозване "пасивне куће" представљају 

објекте у којима је обезбеђена пријатна 

температура, без обзира на годишње доба и 

спољашње климатске услове без уградње 

засебног система грејања, односно 

климатизације. 

Код градње нових објеката је 

неопходно већ у фази идејног решења и 

пројекта предвидети све што је неопходно да 

се добије квалитетан и оптималан енергетски 

ефикасан објекат: 

 1. анализирати локацију, оријентацију и 

облик објекта; 

 2. применити висок ниво топлотне 

заштите комплетног спољашњег омотача 

објекта; 

 3. искористити топлотне добитке од 

сунца и заштитити објекат од претераног 

осунчања; 

 4. користити енергетски ефикасне 

системе грејања, хлађења и вентилације и 

комбиновати их са обновљивим изворима 

енергије. 

 Уштеда енергије (енергетска ефика- 

сност) у пословним објектима и станоградњи 
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постиже се применом одговарајућих 

пасивних и активних мера. 

 При пројектовању применити пасивне 
мере и то: 

 коришћење природних потенцијала 

микролокације објеката; 

 побољшањем термоизолације зидова, 

кровова и прозора; 

 побољшањем заптивености зграде; 

� обезбеђењем засенчења прозора и 

спречавањем упада директног сунче- 

вог зрачења у просторије; 

� замена светиљки енергетски ефика- 

сним; 

 

 Поред пасивних применити активне 
мере при пројектовању и то; 

� побољшањем система регулације који 

ће  обезбедити оптималне услове у 

објекту у летњим и зимским условима 

рада; 

� применом система интелигентних 

електричних инсталација, које омо- 

гућавају максималан комфор своме 

власнику и које уместо њега доносе 

неке одлуке (активно делују); 

� уградња електронског система за 

расподелу потрошње, који ће бити 

програмиран да не дозволи исто- 

времено укључење највећих потро- 

шача (смањење вршне потрошње-

ангажоване снаге, чији максимум се 

наплаћује за цео  месец и ако је можда 

трајао само само сат времена) или да 

користи електричну енергију по нижој 

тарифи где год је то могуће; 

� уградња “паметног“ осветљења, које 

ради само током нечијег присуства у 

просторији, и које подешава интезитет 

осветљења према спољашњим услови- 

ма, а  уз то користи ефикасније изворе 

осветљења (ЛЕД, флуоресцентне 

лампе...); 

� уградња “паметне“ климатизације - 

централизован и програмбилан начин 

контроле грејања и хлађења, везан за 

стварне потребе и присуство кори- 

сника; 

� пројектовање и градња објекта уз 

коришћење савремених техничких 

решења ради бољег искоришћења 

сунчеве енергије за осветљење и 

догревање  

� применом система рекуперације и 

регенерације топлотне енергије; 

� примена извора топлотне енергије са 

високим степеном корисности; (конде- 

нзациони котлови, топлотне  пумпе и 

сл.); 

� коришћење обновљивих извора ене- 

ргије (соларна енергија, геотерма- 

лна енергија); 

� коришћење расхладних сертифико- 

ваних извора енергије; 

� коришћење акумулатора расхладне 

енергије за покривање вршних 

оптерећења. 

 

            Да би  један објекат био максимално  

енергетски ефикасан потребно је применити 

све расположиве пасивне и активне мере, до 

границе економске исплативости. 

            Посебно обратити пажњу  на  

стварање енергије из обновљивих  извора 

(сунце, ветар, вода, биогас...), когенерацију 

(истовремено стварање елекричне и топлотне 

енергије ), смањење емисија штетних гасова, 

стварање објеката који у што већој мери сами 

обезбеђују своје енергетске потребе. 

           За генерисање енергије могу се 

користити: 

� соларни фотонапонски панели који 
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стварају електричну енергију из 

сунчеве светлости; 

� соларни термални панели који 

стварају електричну енергију из 

сунчеве светлости греју воду или неки 

други флуид; 

 

� ветрогенератори који енергију ветра 

претварају у електричну или меха- 

ничку енергију; 

� микротурбине које когенерацијом 

стварају и топлотну и електричну 

енергију, имају изузетно ниске емисије 

штетних гасова, а као гориво могу  

користити природан гас, дизел и 

слично али и обнављање и отпадне 

гасове (са фарми и депонија, или  из 

постројења за прераду отпадних вода, 

затим из гасовода и рафинерија); 

� геотермалне пумпе које подземну воду 

константне температуре користе за  

грејање и / или хлађење објеката; 

� топлотне пуме које и без подземних 

извора могу грејати или хладити 

објекте;  

� биомаса. 

 

           У мере за побољшање енергетске 

ефикасности у новим или реконструисаним 

објектима спадају и: 

• уградња система управљања (на пр. 

програматор, собни  термостати и 

термостатски регулциони вентили за 

регулацију  грејања простора у згради) 

• замена  котлова за топлу воду који  

раде на течна горива гасним конде- 

зационим котловима са радијаторима 

• замена прозора енергетски ефикасним 

(са двоструким стаклима и 

вишекоморним профилима) 

• коришћење специјалних ниско – 

емисионих стакла кад год је то  могуће 

• уградња одговарајућих спољних 

уређаја за засењивање 

• хоризонталних уређаја на отворима 

окренутим ка југу 

• вертикалних уређаја за засењивање 

(ролетне, жалузине, шалоне) на    

отворима окренутим према истоку и 

западу 

• пројектовање система прозора са 

уградњом контроле бљеска и други 

одговарајући системи (на пр. 

рефлекторе светлости) 

• пројектовање простора са побо- 

љшаним условима дневне светлости  

• у канцеларијама и другим коме- 

рцијалним зградама уградите системе 

за управљање енергијом 

• уградња система  за хлађење  

• коришћење даљинског грејања за 

стамбене блокове или комплексе 

зграда 

• уградња система са фотонапонским 

ћелијама на крововима зграде, зидове 

спољних простора 

• уградња  пасивних соларних система 

на постојеће зграде (стаклене веранде 

и тромбове зидове). 

 

6.8 СТЕПЕН КОМУНАЛНЕ 
ОПРЕМЉЕНОСТИ 

 

У обухвату Плана детаљне регулације 

за становање средњих густина од 50-150 

ст/ха, социјално становање и спорт и 

рекреацију минимални степен комуналне 

опремљености подразумева обезбеђен излаз 

на јавни пут, капацитет паркирања, 

прикључење на електроенергетску 
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нисконапонску мрежу, прикључење на 

мрежу водовода и канализације и обезбеђено 

сакупљање и евакуација комуналног отпада. 

 

7.0 ПРАВИЛА ПАРЦЕЛАЦИЈЕ, 
ПРЕПАРЦЕЛАЦИЈЕ И ИСПРА- 
ВКЕ ГРАНИЦА ПАРЦЕЛА 

     
Општа правила парцелације су 

елементи за одређивање величине, облика и 

површине грађевинске парцеле која се 

формира. 

Грађевинска парцела (планирана и 

постојећа) има површину и облик који 

омогућавају изградњу објекта у складу са 

планским решењем, правилима грађења и 

техничким прописима. Грађевинска парцела 

се формира од једне или више катастарских 

парцела, односно делова парцела, у складу са 

планским условима. 

Свака грађевинска парцела мора 

имати излаз на јавну површину односно 

улицу, непосредно или преко приступног 

пута.  

Парцелација и препарцелација ката- 

старских парцела у границама Плана, пла- 

нирана је у циљу формирања грађевинских 

парцела оптималних величина, облика и 

површина за грађење објеката одређене врсте 

и намене, у складу са наменом и утврђеним 

начином коришћења простора, правилима 

грађења и техничким прописима. 

Парцеле се могу укрупнити препа- 

рцелацијом и могу делити парцелацијом до 

минимума утврђеног планом за одговарајућу 

намену и урбанистичку целину, односно 

подцелину, за шта је потребна израда 

пројекта парцелације, односно пројекта 

препарцелације или геодетски елаборат 

исправке граница суседних парцела и спајање 

суседних парцела истог власника. 

            Приликом исправке границе суседних 

парцела мора се поштовати правило да 

катастарска парцела у јавној својини, која се 

припаја суседној парцели, не испуњава 

услове за посебну грађевинску парцелу, као и 

да је мање површине од парцеле којој се 

припаја.  

У случају да је катастарска парцела 

мања од  минимума прописаног у правилима 

парцелације да би постала и грађевинска 

потребну површину парцеле обезбедити у 

поступку препарцелације или исправке 

граница. Изузеци од овог правила су следећи: 

- парцеле мање од минимума 

прописаних планом детаљне регулације могу 

да егзистирају у простору као грађевинске 

парцеле у случају када се њихова површина 

смањује због планираног саобраћајног 

решења, а непостоји могућност извршења 

препарцелације. 

На парцелама површине мање од 

Планом прописане минималне површине 

(осим претходно наведеног изузетка) не могу 

се градити нови објекти, већ је могућа само 

адаптација, санација и реконструкција 

постојећих објеката. 

Пројектом парцелације на  једној 

катастарској парцели може се образовати 

већи број грађевинских парцела, на начин и 

под условима дефинисаним овим планом     

(у правилима грађења). 

            Пројектом препарцелације од већег 

броја  катастарских парцела или њихових 

делова може се образовати једна или више 

грађевинских парцела, на начин и под 

условима дефинисаним овим планом (у 

правилима грађења). 
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8.0 ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА 

     

Правила грађења дата су по зонама и 

целинама и представљају основ за директну 

примену плана. 

 

8.1 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 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 плана. 

Правила се примењују: 

o за директно спровођење плана - 

издавањем Локацијских услова  

o за израду Урбанистичких пројеката. 

 

У графичком прилогу „Карта 

планиране намене површина“ дате су 

претежне намене, а као пратеће могу се 

јавити њима компатибилне намене. Међу- 

собно компатибилне намене су становање, 

пословање, трговина, угоститељство, 

занатство и услуге, комунални и саобраћајни 

објекти, јавне намене -  здравство, социјална 

и дечија заштита, образовање, култура, 

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. 

 

Услови и начин обезбеђивања 
приступа парцели 

 

Приступ парцели по правилу треба да 

буде са јавног пута – улице, и то када парцела 

најмање једном својом страном директно 

излази на јавну површину, или индиректном 

везом са јавним путем, преко приватног 

пролаза. 

Свака грађевинска парцела мора имати 

један колски приступ. Ширина приватног 

пролаза преко кога се обезбеђује приступ 

јавном путу – је дефинисана у условима 

прикључења на саобраћајну мрежу. 

 

Услови и начин обезбеђења 
простора за паркирање возила 

 

Смештај возила решавати у оквиру 

сопствене парцеле, изван површине јавног 

пута, изградњом паркинга или гаража уз 

услов који је дат за сваку намену посебно у 

оквиру поглавља 8.4.1 ПРАВИЛА ЗА 

ИЗГРАДЊУ САОБРАЋАЈНЕ ИНФРАСТРУ- 

КТУРЕ део Услови и нормативи за 
паркирање. 
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Услови приступачности особама са 
посебним потребама 

 

Приликом пројектовања објеката 

придржавати се услова из Правилника о 

техничким стандардима планирања, пројекто- 

вања и изградње објеката, којима се 

осигурава несметано кретање и приступ 

особама са инвалидитетом, деци и старим 

особама („Службени гласник РС", бр. 

22/2015). 

 

Положај објеката на парцели - 
хоризонтална регулација  

 

Положај објекта на парцели дефинише 

се: 

o грађевинском линијом у односу на 

регулациону линију, 

o удаљеношћу у односу на границу 

суседне парцеле и објеката на њој,  

o удаљеношћу у односу на друге 

објекте на парцели  

 

Грађевинска линија је линија до које је 

дозвољена: 

� изградња нових објеката 

� доградња постојећих објекта. 

Положај објеката одређен је 

грађевинском линијом која је дефинисана у 

односу на регулациону линију (графички 

прилог бр. 5 „Карта урбанистичке регулације 

и парцелације“). 

• Грађевинска линија може да се 

поклапа са регулационом линијом на 

грађевинској парцели или се налази на 

одређеном растојању које је 

дефинисано на графичком прилогу бр. 

5 „Карта урбанистичке регулације и 

парцелације“. 

• За објекте који  имају индиректну  

везу са јавним путем преко приватног 

пролаза грађевинска линија се 

утврђује у односу на границу 

приватног пролаза. Удаљеност од 

границе пролаза усклађује се 

претежном удаљеношћу грађевинске 

линије у тој  урбанистичкој зони или 

целини и не може износити мање од 

3,0 м.  

 Уколико постојећи објекат делом 

излази испред планом дефинисане 

грађевинске линије, а уколико не омета  јавну 

површину (регулациону линију), саобраћајну 

прегледност или суседа на планираној  

грађевинској линији, могуће га је  

реконструисати, адаптирати и санирати. 

Доградња је могућа само иза планом 

дефинисане грађевинске линије.      

Подземна грађевинска линија може се 

утврдити и у појасу између регулационе и 

грађевинске линије, као и у унутрашњем 

дворишту изван габарита објекта, ако то не 

представља сметњу у функционисању објекта 

или инфраструктурне и саобраћајне мреже. 

 

Нивелација 

 

Планом детаљне регулације је 

дефинисана нивелација површина јавне 

намене из које произилази нивелација 

простора за изградњу објеката, у свему према 

графичком прилогу „Карта саобраћајне 

инфраструктуре“.  

Нивелација свих површина је 

орјентационо дата и мора се прецизније 

разрадити кроз израду техничке доку- 

ментације. Приликом израде техничке 

документације могућа су мања одступања од 

Планом предвиђене нивелације, у складу са 

прибављеним геодетским планом за потребе 
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израде документације и детаљнијим нивоом 

разраде. 

 

Индекси 

 

Индекс  заузетости  

 

Индекс заузетости парцеле представља 

однос габарита хоризонталне пројекције 

објекта и укупне површине грађевинске 

парцеле, изражен у процентима. У габарит 

објекта спадају сви испади, еркери, прoпусти 

на објектима.  

У случају да је постојећи индекс 

заузетости парцеле већи од максимално 

дефинисаног у правилима грађења, задржава 

се постојећи, без могућности увећања (на 

објекту се могу радити реконструкција у 

постојећем габариту и волумену, адаптација и 

санација). У случају замене објекта новим, 

индекс заузетости мора бити дефинисан на 

основу вредности из правила грађења из овог 

плана. 

 

Типологија  изградње објеката 

 

Објекти могу бити грађени као:  

- слободностојећи - објекат не 

додирује ни једну линију грађевинске 

парцеле  

- у непрекинутом низу - објекат на 

парцели 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 – објекат додирује све 

четири линије грађевинске парцеле. 

 

Кота приземља нових објеката 

Кота приземља објеката одређује се у 

односу на коту нивелете јавног или 

приступног пута, односно према нултој коти 

објекта .  

Кота приземља објеката на равном 

терену не може бити нижа од коте нивелете 

јавног или приступног пута, односно треба да 

је у односу на коту нивелете јавног или 

приступног пута виша за минимално 0,15м а 

највише 1,20м. 

За објекте који имају индиректну везу 

са јавним путем преко приватног пролаза, 

кота приземља утврђује се у односу на  коту 

пролаза а у складу са горе наведеним 

параметрима. 

 

Грађевински елементи објеката 

- Отворене спољне степенице могу се 

постављати на предњи део објекта, ако је 

грађевинска линија најмање 3,0м увучена у 

односу на регулациону линију и ако 

савлађују висину до 0,90м. У случају да 

савлађују висину преко 0,90м, изнад 

површине терена, улазе у габарит објекта. 

- Грађевински елементи испод коте 

тротоара – подрумске етаже, када се 

грађевинска и регулациона линија не 

поклапају, могу прећи грађевинску линију и 

могу бити постављени на регулациону 

линију. 

Грађевински елементи испод коте 

тротоара - подрумске етаже, када се 

грађевинска и регулациона линија поклапају, 

могу прећи грађевинску, односно 

регулациону линију (рачунајући од основног 

габарита објекта до хоризонталне пројекције 

испада), ако тиме нису угрожене трасе и 
водови инфраструктуре, и то: 
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� стопе темеља и подрумски зидови - 

0,15 m до дубине од 2,60 m испод 

површине тротоара, а испод те дубине 

- 0,50 m; 

� шахтови подрумских просторија до 

нивоа коте тротоара - 1,00 m. 

Стопе темеља не могу прелазити 

границу суседне парцеле, осим уз сагласност 

власника или корисника парцеле. 

 

Изградња других објеката на истој 
грађевинској парцели 

 

На нивоу појединачних парцела, 

површине веће од 5 ари, а у оквиру 

дозвољеног индекса заузетости, дозвољена је 

изградња других објеката (стамбене или 

пословне намене из терцијарног сектора), 

чија намена не угрожава главни објекат и 

суседне парцеле. Уколико се планира 

изградња другог стамбеног или пословног 

објекта, помоћни објекти се не могу градити 

као независни објекти. 

На нивоу појединачних парцела 

дозвољена је изградња помоћних објеката. 

Помоћни објекат јесте објекат који је у 

функцији главног објекта, а гради се на истој 

парцели на којој је саграђен главни стамбени, 

пословни или објекат јавне намене (гараже, 

оставе, септичке јаме, бунари, цистерне за 

воду и сл.). Максимална спратност помоћног 

објекта је По+Пр. 

Минимална удаљеност слободно- 

стојећег објеката на истој парцели износи 1/2 

висине вишег објекта. За објекте у дубини 

парцеле обавезно обезбедити прилаз ка јавној 

површини минималне ширине 2,5. 

 

 

 

 

Заштита суседних објеката 

 

На грађевинским парцелама није 

дозвољена било каква изградња која би могла 

угрозити објекте на суседним парцелама и 

њихову функцију. Приликом изградње нових 

објеката водити рачуна о заштити суседних 

објеката у конструктивном смислу и у смислу  

не угрожавања услова живљења на суседним 

и парцелама у окружењу. 

 Код грађења објеката на граници 

катастарске парцеле према суседу водити 

рачуна да се објектом или неким његовим 

елементом (испадом, стрехом и сл) не угрози 

ваздушни, односно подземни простор суседне 

парцеле. 

Приликом формирања градилишта и 

изградње потребно је обезбедити све објекте 

на парцели као и суседне објекте у погледу 

статичке стабилности.  

Површинске воде са једне грађевинске 

парцеле не могу се усмерити према другој. 

Одвођење атмосферских вода са 

површина крова решити тако да се вода 

спроводи у сопствено двориште, односно 

усмери на уличну канализацију. 

 

Ограђивање грађевинске парцеле 

 

Грађевинске парцеле могу се 

ограђивати зиданом оградом до висине од 

0,90m (рачунајући од коте тротоара), 

транспарентном оградом до висине од 1,40m 

или живом оградом . 

Парцеле чија је кота нивелете виша од 

0,90m од суседне, могу се ограђивати 

транспарентном оградом до висине 1,40m, 

која се може поставити на подзид чију висину 

одређује надлежни општински орган. 
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Зидане и друге врсте ограда 

постављају се на регулациону линију тако да 

ограда, стубови ограде и капије буду на 

грађевинској парцели која се ограђује. 

Зидана непрозирна ограда између 

парцела подиже се до висине 1,40 m, уз 

сагласност суседа, тако да стубови ограде 

буду на земљишту власника / закупца ограде. 

Суседне грађевинске парцеле могу се 

ограђивати живом зеленом оградом, која се 

сади у осовини границе грађевинске парцеле 

или транспарентном оградом до висине од 

1,40m, која се поставља према катастарском 

плану и операту, тако да стубови ограде буду 

на земљишту власника ограде. 

Зидани део ограде или жива ограда 

угаоних парцела (парцеле на углу две улице) 

не могу бити више од 0,80 m од коте тротоара 

или у потпуности могу да буду транспа- 

рентне, због прегледности раскрснице.  

Врата и капије на уличној огради не 

могу се отварати ван регулационе линије. 

Грађевинске парцеле на којима се 

налазе објекти који представљају непосредну 

опасност по живот људи, као и грађевинске 

парцеле посебне намене, ограђују се на начин 

који одреди надлежни орган. 

Грађевинске парцеле на којима се 

налазе постојећи привредни објекти могу се 

ограђивати зиданом или транспарентном 

оградом висине до 2,20m. 

Грађевинске парцеле на којима се 

налазе вишепородични објекти, по правилу, 

се не ограђују, као и парцеле за објекте од 

јавног интереса (осим објеката дечије 

заштите, образовања и комуналне објекте 

које је неопходно оградити). 

Изузетно, приликом ограђивања 

спортских терена и комплекса, могуће је 

изградити транспарентну ограду и веће 

висине, од прописане, у функцији одвијања 

спортских активности. 

 

Одводњавање и нивелација 

Површинске воде се одводе са парцеле 

слободним падом према риголама, односно 

према улици, са најмањим падом од 1,5%. 

Површинске воде са једне грађевинске 

парцеле не могу се усмеравати према другој 

парцели. 

Насипање терена не сме угрозити 

објекте на суседним парцелама. 

Кровне равни свих објеката у погледу 

нагиба кровних равни решити тако да се 

одвођење атмосферских вода са површина 

крова спроводи у сопствено двориште, 

односно усмери на уличну канализацију. 

Изграђене саобраћајне површине, 

приступне пешачке стазе објектима на 

парцели, рампе гаража у приземљу и 

помоћних и радних просторија којима се 

савладава висинска разлика изнад коте 

терена, колске приступне путеве дворишту и 

манипулативне дворишне платое, треба 

извести са падом оријентисано према улици, 

евентуално делом према зеленим 

површинама на парцели (врт, башта и 

слично). 

Одвођење површинских вода са 

манипулативних и паркинг површина 

планираних у дворишном делу парцеле, чија 

површина прелази 200 м2, условљено је 

затвореном канализационом мрежом 

прикљученом на реализовану уличну 

канализацију. 

Одвођење површинских вода са рампе 

изведене за већи број гаража планираних у 

сутерeну објекта (вишепородични, пословни 

објекти и др.) обавезно решавати 

канализационом мрежом прикљученом на 

реализовану уличну канализацију. 
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Услови за постојеће објекте 

 

Код постојећих објеката дозвољена је 

замена постојећег објекта, реконструкција, 

доградња, адаптација, санација, инве- 

стиционо одржавање и текуће (редовно) 

одржавање објекта, као и промена намене, уз 

поштовање свих прописаних урбанистичких 

параметара који се примењују за нову 

изградњу. 

На подручју плана из кога се директно 

издају локацијски услови постојеће објекте 

могуће је реконструисати, адаптирати и 

санирати у постојећим габаритима до 

привођења простора планираној намени (ако 

намена постојећих објеката није у складу са 

планираном наменом), ако посебним 

правилима грађења није другачије прописано. 

Уколико постојећи објекат (квали- 

тетан) делом излази испред планом 

дефинисане грађевинске линије задржава се 

уз могућу реконструкцију, адаптацију  и 

санацију, уколико не омета саобраћајну  

прегледност или суседа на планираној  

грађевинској линији, а доградња је могућа 

само иза планом дефинисане грађевинске 

линије. 

Постојећи објекти спратности макси- 

малне Планом дефинисане, који делом задиру 

у простор између грађевинске и регулационе 

линије, могу да се реконструишу, адаптирају 

или санирају у постојећим габаритима или 

дограђују само иза планом дефинисане 

грађевинске линије. 

Уколико постојећи објекти задиру у 

простор између грађевинске и регулационе 

линије, могуће је претварање таванског 

простора у поткровље поштујући Планом 

дефинисану максималну спратност објекта. 

 

Услови за естетско и архитектонско 
обликовање објеката 

 

Спољни изглед објекта, облик крова, 

примењени материјали, боје и други 

елементи утврђују се архитектонским 

пројектом. 

У обликовном смислу, нови објекти 

треба да буду уклопљени у амбијент, са 

квалитетним материјалима и савременим 

архитектонским решењима. Приликом 

доградње не мењати стилске карактеристике 

објекта.  

 

Одлагање отпада 

 

Одлагање отпада врши се у 

одговарајуће посуде у сопственом дворишту 

за породичне стамбене објекте, односно у 

контејнере смештене на погодним локацијама 

у склопу парцеле или у одговарајућим 

просторијама у објекту за вишепородичне и 

пословне објекте, а у складу са прописима за 

објекте одређене намене.  

Одлагање комуналног кућног отпада 

за вишепородичне зграде решавати у оквиру 

парцеле у складу са важећим стандардима. 

Са парцела на којима је планирана 

изградња или су изграђени пословни и 

производни објекти потребно је предвидети и 

уредити место за одлагање комуналног 

отпада. За смештај контејнера потребно је 

осигурати посебан простор ограђен 

зеленилом. Одлагање других врста отпада 

потребно је уредити у складу са законским 

прописима, зависно од врсте отпада. У 

зависности од врсте производње, односно 

врсте и карактера отпада, отпадни 

производни продукти се одлажу на 

прописану локацију и на прописани начин, у 

складу са врстом отпада. 
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У склопу општих правила грађења 
неопходно је испоштовати и следећа 
правила: 

 

� Приликом пројектовања придржавати се 

важећих прописа за пројектовање 

објеката и прописа за стабилност. 

Фундирање објеката вршити након 

прибављања података о геоморфоло- 

шким карактеристикама земљишта. 

� Делатности код којих је повећана 

емисија буке се не могу обављати у 

зонама становања, као и у граничном 

појасу на удаљености мањој од 30м од 

првих објеката становања. 

� Објекти свих врста и намена треба да су 

функционални, статички стабилни, хидро 

и термички прописно изоловани и 

опремљени свим савременим 

инсталацијама у складу са важећим 

нормативiма и прописима за објекте 

одређене намене.  

� Приликом пројектовања и изградње 

објеката испоштовати важеће техничке 

прописе за грађење објеката одређене 

намене. Објекте пројектовати у складу са 

прописима о изградњи на сеизмичком 

подручју, имајући у виду да се гради на 

подручју које према интензитету 

земљотреса спада у VII + 
и  VIII степен 

Меркали-Канкали- Зибергове скале 

(МЦС). 

� На објектима који се уграђују између и 

до граница обе бочне грађевинске 

парцеле на којима су постојећи објекти 

постављени на заједничкој граници 

парцела, могу се за потребе осветљења и 

вентилације споредних, односно и 

радних просторија извести светларници, 

на рачун габарита планираног објекта. 

 

 

� Јавни простор улице се не може 

користити за обављање делатности 

(складиштење материјала и сл.) нити за 

паркирање тешких возила и машина, већ 

се у ту сврху мора организовати и 

уредити простор у оквиру парцеле 

уколико за то постоје просторни услови 

и не ремете се створени услови живљења 

у ширем окружењу. 
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8.2 ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА ЗА ОСТАЛЕ НАМЕНЕ 
 

8.2.1 СТАНОВАЊЕ 
 

СТАНОВАЊЕ СРЕДЊЕ ГУСТИНЕ од 50-150 ст/ха 

 
УРБАНИСТИЧКЕ ЦЕЛИНЕ  
 

 
1.1 и 2.3  

 

Претежна намена : Становање средње густине од 50-150 ст/ха 

Пратеће намене : 
Пословање компатибилно основној намени становања које не 
угрожава животну средину, објекти јавних намена, спорт и 
рекреација, зеленило, верски, као и објекти пратеће 
саобраћајне и комуналне инфраструктуре у функцији основне 
намене, поштујући прописане урбанистичке параметре за 
зону или целину. 

Врста и намена објеката који се 
могу градити : 

� Породични стамбени објекти са максимално 3 стамбене 
јединице. 

� Породични стамбено-
пословни или пословно-
стамбени објекат. 

У склопу стамбено-пословних 
објеката, пословни простор 
може максимално да заузме 
30% корисне површине 
објекта. Уколико се ради о 
пословању које има карактер 
услужног занатства  онда је та 
површина ограничена 
максимално на 15%. 

� Вишепородични 
стамбени, стамбено-
пословни и пословно-
стамбени објекат 
(минимално 4 стамбене 
јединице) – на простору 
уз Улицу војводе Степе. 

� Пословни објекат (може се градити као јединствени 
објекат на парцели или као засебан објекат на парцели са 
породичним стамбеним објектом). 

� Помоћни објекти у функцији објеката основне намене. 
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� Објекти јавних намена. 

� Верски објекти 

� Инфраструктурни објекти 

• У склопу 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, сервисерске, 
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.), 

• култура (галерије, биоскоп и др.), 
• забава (билијар салони, салони видео игара, и др.) 
• спорта (теретане, вежбаонице за аеробик, фитнес, 

бодибилдинг и др.), 
• пословно-административне делатности (филијале 

банака, поште, представништва, агенције, пословни 
бирои ). 

Mогу се одвијати и друге делатности уз услов да не 
угрожавају околину, животну средину и услове становања, 
буком, гасовима, отпаднима материјама или другим штетним 
дејствима, односно да су предвиђене мере, којима се у 
потпуности обезбеђује околина од штетних утицаја на 
околину.  
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Врста и намена објеката чија је 
изградња забрањена : 
 

Забрањена је изградња свих објеката у којима се обављају 
делатности које могу да угрозе околне објекте и животну 
средину буком, вибрацијама, мирисима, гасовима, отпадним 
водама и другим штетним дејствима, као и објекти који се по 
архитектонском склопу не уклапају у окружење. Није 
дозвољена изградња производних објеката. 

Тип изградње : 
(објекти на парцели могу бити) 

слободно-стојећи 

двојни  

у непрекинутом низу  

у прекинутом низу  

полиатријумски  

атријумски  

Посебна правила за више 
објеката на једној грађевинској 
парцели: 

� На парцелама чија је површина већа од 5.0 ари, могућа је 
изградња и другог објекта на парцели за потребе 
становања или за потребе организовања пословног 
простора из терцијарног сектора. Уколико се планира 
изградња другог стамбеног или пословног објекта, 
помоћни објекти се не могу градити као независни 
објекти. 

� На парцели се може градити и више објеката уколико 
објекти представљају јединствену функционалну целину и 
заједнички користе парцелу. 

� Дозвољена је изградња више слободностојећих, двојних и 
објеката у низу на заједничкој парцели под условом да се 
задовоље планом дефинисана правила грађења као за 
појединачне објекте на парцели. 

Врста интервенције у простору: 

� Дозвољена је нова изградња, доградња, реконструкција и 
санација постојећих објеката. 

� На свим површинама где се налазе постојећи објекти, 
предвиђа се могућност доградње, реконструкције, 
санације, као и замена старих, неквалитетних 
грађевинских објеката у складу са планираном наменом 
поштујући прописане урбанистичке параметре. 
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Услови за парце- 
лацију, 
препарцелацију и 
формирање 
грађевинске 
парцеле : 

Минимална 
површина 
парцеле : 

за слободностојећи објекат:  
1.1.1. породични стамбени објекат је 3.0 ара 
1.1.2. породични стамбено-пословни и пословни 

објекат је 3.0 ара 
1.1.3. вишепородични стамбени, стамбено-пословни и 

пословни објекат је 5.0 ара 

за двојни: 
1.1.4. породични стамбени и стамбено-пословни 

објекат је 4.0 ара (2 x 2.о ара)  

за објекте у прекинутом низу: 
1.1.5. породични стамбени и стамбено-пословни 

објекат је 2.0 ара 
1.1.6. вишепородични стамбени и стамбено-пословни 

објекат је 5.0 ара 

за објекте у непрекинутом низу: 
1.1.7. породични стамбени и стамбено-пословни 

објекат је 1.5 ара 
1.1.8. вишепородични стамбени и стамбено-пословни 

објекат је 5.0 ара 

 

за полуатријумске и атријумске објекте: 
1.1.9. породични стамбени и стамбено-пословни 

објекат је 2.0 ара 
1.1.10. вишепородични стамбени и стамбено-пословни 

објекат је 5.0 ара 

Минимална 
ширина 
фронта 
парцеле : 

за слободностојећи објекат:  
1.1.11. породични стамбени објекат је 10.0м 
1.1.12. породични стамбено-пословни и пословни 

објекат је 14.0м 
1.1.13. вишепородични стамбени, стамбено-пословни и 

пословни објекат је 16.0м 
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за двојни: 
1.1.14. породични стамбени и стамбено-пословни 

објекат је 16.0м  (2 x 8.о м)  

за објекте у прекинутом низу: 
1.1.15. породични стамбени и стамбено-пословни 

објекат је 8.0м 
1.1.16. вишепородични стамбени и стамбено-пословни 

објекат је 14.0м 

за објекте у непрекинутом низу: 
1.1.17. породични стамбени и стамбено-пословни 

објекат је 5.0м 
1.1.18. вишепородични стамбени и стамбено-пословни 

објекат је 12.0м 

за полуатријумске и атријумске објекте: 
1.1.19. породични стамбени и стамбено-пословни 

објекат је 5.0м 
1.1.20. вишепородични стамбени и стамбено-пословни 

објекат је 12.0м 

Максимални индекс заузетости: 

• 50%  
• На постојећим изграђеним грађевинским парцелама чији 

је индекс заузетости већи од дозвољеног могућа је 
реконструкција, пренамена постојећих објеката и 
адаптација таванског простора у стамбени или пословни 
простор. 

Положај објекта на парцели у 
односу на регулациону линију : 

Положај објеката одређен је грађевинском линијом која је 
дефинисана у односу на регулациону линију.  
Објекти се постављају у оквиру дефинисаних грађевинских 
линија, у свему према графичком прилогу бр. 5 „Карта 
регулације и површина јавне намене“. 
Испади на објектима не смеју да пређу регулациону линију. 
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Положај објекта у односу на 
бочне границе парцеле: 

Најмање дозвољено растојање објекта и линије суседне 
грађевинске парцеле је за: 
� слободностојеће објекте на делу бочног дворишта северне 

оријентације – 1.5 m; 
� слободностојеће објекте на делу бочног дворишта јужне 

оријентације – 2.5 m; 
� двојне објекте на бочном делу дворишта – 4.0 m; 
� за први или последњи објекат у прекинутом низу – 4.0м. 

� 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 од 
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. 

Положај објекта у односу на 
суседне објекте: 

� Најмања дозвољена међусобна удаљеност објеката 
износи 4.0м.  

� Минимално 1/2 висине вишег објекта у случају да се 
на бочним странама налазе отвори стамбених 
просторија. 

� За објекте чија је међусобна удаљеност мања могу 
се на суседним странама предвиђати наспрамни 
отвори само нестамбених просторија са 
минималном висином парапета h=1.80м.  

Спратност : 

За урбанистичку целину 1.1: 
� уз Улицу војводе Степе максимално По + П + 2 
� на осталом простору максимално По+Пр +1+Пк 

За урбанистичку целину 2.3 максимално По+Пр +1+Пк 

Висина назитка поткровне етаже износи максимално 1,6 м, 
рачунајући од коте пода поткровне етаже до висине кровног 
венца.  
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Максимална спратност помоћних објеката, који су 
самостални објекти, је По+Пр 

Дозвољена је изградња подрумске или сутеренске етаже, 
уколико не постоје сметње геотехничке и хидротехничке 
природе 

Уређене зелене површине: 
Минимално 20% површине грађевинске парцеле уредити 
зеленим површинама. 

 
Услови за постојеће објекте: 
 

• Постојећи објекти могу се реконструисати, 
адаптирати и санирати у постојећим габаритима.  

• Постојећи објекти могу се дограђивати и 
реконструисати уз поштовање планираних 
урбанистичких параметара. 

• Постојеће објекте  који се налазе у појасу 
регулације планираних саобраћајница уклонити 
приликом привођења земљишта планираној намени 

• Постојећи објекти који делом задиру у планирану 
грађевинску линију, задржавају се уз услов  да се 
доградња врши у складу са планираном 
грађевинском линијом.  

• За доградњу и реконструкцију постојећих 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» који би служили искључиво за 
нужно осветлење просторије.  

• Уколико је постојећи објекат на мањој удаљености 
од границе суседне парцеле, од планом прописане, 
а већој од 1.0м, при доградњи и реконструкцији 
објеката није дозвољено отварање отвора на 
фасади  изузев на помоћним просторијама са 
парапетом минималне висине од 1,80м или фиксни 
''стаклени зидови'' ( стаклене призме) за нужно 
осветљење просторија. 
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Приступ: 

• Приступ парцели остварити са јавног пута или 
преко приватног пролаза, у складу са параметрима 
датим у поглављу 5.6.1 Правила уређења 
саобраћајне инфраструктуре део Услови за 
приступ на јавну саобраћајну мрежу. 

Паркирање: 

• Паркирање возила решавати у склопу сопствене 
парцеле у складу са параметрима датим у поглављу 
8.4.1 Правила за изградњу саобраћајне 
инфраструктуре део Услови и нормативи за 
паркирање. 

• 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 може 
имати мах.површину 30м2.  

 
Остала правила: 
 

• Приликом пројектовања придржавати се важећих 
прописа и норматива за пројектовање ове врсте 
објеката и прописа за стабилност објеката. 

• Диспозиција објеката треба да буде таква да се 
обезбеде хигијенски стандарди проветрености 
локације, као и да омогући постављање зеленила са 
функцијом смањења негативних утицаја на 
животну средину. 

• На постојећим изграђеним парцелама, које су мање 
од прописаних дозвољена је реконструкција, 
доградња или замена објеката до највећег 
дозвољеног степена заузетости. Могућа је промена 
намене објеката. 

 
 

8.3  ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА ЗА ОБЈЕКТЕ И 
ПОВРШИНЕ ЈАВНЕ НАМЕНЕ 

 

Правила за образовање грађеви- 
нских парцела јавних намена 
 

У складу са прописима о експро- 

пријацији земљишта, у планском подручју 

потребно је формирати парцеле намењене за 

јавне намене, које су приказане на графичком 

прилогу бр.5 „Карта регулације и површина 

јавне намене“. 

Планом је одређена и дефинисана 

регулациона линија, као линија која раздваја 

површину јавне намене од површина осталих 

намена и као линија која раздваја површине 

јавних намена међусобно. 
 

Правила грађења за јавне објекте  
 

За реконструкцију и доградњу 

постојећих објеката дозвољено је издавање 

локацијских услова на основу овог Плана, а 

за изградњу нових површина и објеката јавне 

намене обавезна је израда урбанистичког 
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пројекта за потребе урбанистичко-

архитектонског обликовања и урбанистичко-

архитектонске разраде локације. 
 

Правила за изградњу површина и 
објеката јавне намене у склопу површина 
остале намене 

 
Планом детаљне регулације дозвољена 

је изградња површина и објеката јавне намене 

у склопу зона предвиђених за остале намене 

при чему је за њих неопходно испоштовати 

правила грађења која су дефинисана за зону 

или целину у којој се планира површина јавне 

намене, поштујући стандарде и нормативе 

при пројектовању који важе за јавне објекте. 

 

8.3.1 СОЦИЈАЛНО СТАНОВАЊЕ 

 
СОЦИЈАЛНО СТАНОВАЊЕ – 
урбанистичка целина 1.2 

 

� Намена парцеле и врста објекта: 

објекти за социјално становање 

� Дозвољена је: 

� изградња нових објеката – архите- 

ктура нових мора бити индетична 

постојећој 

� реконструкција постојећих обје- 

ката. 

� Положај грађевинске линије: у складу 

са графичким прилогом бр.5 „Карта         

регулације и површина јавне намене“. 

Објекте у комплексу социјалног 

становања планирати на удаљености 

половине висине објекта од границе 

парцеле на којој се налази објекат 

МРС, а минимално 8м. 

� Тип објекта: слободностојећи објекат, 

двојни објекат, објекти у прекинутом 

низу. 

� Комплекс социјалног становања је 

јединствена грађевинска парцела у 

складу са графичким прилогом бр.5 

„Карта регулације и површина јавне 

намене“ 

� Максимални индекс заузетости 35% 

� Минимални проценат зелених 

површина 30% 

� Максимална спратност објекта: до 

По+Пр+2+Пк 

� Објекти се постављају у оквиру 

дефинисаних грађевинских линија, у 

свему према графичком прилогу бр.5 

„Карта регулације и површина јавне 

намене“.  

� Минимална дозвољена међусобна 

удаљеност објеката је: 

• за слободностојећи објекат ½ 

висине вишег објекта, изузетно ¼ 

висине објекта уколико на 

наспрамним фасадама нису 

предвиђени отвори стамбених 

просторија 

• за објекте у низу 5.0м, изузетно 

4.0м ако један од зидова објекта 

садржи отворе за дневно 

осветљење. 

• Приступ комплексу остварити са јавне 

саобраћајнице.    

• Простор за паркирање возила 

обезбедити на сопственој грађевинској 

парцели, у складу са условима датим у 

поглављу 8.4.1 ПРАВИЛА ЗА 

ИЗГРАДЊУ САОБРАЋАЈНЕ ИНФ- 

РАСТРУКТУРЕ део Услови и 

нормативи за паркирање. 

• Комплекс не ограђивати или оградити  

живом оградом максималне висине 

0.90м 

• При пројектовању придржавати се 

свих важећих прописа за пројектовање 

ове врсте објеката. Обавезна је израда 

геомеханичког елабората. Услове и 

начин фундирања прилагодити 

резултатима детаљних геолошких 
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истраживања. 

• Врсте зеленила које се саде не смеју да 

буду крте, бодљикаве и отровне врсте.  

Високо дрвеће не треба садити на 

јужној страни. 

• При пројектовању морају се 

испоштовати сви услови за несметано 

кретање деце, старих, хендикепираних 

и инвалидних лица  

• За потребе формирања грађевинске 

парцеле извршити препарцелацију у 

складу са Законом.    

• Придржавати се у свему Уредбе о 

стандардима и нормативима за 

планирање, пројектовање, грађење и 

условима за коришћење и одржавање 

станова за социјално становање 

(„Службени гласник РС“, број 

26/2013). 

 

СОЦИЈАЛНО СТАНОВАЊЕ – 
урбанистичка целина 1.3 

 

� Намена парцеле и врста објекта: 

објекти за социјално становање 

� Положај грађевинске линије: у складу 

са графичким прилогом бр.5 „Карта         

регулације и површина јавне намене“ 

� Тип објекта: слободностојећи објекат, 

двојни објекат, објекти у прекинутом 

низу, групације од три или више 

објеката 

 

 

� Комплекс социјалног становања је 

јединствена грађевинска парцела у 

складу са графичким прилогом бр.5 

„Карта регулације и површина јавне 

намене“ 

� Максимални индекс заузетости 30% 

� Минимални проценат зелених 

површина 30% 

� Максимална спратност објекта: до 

По+Пр+2 

� Објекти се постављају у оквиру 

дефинисаних грађевинских линија, у 

свему према графичком прилогу бр.5 

„Карта регулације и површина јавне 

намене“. Код изградње нових објеката 

минимално растојање грађевинске од 

регулационе линије је 5.0м. 

� Удаљење од граница парцеле: 

минимално 4.0 m  

� Минимална дозвољена међусобна 

удаљеност објеката је: 

• за слободностојећи објекат ½ 

висине вишег објекта, изузетно ¼ 

висине објекта уколико на 

наспрамним фасадама нису 

предвиђени отвори стамбених 

просторија 

• за објекте у низу 5.0м, изузетно 

4.0м ако један од зидова објекта 

садржи отворе за дневно 

осветљење. 

� Приступ комплексу остварити са јавне 

саобраћајнице, на једном месту. Прикључак 

предвидети на месту тако да се прати ритам 

раскрсница на планираној саобраћајници 

Булевар младости.   

� Простор за паркирање возила 

обезбедити на сопственој грађевинској 

парцели, у складу са условима  датим 

у поглављу 8.4.1 ПРАВИЛА ЗА 

ИЗГРАДЊУ САОБРАЋАЈНЕ ИНФ- 

РAСТРУКТУРЕ део Услови и 

нормативи за паркирање. 

� Комплекс не ограђивати или оградити  

живом оградом максималне висине 

0.90м 

� При пројектовању придржавати се 

свих важећих прописа за пројектовање 

ове врсте објеката. Обавезна је израда 

геомеханичког елабората. Услове и 

начин фундирања прилагодити 

резултатима детаљних геолошких 
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истраживања. 

� Врсте зеленила које се саде не смеју да 

буду крте, бодљикаве и отровне врсте.  

Високо дрвеће не треба садити на 

јужној страни. 

� При пројектовању морају се 

испоштовати сви услови за несметано 

кретање деце, старих, хендикепираних 

и инвалидних лица  

� За потребе формирања грађевинске 

парцеле извршити препарцелацију у 

складу са Законом.    

� За комплексe социјалног становања 

прописује се обавеза расписивања 

урбанистичко-архитектонског конку- 

рса у складу са Уредбом о 

стандардима и нормативима за 

планирање, пројектовање, грађење и 

условима за коришћење и одржавање 

станова за социјално становање 

(„Службени гласник РС“, број 

26/2013). 

 

 

8.3.2 СПОРТ И РЕКРЕАЦИЈА 

 
СПОРТСКИ ЦЕНТАР– урбанистичка 

целина 2.2 

 

• Дозвољена намена – у функцији 

спорта и рекреације. Могућа је 

изградња отворених терена, монтажне 

сале. У оквиру комплекса изградити 

пратеће објекте у функцији спортских 

садржаја (пословање, услуга и др.). 

• Спратност монтажне сале је Пр. 

• Спратност пратећих објеката осталих 

намена који прате спорт и рекреацију 

је максимално По+Пр+1. 

• Индекс заузетости земљишта под 

теренима и објектима је маx 50%. 

• Све слободне површине треба да су 

парковски озелењене и уређене. 

Минимални проценат заузетости 

зелених површина је 30%. 

• Објекти се постављају у оквиру 

дефинисаних грађевинских линија, у 

свему према графичком прилогу бр.5 

„Карта регулације и површина јавне 

намене“. 

• Минимална дозвољена међусобна 

удаљеност објеката је ½ висине вишег 

објекта. 

• Приступ комплексу остварити са јавне 

саобраћајнице, на једном месту. 

• Простор за паркирање возила 

обезбедити на сопственој грађевинској 

парцели, у оквиру комплекса, а у 

складу са условима  датим у поглављу 

8.4.1 ПРАВИЛА ЗА ИЗГРАДЊУ 

САОБРАЋАЈНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ 

део Услови и нормативи за паркирање. 

Смештај службених возила решавати 

искључиво на припадајућој парцели, а 

у складу са условима организације и 

уређења простора парцеле.  

• Комплекс се може оградити оградом 

(препорука је жива ограда) висине 

максимално 2.2м.  

• Обавезна израда Урбанистичког 

пројекта као разрада плана. 

 

8.3.3 КОМУНАЛНИ ОБЈЕКТИ 

 
ТРАФОСТАНИЦА 35/10 кВ – 
урбанистичка целина 1.4 

 

− Објекат трафостанице ТС 35/10kV 

реконструисати или заменити новим 

објектом, у свему у складу са прописима за 

изградњу ове врсте објеката 

− Поштовати дату грађевинску линију 

− Ограда је метална, минималне висине 1,8 м 

и обавезно се уземљује.  

− Минимално растојање од објекта 

трафостанице до ограде износи 5 m. 
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Улазна капија треба да има посебан улаз за 

пешаке. 

− Трансформаторска зграда не сме бити са 

равним кровом, а плато на коме се налази 

трансформаторска зграда треба да има 

добро одводњавање. 

− Комплекс трафостанице радити у складу са 

условима  датим у поглављу 8.4.3 

ПРАВИЛА ЗА ИЗГРАДЊУ ЕЛЕКТРО- 

ЕНЕРГЕТСКЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ 

 
МЕРНО РЕГУЛАЦИОНА СТАНИЦА 
(МРС) – урбанистичка целина 1.5 

 

− Објекат МРС изградити у складу са 

прописима за изградњу ове врсте објеката. 

− Поштовати дату грађевинску линију. 

− Комплекс МРС изградити у складу са 

условима  датим у поглављу 8.4.5 

ПРАВИЛА ЗА ИЗГРАДЊУ ТЕРМОТЕ- 

ХНИЧКЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ 

 

8.4 ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА ИНФРАСТРУ- 

КТУРНИХ МРЕЖА 
 

8.4.1  ПРАВИЛА ЗА ИЗГРАДЊУ 
МРЕЖЕ И ОБЈЕКАТА САО- 
БРАЋАЈНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ 

 
Урбанистичко решење саобраћајних 

површина, односно регулационе ширине и 

нивелациони елементи, као и попречни 

профили за постојеће и планиране 

саобраћајнице приказани су у графичком 

прилогу број 4 „Карта саобраћајне 

инфраструктуре“, са аналитичко-геодетским 

и свим осталим елементима неопходним за 

израду техничке документације за 

саобраћајнице. 

 Све елементе попречног профила 

саобраћајних површина који се функци- 

онално разликују раздвојити нивелационо. 

Инжењерско-геолошке карактеристике 

терена захтевају примену адекватних сана- 

ционих мера при изградњи саобраћајница. 

Тачну диспозицију потпорних зидова 

(димензије, врста, нагиб) димензионисати 

кроз израду техничке документације на 

основу детаљних геолошких истраживања за 

потребе саобраћајница. 

Коловозну конструкцију одредити 

према инжењерско-геолошким каракте- 

ристикама тла и очекиваном саобраћајном 

оптерећењу. 

Геометрија планираних и постојећих 

раскрсница и саобраћајних прикључака 

предвиђених за реконструкцију (ситуационо 

и нивелационо) прецизно ће бити дефинисана 

у току израде техничке документације на 

основу важећих правилника и осталих 

важећих стандарда и прописа који регулишу 

ову материју. 

За све предвиђене интервенције и 

инсталације које се воде кроз земљишни 

појас (парцелу пута) потребно је обратити  се 

надлежном управљачу пута. 

 

РЕГУЛАЦИЈА 

Регулационе линије и осовине 

саобраћајница представљају основне 

елементе за дефинисање саобраћајне мреже, 

чиме је дата граница у оквиру које је дато 

техничко решење трасе. На овај начин је 

омогућено да се даљом разрадом решења 

трасе, кроз техничку документацију, 

унапреде поједина решења дата у плану (у 

оквиру дефинисане границе), а уз обавезујући 

број планираних саобраћајних трака, у циљу 

побољшања саобраћајних ефеката, инфра- 

структурних решења и рационализације 

трошкова изградње планиране саобраћајнице. 
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Регулациона ширина новопланираних 

улица и улица које се коригују утврђена је у 

складу са функционалним рангом саобра- 

ћајница и потребама смештаја планиране 

саобраћајне и комуналне инфраструктуре. 

Планом хоризонталне регулације 

улица дефинисани су услови за диспозицију 

саобраћајних површина – коловоза, тротоара 

и бициклистичких стаза у профилу улице. 

Планираном наменом простора, 

дефинисане су зоне са различитим режимима 

изградње и уређења, као и зоне у којима се не 

мења постојећа регулација. 

 У дугорочној концепцији развоја 

система саобраћаја планирана је надградња 

постојеће саобраћајне матрице на подручју 

ПДР » Кошутњак 1-Младост «. У складу са 

таквим решењима у простору, неће доћи до 

битних промена у генералном систему  

регулације насеља. Изузетак чине зоне кроз 

које пролазе трасе планираних саобраћајница, 

као што је: 
 
Примарна улична мрежа 
 

Окосницу саобраћајне мреже 

представља примарна градска мрежа која на 

подручју ПДР-а обухвата градске саобра- 

ћајнице I реда и сабирне улице. 
 

Код градских саобраћајница I планира се: 
 

- Проширење Ул. Војводе Степе - 
Синђелићева  на попречни профил од 17,5m, 

на деоници од реке Лупњаче до спајања са 

Синђелићевом улицом. Ширина попречног 

профила је 17,5m 

(2х2,0+2х6,0+1,5=17,5m).

 

- Ул. Стевана Првовенчаног је 
планирана од Ул. војводе Степе - 
Синђелићева и представља природни 
наставак те улице планиране ПГР-ом 
„Центар“. Планом је предвиђено да она има 
четири саобраћајне траке, два тротоара, по 
један са сваке стране коловоза, као и 
бициклистичке стазе које се пружају уз ивицу 
коловоза и тротоара. Укупнa планирана 
ширина профила је 19,0m (2х1,75+2 х 
1,5+2х6,0+0,5=19,0m).  

 

У свим улицама је коригована 
регулациона ширина улице како би се 
створили услови за безбедно одвијање 
саобраћаја у наредном периоду, при чему се 
водило рачуна о рангу појединих 
саобраћајница (синхронизација саобраћа- 
јница вишег и нижег реда). 

 

Сабирне саобраћајнице: 
 

 Иако су наведеним „ГУП 2015.“ као и 
усвојеним „ПГР Центар“. као сабирне улице 
планиране Улица Илије Гарашанина и 
Булевар младости, намеће се потреба да ту 
функцију преузме и Улица Призренска 
(радни назив).   
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 - Улицa Илије Гарашанина је 
планирана по постојећој траси, али 
проширеног попречног профила на, 13m. 
Ширина попречног профила је 13m 
(2х2,0+2х1,5+1х6,0=13,0m), осим у делу од 
раскрснице са Улицом бр.419 до Улице 
војводе Степе – Синђелићева где је сужен 

због ограничавајућих просторних могућности 
и износи 10m (2х2,0+1х6,0=10,0m).  

 
 

 

 
 

 

- Булевар младости (радни назив) је 
планиран поред постојећег деснообалног 
одбрамбеног бедема. У попречном профилу 
садржи бициклистичке стазе са обе стране 
уз ивицу коловоза. Ширина попречног 
профила је променљива и варира од 
максималних 12м до минималних 10м:  

 - 12m (2х2,0+2х1,0+1х6,0=12,0m). 

- 10m (1х2,0+2x1,0+1х6,0=10,0m). 

 

 

 
 

- Ул. Призренска – радни назив (бивша Ул. бр 420)  у овом плану има функцију 

сабирне улице, иако планом „ПГР Центар“ није тако планирана, с обзиром да има 

укрштање са Ул. Војводе Степе са пуним програмом скретања и да повезује два 

насеља (Кошутњак 1 и 2). Представља наставак улице Призренске планиране планом 

„ПГР Центар“. Ширина попречног профила је 11m (2х2,0+1х1,0+1х6,0=11,0m), мада 

се је и она делимично променљива дуж трасе, па се на једном делу она шири на 

11,75m (1х2,75+1x2.0+1х1,0+1х6,0=11,75m). 
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- Наведене улице, заједно са градским 
саобраћајницама, део Улица војводе Степе и 
део Улице Стевана Првовенчаног, чине 
основну матрицу саобраћајне мреже на 
простору израде овог плана и представљају 
основ за формирање секундарне градске 
мреже. 

 
Секундарна саобраћајна мрежа 

 

На осталом делу саобраћајне мреже, 

функционалног ранга остале саобраћајнице, 
као и унутрашња секундарна мрежа 

саобраћајница је углавном неадекватне 

ширине попречног профила и потребно је 

проширити на 7,0m. Планирана секундарна 

мрежа, се у знатној мери ослања на постојећу 

мрежу саобраћајница, уз корекцију и допуну 

елемената попречног профила. Предвиђена је 

и изградња нових приступних улица у циљу 

проширења секундарне мреже на преостали 

део подручја.  

 - Ул. Вуковарска је планирана да се 
отвори и на улицу Стевана Мољевића 

(бивша Ул. бр 413), али је неопходно 

извршити проширење попречног профила на 

7,0m (1x0,5+1x1,5+2x2,5)m. Такође се на 

њеном супротном крају планира „затварање“ 

и формирање окретнице. 

 - Улица Дринска (бивша Ул. бр. 
417), остаје у оквиру постојеће трасе, али се 

планира њено повезивање на улицу Стевана 
Мољевића (бивша Ул. бр 413), као и 

проширење профила на 8,0m (2x2,5+2x1,5)m. 

 - Улице: Стевана Мокрањца (бивша 
Ул. бр.416), Кумановска (бивша Ул. бр. 
415), Стевана Мољевића (бивша Ул. бр. 
413), Барањска (бивша Ул. бр. 402), Улица 
бр. 404, Драгутина Димитријевића – Аписа 
(бивша Ул. 405) и Ул. бр. 406 су планирана 
по постојећим трасама, али са неопходним 

проширењем на 7,0m (1x0,5+1x1,5+2x2,5)m, 

за категорију осталих улица, са што мање 
рушења и ремећења постојећег стања.  

 - Ул. бр. 418 је планирана са 

неопходном исправком у реону ТС 

35/10кV/кV „Кошутњак“ и такође “слепим” 

завршетком на Ул. војводе Степе, са којом 

би остварила везу преко Ул. Илије 
Гарашанина или Ул. Призренске – радни 
назив (бивша Ул. бр 420). 

 - Ул. бр. 419 је планирана да се 
продужи до Ул. Илије Гарашанина (бивша 
Ул. бр. 407) због омогућавања посредне везе 
парцела на Улицу војводе Степе, као и боље 

везе “парцела” које се прикључују на 

новопланирану Ул. бр 414а). 
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 - Улице 420а и 420б, планиране су као 
„слепе“ саобраћајнице које се завршавају 

окретницама, при чему Улица 420а 

представља на неки начин потврђивање 

постојећег стања, пошто је планирана делом 

који се и сада користи за приступ парцелама, 

али са проширеним профилом од 7,0m 

(1x0,5+1x1,5+2x2,5)m. За разлику од ње 

Улица 420б је планирана као измештена 

траса постојеће Улице 1. Планирана ширина 

профила је 6,5m (2x2,5+1x1,5)m. 

 - Ул. бр 421 је планирана са тзв. 
“слепим” завршетком на Ул. војводе Степе и 

са том улицом би остварила везу преко Ул. 
бр. 425, а посредством Улице бр. 425а. 

Ширина профила 8m (2x1,5+2x2,5)m.  

 - Ул. бр. 421а планира се по 

постојећем коридору са проширењем 

профила на 8м (2x1,5+2x2,5)m, завршава се 

„слепо“ окретницом. 

 - Ул. бр 425 представља везу улице 
425а и Улице војводе Степе. Планирана 

ширина профила јој је 7,8m (2x1,4+2x2,5)m.  

 - Ул. бр 425a је улица која се пружа од 
Улице бр. 421 до улице Зелена долина. 
Делимично је планирана по постојећој траси, 

са потребним проширењем, а делом се 

планира новом трасом, управо ради 

повезивања са улицом 421, на једној као и 

остваривања везе са улицом Зелена долина на 

супротној страни. Целом својом дужином 

планирана је у профилу од 8,0m 

(2x1,5+2x2,5)m.- 

 - Ул. Зелена долина (радни назив) је 

највећим својим делом новопланирана 

саобраћајница, чији почетак је на Булевару 
младости, а завршетак кружном окретницом, 

такође код Булевара младости, са пешачком 

везом са њим  и паркинг простором за око 40 

ПА. Осим ове, на приближно средишњем 

делу трасе постоји оформљена још једна 

ниша за паркирање са директним приступом, 

капацитета око 40 паркинг места за путничке 

аутомобиле. Осим на овим местима профил 

улице је константан и износи 8,0m 

(2x1,5+2x2,5)m. Проширење за потребе 

формирања паркинга износи 6,5m. Улица се 

проширује и на делу од к.п. 5895/7 КО Чачак 

до раскрснице са улицом бр. 425а, и на 

кратком делу након ње. Проширење прати 

границе оформљених грађевинских парцела. 

 - Ул. бр 429 је практично наставак 
улице Зелена долина и највећим делом 

потврђена је по постојећој траси уз 

проширење на 8,0m (2x1,5+2x2,5)m. 

 - Книнска (бивша Ул. бр. 403), је 

улица са профилом који износи 5,0m 

(1,5+3,5)m.  
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Генералним регулационим решењем препоручене су регулационе ширине за: 
 

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

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

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

светли профил (пут-пут) ......................................................... мин 4,5m 

 

Подземне трасе главних водова 

комуналне инфраструктуре смештене су у 

регулационим профилима саобраћајница 

(водоснабдевање, кишна и фекална 

канализација, кабловски водови ел.енергије, 

ТТ инсталација, топловоди, гас). 
 

НИВЕЛАЦИЈА 
 

Подручје обухваћено ПДР-ом лежи на 

теренима који су нагнути према току Западне 

Мораве. Такав рељеф обезбеђује одвођење 

површинских вода према саобраћајницама, са 

којих се оне одводе системом кишне 

канализације. Површине непосредно уз реку 

су делимично у депресији и са њих је 

одвођење површинских вода решено 

системом кишне канализације. 

Нивелете постојећих саобраћајница се 

задржавају. Делови планираних саобра- 

ћајница, који се надовезују на постојеће 

деонице, нивелационо су прилагођене 

постојећем стању. 

До корекција нивелета доћи ће на 

планираним денивелисаним укрштањима и 

деоницама нових саобраћајница, што ће бити 

прецизно дефинисано техничком 

документацијом. 

Нивелету саобраћајница радити на 

основу кота датих у графичким прилозима, а 

које треба третирати као оријентационе 

приликом пројектовања. С обзиром да је у 

питању надоградња и модернизација 

постојеће уличне мреже, као и пројектовање 

нових саобраћајница, потребно је водити 

рачуна о постојећим котама, како 

саобраћајница, тако и о котама улаза у 

парцеле и објекте приликом комплетирања 

мреже, као и о котама осталих 

инфраструктурних мрежа. 

Нивелацију земљишта, односно 

парцела које нису јавног карактера 

усагласити са висинским решењем 

саобраћајница утврђених као јавне површине. 

Нивелационо, новопланиране саобра- 

ћајнице су уклопљене на местима  укрштања 

са већ постојећим саобраћајницама, док су на 

преосталим деловима одређене на основу 

топографије терена и планираних објеката. 

У нивелационом смислу, код 

потврђивања траса постојећих саобраћајница 

задржане су углавном постојеће висинске 

коте. 

 

 

 



4. mart 2016. godine                SLU@BENI LIST ГРАДА ^A^KА                Strana broj  917— Broj  5  

 

 

МАКСИМАЛНИ ПОДУЖНИ НАГИБ према усвојеном плану «ПГР Центар»: 

 

градске саобраћајнице I и II  .................................................................................................... 6% (7%) 

сабирне саобраћајнице I и II  .................................................................................................... 7% (8%) 

приступне улице .................................................................................................... 
12% 

(14%) 

 

Обзиром да је терен на пордручју 

плана углавном раван, није било потребе за 

максималним нагибима ни на једној од 

саобраћајница. 

 

УСЛОВИ И НОРМАТИВИ ЗА 
ПАРКИРАЊЕ 

 
Стационарни саобраћај организовати 

поштујући следеће принципе: 

 

• Зоне становања: паркирање 

организовати ван јавног пута, у оквиру 

сопствене парцеле. 

• Централне функције: обезбедити 

паркирање на грађевинској парцели, 

ван површине јавног пута. 

• Зоне јавних функција: обезбедити на 

грађевинској парцели, ван површине 

јавног пута. 

• У зони парка: предвиђене су 

самосталне паркинг скупине. 

• У зони спорта: предвидети 

самосталне паркинг скупине. 

 

 

 

 

Табела бр. 5: Норматив који се примењује приликом димензионисања паркинг места и ширине 

пролаза, на парцелама изван јавних саобраћајница 

  

  

  

тип возила α A B D 

Путничко 
возило 

0° 5,5 2 3,5 

30° 4,3 2,2 2,8 

45° 5 2,3 3 

60° 5,3 2,3 4,7 

90° 4,8 2,3 5,4 
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Услови и нормативи за паркирање 
за јавне површине и објекте  

 

Број места за смештај путничких 

возила за садржаје јавне намене одредити 

према нормативима, и то за: 

• образовање: 1ПМ/по учионици 

или 1ПМ/на  10 запослених 

радника 

• дечја установа: 2ПМ/по групи 

• здравствене: 1ПМ/на сваког 

лекара или 1ПМ/на 5 запослених 

• култура: 1ПМ/на 30 гледалаца 

• спортски комплекс: 3% укупне 

површине парцеле 

За нове комплексе површина јавне 

намене паркирање возила решити на 

припадајућој парцели према датим 

нормативима, као и за постојеће комплексе 

где то просторне могућности дозвољавају. За 

постојеће комплексе јавних намена код којих 

није могуће задовољити дате нормативе за 

паркирањем, потребе за паркирањем 

остварити делом у склопу комплекса а делом 

на јавним паркинг просторима. 

Места за смештај возила и простор за 

маневрисање возила приликом уласка/ 

изласка на места за смештај возила, у 

зависности од угла паркирања, диме- 

нзионисати према важећим нормативима и 

стандардима. 
 
 
Услови и нормативи за паркирање 

на површинама остале намене 
 

Планирани објекти своје потребе за 

стационирањем возила у оквиру своје 

грађевинске парцеле, било у гаражи у склопу 

самог објекта, или као самосталан објекат 

или на слободном делу парцеле. 

Број места за паркирање путничких 

возила одредити према нормативима: 

• становање:  1,2ПМ/ на 1 стан 

• пословање, администрација, 

услуга и сл.: 1ПМ на 70 м2 

корисног простора, односно 1ПМ 

по пословној јединици уколико је 

њена површина мања од 70м2 

• трговина на мало: 1ПМ на 100 м2 

корисног простора 

• угоститељство: 1ПМ на два стола 

са по четири столице, или 1ПМ/на 

један сто за угоститељски објекат 

прве категорије 

• хотелијерска установа: 1ПМ/2 - 10 

кревета у зависности од категорије 

 

У оквиру комплекса где се планирају 

комерцијални садржаји (за чије потребе се 

користе и теретна возила) планирати и 

простор за смештај теретних возила. Места за 

смештај возила и простор за маневрисање 

возила приликом уласка/изласка на места за 

смештај возила, у зависности од угла 

паркирања,димензионисати према важећим 

нормативима. 

Гараже објекта планирају се у или 

испод објекта у габариту, подземно изван 

габарита или надземно на грађевинској 

парцели. 
 
 

ПОСЕБНА ПРАВИЛА ЗА ИЗГРАДЊУ 
САОБРАЋАЈНЕ МРЕЖЕ 

 
Правила за изградњу коловоза  
 

• Изградњу коловоза планирати од 
савремених материјала и са 
савременим коловозним констру- 
кцијама према важећим нормативима 
и стандардима. 

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

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

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

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

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

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

• Одвод атмосферских вода са 
површине коловоза планирати преко 
сливника у атмосферску канали- 
зациону мрежу. 

• У регулационим профилима улица 
предвидети јавну расвету. 

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

• Техничком документацијом предви- 
дети потребну саобраћајну сигнали-
зацију у складу са усвојеним режимом 
саобраћаја. 

 
Правила за изградњу 
бициклистичких стаза и тротоара 
 

• Изградњу бициклистичких стаза и 
тротоара планирати од савремених 
материјала. 

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

• Уколико се бициклистичка стаза 
налази непосредно поред тротоара 
њена нивелација мора бити нижа од 
нивелације тротоара, а виша од 
нивелације коловоза и визуелно 
раздвојена и од тротоара и од 
коловоза. 

• Пешачки прелази преко коловоза и 
прилази објектима морају бити 
планирани у складу са  Правилником о 
техничким стандардима присту- 
пачности. 

 
Правила за изградњу паркинга 
 

• Изградњу паркинга планирати и 
пројектовати од савремених мате- 
ријала, односно од асфалта, поплоча- 
вањем, … зависно од локације 
изградње. 

• Димензије паркинг места морају бити 

у складу са важећим нормативима и 

стандардима за улично и ванулично 

паркирање за одређену категорију 

возила. 

• Распоред паркинг места у оквиру 

паркинга мора бити такав да омогући 

озелењавање паркинга са ниским и 

високим зеленилом, по моделу да се 

на три паркинг места планира по једно 

дрво. 

• Око и унутар планираних паркинга 

обезбедити одговарајућу засену 

садњом високог зеленила. 

ПРАВИЛА ЗА РЕКОНСТРУКЦИЈУ 

СТАНИЦА ЗА СНАБДЕВАЊЕ ТЕЧНИМ 

ГОРИВОМ 

Овим правилима се утврђују услови 

доградње, реконструкције, санације и 

адаптације станице за снабдевање течним 
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горивом (у даљем тексту: СЗСТГ). 

У предметној зони није дата моућност 

за изградњу нових СЗСТГ, али је могућа 

реконструкција постојећег комплекса. 

Постојећа  СЗСТГ је насељска, али ће 

након реализације улице Војводе Степе 

(В.Степе-Синђелићеве) она постати градска. 

 

  Услови уређења комплекса СЗСТГ дати су у табели: 

 

Индекс заузетости  макс. 40% 

Спратност објекта (висина)  П+0 до П+1 (до 8m) 

Саобраћајне и манипулативне површине  мин 30% 

Слободне и зелене површине  мин 15% 

Паркинг простор  мин 3 паркинг места* 

 

 

 *) На сваких 15м2 пословног 
простора (не рачунајући надстрешницу) и 
свако точеће место обезбедити по једно 
паркинг место, а  мин број паркинг места 
је 3. 

Реализацијом Улице војводе Степе – 

Синђелићеве комплекс СЗСТГ прилагодити 

планираном саобраћајном решењу. При 

реконструкцији комплекса положај резе- 

рвоара за складиштење течног горива и 

течног нафтног гаса, претакалишта, аутомата 

за истакање горива и објеката (постојећих и 

планираних), као и њихово међусобно 

одстојање, мора бити у складу са 

правилницима за ову врсту инсталација 

(Правилник о изградњи станица за 

снабдевање горивом моторних возила и о 

ускладиштењу и претакању горива, 

Правилник о изградњи постројења  за 

запаљиве течности и Правилник о изградњи 

постројења за течни нафтни гас и о 

ускладиштењу и претакању течног нафтног 

гаса).  

Код израде техничке документације 

за СЗСТГ, обавезно је поштовање и примена 

свих важећих техничких прописа и 

норматива из ове области.  

 
 
8.4.2 ПРАВИЛА ЗА ИЗГРАДЊУ 
МРЕЖЕ И ОБЈЕКАТА 
ХИДРОТЕХНИЧКЕ 
ИНФРАСТРУКТУРЕ 

 

Правила изградње представљају скуп 

међусобно зависних елемената за формирање 

трасе, међусобног положаја, дубине укопа- 

вања, као и других правила. 

 

ИНСТАЛАЦИЈЕ  И ОБЈЕКТИ ВОДОВОДА 

И КАНАЛИЗАЦИЈЕ 

 

• Водовод и канализација се морају 

трасирати тако да: 

• не угрожавају постојеће или 

планиране објекте, као и планиране 

намене коришћења земљишта, 

• да се подземни простор и грађевинска 

површина рационално користе, 

• да се поштују прописи који се односе 

на друге инфраструктуре, 

• да се води рачуна о геолошким 

особинама тла, подземним водама. 
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• Водовод трасирати једном страном 

коловоза, супротној од фекалне 

канализације, на одстојању 1,0m од 

ивичњака. 

Атмосферску канализацију траси- 

рати осовином коловоза (или изузетно 

због постојећих инсталација или 

попречних падова коловоза – једном 

страном коловоза на одстојању 1,0m од 

ивичњака, у ком случају је фекална 

канализација трасирана осовином). 

Хоризонтално растојање између 

водоводних и канализационих цеви и 

зграда, дрвореда и других затечених 

објеката не сме бити мање од 2,5m. 

Растојање водоводних цеви од осталих 

инсталација (гасовод, топловод, електро и 

телефонски каблови) при укрштању не 

сме бити мање од 0,5m. 

Тежити да водоводне цеви буду 

изнад канализационих, а испод електи- 

чних каблова при укрштању. 

Полагање водовода или канали- 

зације у тротоару се може дозволити само 

изузетно, уз документовано образложење 

и са посебним мерама заштите. 

Уколико није могућа траса у оквиру 

регулативе саобраћајнице, водовод или 

канализацију трасирати границом 

катастарских парцела уз сагласност оба 

корисника међних парцела. 

Тежити да на прелазу преко 

водотока и канала водоводне цеви буду 

изнад корита. У изузетним случајевима 

(прелаз испод реке, канала, саобраћајница 

и сл. ) цеви се морају водити у заштитној 

челичној цеви. 

 

• Минимална дубина укопавања цеви 

водовода и канализације је 1,0m од врха 

цеви до коте терена, а падови према 

техничким прописима у зависности од 

пречника цеви. 

 

• Нове цеви положити на слоју песка, на 

дубини мин 1,0m, водећи рачуна о 

укрштању са другим инсталацијама. 

 

• Минимално дозвољено растојање 

водовода и канализације при паралелном 

вођењу са другим инсталацијама дато је у 

табели: 
 

 
 Табела бр.6: Минимално дозвољено растојање (m) 
 
 

Паралелно вођење 

међусобно водовод и канализација 0.4 

до гасовода 0.3 

до топловода  0.5 

до електричних каблова 0.5 

до телефонских каблова 0.5 
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• Минимални пречник водоводне цеви на 

предметном подручју одређује ЈКП 

"Водовод", али треба тежити да у свим 

улицама будеmin φ100mm (због 

противпожарне заштите објеката). 

Водоводну мрежу градити у прстенастом 

систему. 
 
• За кућне водоводне прикључке пречника 

већег од 50mm, обавезни су одвојци са 

затварачем. 

 

• Пролаз водоводних цеви кроз ревизионе 

шахте и друге објекте канализације није 

дозвољен. 

 

• Минимални пречник уличне фекалне 

канализације је φ200mm, а кућног 

прикључка φ 150mm. Нагиби цевовода су 

према важећим прописима из ове области, 

у складу са техничким прописима ЈКП 

"Водовод". 

 

• За одвођење атмосферских вода предвиђа 

се изградња атмосферске канализације, 

због градског сепарационог система 

канализације. Не дозвољава се мешање 

употребљених и атмосферских вода. 

 

• Минимални пречник атмосферске уличне 

канализације је φ400mm, а дубине и 

нагиби према прописима из ове области, у 

складу са техничким условима ЈП 

"Градац".  

Минимални кућни прикључци су φ 

300mm. 

 

• На свим променама правца, 

прикључцима, као и на правим 

деоницама на приближно 50m, 

потребно је предвидети ревизионе 

силазе (шахте).  

 

• Одвођење употребљених вода из 

подрумских етажа (постојећих и 

планираних) вршиће се искључиво 

препумпавањем. 
  

• Избор материјала за изградњу водоводне 

и канализационе мреже, као и опреме 

извршити уз услове и сагласност ЈКП 

"Водовод". 

 

• За одвођење атмосферских вода са 

површина улица и тргова, постављају се 

сливници са таложницима. Минимално 

растојање је 50-100m (за мале нагибе 

саобраћајница), односно око 30m (за 

саобраћајнице са великим нагибима). 

 

• Уколико су површине асфалта зауљене (у 

оквиру бензинских станица, инду- 

стријских локација и сл.), обавезно је 

предвидети изградњу сепаратора уља и 

масти пре испуштања атмосферских вода 

или вода од прања платоа у атмосферску 

канализацију. Димензионисање сепара- 

тора је у зависности од зауљене површине 

локације, и врши се у складу са 

прописима из ове области. 

 

• Испуштање атмосферске канализације у 

реципијент врши се обавезно уградњом 

уставе (жабљег поклопца) на испусту, да 

би се спречило плављење узводних 

насеља.  

 

• На канализационој мрежи код сваког 

рачвања, промене правца у хоризонталном 

и вертикалном смислу, промене пречника 

цеви, као и на правим деоницама на 

одстојању приближно 50m, постављају се 

ревизиони силази. 
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• Црпне станице (како за воду, тако и за 

канализацију) постављају се у 

непосредној близини саобраћајница, на 

грађевинској парцели предвиђеној само за 

те сврхе. Габарити објекта се одређују у 

зависности од протока садржаја, 

капацитета, типа и броја пумпи. Величина 

грађевинске парцеле за црпне станице 

одређује се у зависности од зона заштите 

и обезбеђује се ограђивањем.  

 

• Слободан простор око резервоара, црпних 

станица, инсталација за поправак 

квалитета воде, комора за прекид 

притиска и дубоко бушених бунара 

обухвата најмање 10,0m од објекта. 

Ова зона се обезбеђује ограђивањем и 

може се користити само као сенокос. 

 

• Забрањује се употреба пољских нужника и 

септичких јама - објекти се морају 

прикључити на фекалну канализацију, у 

складу са техничким условима ЈКП 

"Водовод".  

 

• Положај санитарних уређаја (сливници, 

нужници...) не може бити испод коте 

нивелете улица, ради заштите објеката од 

успора фекалне канализације из уличне 

мреже. Изузетно, може се одобрити 

прикључење оваквих објеката на градску 

мрежу фекалне канализације уз услове 

заштите прописане техничким условима 

ЈКП "Водовод". Ове уређаје уграђује 

корисник и саставни су део кућних 

инсталација, а евентуалне штете на 

објекту сноси корисник. 

 

• Уколико у близини објеката не постоји 

улична атмосферска канализација, 

прикупљене атмосферске воде са локације 

се могу упустити у затрављене површине 

у оквиру локације.  

Забрањена је изградња понирућих бунара.  

 

• Забрањена је изградња објеката и сађење 

засада над разводном мрежом водовода 

или канализације. Власник непокретности 

која се налази испод, изнад или поред 

комуналних објеката (водовод, 

канализација...), не може обављати радове 

који би ометали пружање комуналних 

услуга. 

 

• Постављање подземних инсталација 

(водовод, канализација, електро и ПТТ 

мрежа...) испод зелених површина, 

вршити на растојању од мин 2,0m од 

постојећег засада, а уз одобрење 

општинског органа за раскопавање и 

враћање површина у првобитно стање. 

 

• Прикључке из објеката на водоводну  

градску мрежу вршити преко водомера. 

Водомер мора бити смештен у посебно 

изграђен шахт и испуњавати прописане 

стандарде, техничке нормативе и норме 

квалитета, које одређује ЈКП "Водовод". 

Положајно, водомерни шахт 

постављатиmax 2,0m од регулационе 

линије. 

 

• Противпожарна заштита у насељима се 

омогућава изградњом противпожарних 

хидраната на водоводној мрежи. Цеви 

морају бити минималног пречника 

100mm, у прстенастом систему. Изузетно 

се дозвољавају слепи кракови цевовода до 

180m. Хидранти пречника 80mm или 

100mm се постављају на максималној 

удаљености од 80m, тако да се пожар на 

сваком објекту може гасити најмање са 

два хидранта. Удаљеност хидраната од 

објекта је минимално 5m, а највише 80m.  
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• Уколико се хидрантска мрежа напаја 
водом из водоводне мреже чији је 

притисак недовољан (min 2,5 bar), 

предвиђају се уређаји за повишење 

притиска. Уређај се поставља у објекат 

који се штити од пожара или у посебно 

изграђен објекат, у складу са прописима 

из ове области. 
 
• Забрањено је извођење физичке везе 

градске водоводне мреже са мрежама 

другог изворишта: хидрофорима, 

бунарима,  пумпама...  

 

• Прикључење објеката на градску мрежу 

вршити на основу техничких услова 

надлежних комуналних  предузећа: за 

водоводну мрежу и фекалну канализацију -  

ЈКП „Водовод“, а за атмосферску 

канализацију  ЈП „Градац“. 

 

• При пројектовању, осим техничких 

услова надлежних јавних предузећа, узети 

у обзир и "Генерални пројекат одво- 

ђења употребљених вода Чачка" 

("Енергопројект", Београд, нов. 1999.год.), 

као и "Генерално решење  водоводног 

система Чачка" ("Водопројект", Београд, 

март 1998.год.) и "Генерални пројекат 

водоводног система приградских насеља 

Чачка" ("Водопројект", Београд, новембар 

1999.год.). 

 

• Код пројектовања и изградње, 

обавезно је поштовање и примена свих 

важећих техничких прописа и норматива 

из ове области. 

 

ВОДОПРИВРЕДНИ ОБЈЕКТИ 

 

- Урбано насеље Чачак штитити од поплава 

за ранг вода Q1%. 

 

- Пројекте регулације река радити у 

функцији  заштите обала. 

 

- У инундационом подручју је забрањена 

свака градња, осим спортских терена без 

ограда и трибина (партерни објекти). 

 

- Грађевинска линија објеката високо- 

градње од ивице регулисаног корита за 

велику воду је на удаљеностиmin 3,0m. 

Дозвољава се  изградња саобраћајница, 

приступних путева, пешачких и 

бициклистичких стаза и на мањој 

удаљености  (у неким случајевима и по 

круни одбрамбеног насипа), али уз 

претходне консултације и сагласности са 

ЈВП "Србијаводе". 

 

- Није дозвољено неконтролисано 

уклањање вегетације са обала водотока. 

 

- Није дозвољено формирање комуналних 

депонија ни депоновање било каквог 

материјала на обалама водотока. 

 

- За прелазе разних инсталација (вода, 

канализација, ПТТ, електро, гас...) мора се 

прибавити посебно одобрење од ЈВП 

„Србијаводе“. 

 

8.4.3 ПРАВИЛА ЗА ИЗГРАДЊУ 
МРЕЖЕ И ОБЈЕКАТА ЕЛЕКТРО- 
ЕНЕРГЕТСКЕ  ИНФРАСТРУКТУРЕ 

                                                                                                                                                                              

• Електроенергетска мрежа према 

начину извођења може бити подземна или 

надземна, а према напонском нивоу 

високонапонска, средњенапонска, или 

нисконапонска. 

Подземна мрежа се изводи подземним 

водовима одговарајућег напонског нивоа, 

односно кабловима намењеним за полагање у 

ров, а надземна мрежа надземним водовима 
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одговарајућег напонског нивоа, у виду тзв. 

"голих" проводника (Al-Če уже), или 

средњенапонских самоносивих кабловских 

снопова (СНСКС), односно нисконапонских 

самоносивих кабловских снопова (ННСКС), 

коришћењем одговарајућих стубова. 

Високонапонска мрежа је мрежа 

називног напона преко 45kV (110kV у случају 

овог плана). Средњенапонска мрежа је мрежа 

називног напона од 1kV до укључиво 45kV 

(10kV и 35kV у случају овог плана). 

Нисконапонска мрежа је мрежа називног 

напона до 1kV (0,4kV, односно 1kV). 

                                         

• Код изградње нове електроенергетске 

мреже, нисконапонску и средњенапонску 

електроенергетску мрежу (у овом случају 

1kV, 10kV и 35kV) изводити као подземну, 

док високонапонска  мрежа (у овом случају 

110kV) може бити надземна. 

 

• Подземну електроенергетску мрежу 

трасирати у тротоарима, или у зеленом појасу 

у оквиру регулативе саобраћајнице, у складу 

са трасама приказаним у графичком делу 

плана. 

Полагање каблова у коловозу може се 

дозволити само изузетно, уз документовано 

образложење и са посебним мерама заштите. 

Уколико није могуће трасирати каблове у 

оквиру регулативе саобраћајнице, каблове 

водити границом катастарских парцела уз 

сагласност корисника парцела. 

 

• Подземна електроенергетска мрежа 

изводи се кабловима намењеним за слободно 

полагање у ров на минималној дубини од 0,8 

м у свему према техничким прописима за 

полагање каблова у ров, водећи рачуна о 

минималним растојањима и другим условима 

код укрштања, приближавања и паралелног 

вођења са осталом инфраструктуром. 

Код полагања каблова у ров треба остварити 

следећи редослед посматран од грађевинске 

линије према оси улице:  

     - кабловски водови 1kV за општу 

потрошњу, 

     - кабловски водови 10kV (или вишег 

напонског нивоа),  

     - кабловски вод за јавно осветљење 

изведено на стубовима. 

 

Уколико није могуће остварити 

редослед каблова описан у претходном ставу, 

каблови се полажу у заједнички ров 

постављањем каблова виших напонских 

нивоа на већу дубину од каблова нижих 

напонских нивоа, у односу на површину тла, 

уз задовољење техничких прописа који се 

односе на минимална растојања и друге 

услове код паралелног вођења енергетских 

каблова. 

                                   

• Ров за полагање електроенергетских 

каблова треба да буде трапезног пресека, са 

дном као ужом (мин. 0,4m) и врхом као 

широм основицом (ширина дна увећана за 

0,2m), прописних димензија, у зависности од 

броја каблова, места и услова полагања. 

Кабл се полаже благо вијугаво, због слегања 

тла, у постељицу од песка минималне 

дебљине 0,1m испод и изнад кабла, уз 

постављање упозоравајућих и заштитних 

елемената и прописно слојевито набијање 

материјала до потребне збијености код 

затрпавања рова. 

Ров не сме да угрози стабилност 

саобраћајнице. 

Пре полагања кабл треба да претрпи 

прописну припрему (температурну, 

механичку), а полагање се врши уз 

поштовање прописа из ове области 

(минимални полупречници савијања, начин 

развлачења, начин завршетака ...). 
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У исти ров са каблом, у складу са 

прописима, у посебном удубљењу у дну рова, 

може се положити заштитна Fe/Zn трака 

одговарајућих димензија. 

 

• Испод асфалтираних површина, 

путева, пруга, речних корита и на другим 

местима где може доћи до механичких 

оштећења каблова користе се заштитне PVC 

цеви и кабловска канализација. 

                                                

• Заштитне цеви за полагање каблова 

димензионишу се према броју и пречнику 

каблова, тако да унутрашњи пречник цеви 

буде најмање 1,5 пута већи од спољашњег 

пречника кабла. Цеви треба да поседују 

дужину већу од ширине коловоза за 0,5 до 1m 

са обе стране коловоза испод кога се 

постављају, а код дужина цеви већих од 10m 

рачунати са струјним корекционим 

факторима због отежаних услова одвођења 

топлоте. Размак од горње површине заштитне 

PVC цеви до коте коловоза треба да буде 

најмање 0,8m. 

 

• При постављању каблова у ров 

потребно је остварити следећа минимална 

растојања са другим објектима: 

- кабл 10kV - кабл 10kV, 0,1m код 

паралелног вођења, 0,3m код укрштања; 

- кабл 10kV - кабл 1kV, 0,07m код 

паралелног вођења, 0,3m код укрштања; 

- ел.ен. кабл – ТТ кабл, 0,5m код паралелног 

вођења, 0,3m код укрштања за каблове 

напона 250 V према земљи, односно 0,5m 

за каблове напона према земљи већег од 

250 V; Ел.ен. кабл се поставља испод ТТ 

кабла; 

- ел.ен. кабл – водоводна или канализациона 

цев, 0,5m код паралелног вођења, 0,4m код 

укрштања за каблове 10kV, односно 0,3m 

за каблове 1kV; 

- ел.ен. кабл – топловод, 0,7m код 

паралелног вођења, 0,6m код укрштања; 

-   ел.ен. кабл – гасовод, 0,6m код паралелног 

вођења, 0,3m код укрштања; 

 

Уколико код паралелног вођења или 

укрштања електроенергетских каблова са 

осталим инфраструктурним објектима није 

могуће остварити услове из претходног члана 

потребно је применити следећу заштиту: 

- Код укрштања и паралелног вођења ел.ен. 

кабла са ТТ каблом потребно је 

електроенергетски кабл провући кроз 

заштитну цев, али и тада треба остварити 

минимално растојање од 0,3m; 

- Код укрштања и паралелног вођења ел.ен. 

кабла са водоводном или канализационом 

цеви потребно је електроенергетски кабл 

провући кроз заштитну цев; 

- Код укрштања и паралелног вођења ел.ен. 

кабла са топловодом потребно је учинити да 

топлотни утицај топловода не буде већи од 

200 C, а то се чини уградњом металних 

екрана између енергетског кабла и топловода, 

или појачаном изолацијом топловода, или 

применом посебне кабловске кошуљице за 

затрпавање кабла и топловода (нпр. 

мешавина шљунка следећих гранулација и 

процентуалног учешћа у мешавини: до 4mm – 

70%, од 4mm до 8mm – 15% и од 8mm до 

16mm – 15%); 

                                                            

• Трасе каблова обележити реперима и 

одговарајућим ознакама.  

а)  Дуж трасе кабла на регулисаном 

терену поставити ознаке у нивоу терена које 

обележавају: кабл у рову, кривину, односно 

промену правца трасе, кабловску спојницу, 

кабловску канализацију, укрштање каблова 

са водоводним и канализационим цевима, ТТ 

кабловима, топловодом, гасоводом и сл. 

Ознаке радити од металних плочица са 

подацима о типу, пресеку и напонском нивоу 
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кабла, постављеним на прописаним 

растојањима. 

б)  Дуж трасе кабла на нерегулисаном 

терену трасу кабла обележити бетонским 

стубићима са утиснутом "муњом" и 

напонским нивом кабла, на растојањима од 

25 до 30m. 

Кабловске ознаке постављати у оси 

трасе изнад кабла, изнад спојнице, изнад 

тачке укрштања и изнад крајева кабловске 

канализације. 

Геодетско снимање трасе кабла врши 

се пре затрпавања рова у року од 24 h по 

завршеном    полагању кабла. 

 

• Надземна електроенергетска мрежа 

изводи се: 

       1. код изградње нове и реконструкције 

постојеће мреже, у виду високонапонских 

(110kV) надземних електроенергетских 

водова, који представљају скуп свих делова 

који служе за надземно вођење проводника 

који преносе и разводе електричну енергију: 

проводници, заштитна ужад, земљоводи, 

уземљивачи, изолатори, носачи, конзоле, 

стубови и темељи; 

      2. код реконструкције постојеће мреже 

у виду нисконапонских (до 1kV) и 

средњенапонских (од 1kV до укључиво 45kV, 

а у овом случају то су 10kV и 35kV) 

самоносивих кабловских снопова, који 

представљају скуп елемената за надзамни 

развод, који се састоји од упоришта и једног 

или више система проводника у виду 

поуженог снопа изолованих ужади око 

носећег ужета. 

          3. код реконструкције постојеће 

мреже изведене нисконапонским (до 1kV) и 

средњенапонским (од 1kV до укључиво 45kV, 

а у овом случају то су 10kV и 35kV) 

надземним водовима у виду Al-Če ужади, 

који представљају скуп елемената за 

надзамни развод, који се састоји од упоришта 

и једног или више система проводника у виду 

појединачних Al-Če проводника. 

  

      У сва три случаја, описана претходним 

ставовима, потребно је реализовати 

прописима захтеване услове који се односе на 

сигурносну висину и сигурносну удаљеност. 

      Упориште је стуб, зидни носач, кровни 

носач и конзола са опремом, који као 

елементи вода служе за прихватање вода, а 

према намени могу бити носећи, угаони, 

крајњи и за растерећење и гранање, а састоје 

се од главе, трупа и темељног дела. 

      Сигурносна висина је најмања дозвољена 

вертикална удаљеност проводника, односно 

делова под напоном од земље или неког 

објекта при температури +40оC односно при 

температури 50oC са нормалним додатним 

оптерећењем без ветра. 

      Сигурносна удаљеност је најмања 

дозвољена удаљеност проводника, односно 

делова под напоном од земље или неког 

објекта у било ком правцу при температури 

+40оC и при оптерећењу ветром од нуле до 

пуног износа. 

 

• Реконструкцију постојеће надземне 

електроенергетске мреже могуће је 

реализовати заменом старе надземне мреже, 

само уколико се ради о замени дотрајалих 

постојећих елемената мреже (замена старих 

надземних водова новим истог напонског 

нивоа, нпр. замена дотрајалих надземних 

водова новим истог напона, замена 

дотрајалих ННСКС или СНСКС новим 

ННСКС, односно СНСКС истог напона, 

замена дотрајалих надземних водова у виду 

Al-Če ужади новим СКС истог напонског 

нивоа, све истом постојећом трасом, замена 

старих водова новим већег пресека ради 

повећања капацитета, ради смањења 

губитака, додавање нових проводника на 

постојећим стубовима ради обезбеђења 
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резервног напајања у случајевима испада, 

замена старих стубова новим бетонским, у 

истој траси и сл.), који могу угозити 

стабилност, сигурност и поузданост преноса 

електричне енергије, или представљати 

опасност по грађане и објекте, или у 

случајевима кварова на мрежи, новом 

надземном мрежом, истом постојећом 

трасом, без додавања нових траса надземне 

мреже. 

 

• При приближавању надземних ниско- 

напонских и средњенапонских самоносивих 

снопова (код реконструкције) разним 

објектима, односно преласку водова преко 

објеката потребно је обезбедити да 

сигурносна висина и сигурносна удаљеност 

имају вредности према одговарајућим 

техничким правилницима. 

 

• Заштитни коридор средњенапонског 

надземног вода, изведеног у виду Al-Če 

проводника је простор испод вода ширине 

15m (по 7,5m  лево и десно од осе пројекције 

далековода на тло), а минимално у складу са 

Чланом 103. (уз поштовање и осталих 

Чланова са аспекта сигурносне висине и 

сигурносне удаљености: од Члана 96. до 

Члана 224.) Правилника о техничким 

нормативима за изградњу надземних 

електроенергетских водова називног напона 

од 1kV до 400kV, односно ширине 2m у 

случају вода изведеног у виду СНСКС и 

ННСКС. 

У зони заштитног коридора 

далековода није препоручљива изградња 

објеката. Препорука је да се објекти граде 

изван ове зоне. Унутар заштитног коридора 

далековода могуће је градити објекте, али под 

посебним условима, који су прописани 

условима испоручиоца електричне енергије и 

Правилником о теничким нормативима за 

изградњу надземних електроенергетских 

водова називног напона од 1kV до 400kV. 

 

• Растојања стубова високонапонских 

надземних водова од путева, код паралелног 

вођења са путем износи најмање висину 

стуба од општинског и некатегорисаног пута, 

рачунајући од спољне ивице земљишног 

појаса. 

Растојања стубова високонапонских 

надземних водова од путева, код укрштања са 

путем износи најмање висину стуба у случају 

општинског и некатегорисаног пута, а не 

мање од 5m, рачунајући од спољне ивице 

земљишног појаса. 

Стубови СНСКС и ННСКС могу се 

постављати уз саму ивицу путног појаса код 

укрштања, односно на растојању од 2m код 

паралелног вођења са општинским и 

некатегорисаним путем. 

 

• Објекти трансформаторских станица, 

у оквиру постојећег габарита, могу претрпети 

замену постојеће опреме и каблова новом 

опремом и кабловима већег капацитета. 

                          

• Трансформаторске станице 10/0,4kV у 

зонама становања могу се градити у оквиру 

објеката, на грађевинској парцели или на 

јавној површини. 

У оквиру блока ТС 10/0,4kV може да 

се гради као приземни објекат. 

Приземни објекат за смештај ТС 

10/0,4kV може бити монтажни или зидани. 

                                                  

• Трансформаторске станице 10/0,4kV у 

зонама привредне делатности могу се 

градити у објекту у оквиру комплекса 

појединачних корисника, на слободном 

простору у оквиру комплекса појединачних 

корисника или на јавној површини. 

У оквиру зоне ТС 10/0,4kV може да се 

гради као подземни или надземни објекат. 
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Надземни објекат за смештај ТС 10/0,4 кВ 

може бити монтажни или зидани. 

 

• Зидани или монтажни објекат ТС 

10/0,4kV је површине до 25m2, зависно од 

типа и капацитета. ТС 10/0,4kV се не ограђују 

и немају заштитну зону. 

 

• Код изградње трафо-станице 10/0,4kV 

остварити минимално растојање било ког 

дела трафо-станице од границе парцеле у 

складу са правилима грађења објеката (ПГР 

"Центар") који важе за предметну зону. 

 

• На подручју овог плана није 

дозвољена градња стубних трафо-станица. 

 

• За ТС 10/0,4kV прописан је 

максимални ниво буке од 40 db дању и 35 db 

ноћу. Зидови ТС 10/0,4kV треба да буду са 

уграђеним звучно-изолационим материјалом 

који ће ограничити ниво буке у оквиру 

прописима дозвољених вредности. 

Због спречавања негативног утицаја на 

животну средину у случају хаварија због 

изливања трафо-уља, потребно је испод 

трансформатора изградити јаме за скупљање 

истог. 

 

• До ТС 10/0,4kV (подземне, приземне 

или стубне) потребно је обезбедити 

приступни пут минималне ширине 2,5m од 

најближе јавне саобраћајнице за приступ 

теренског возила. 

 

• До ТС 10/0,4kV прикључне 10kV-не и 

1kV-не електроенергетске водове изводити 

само у виду подземних електроенергетских 

водова. 

 

• Типске објекте ТС поставити тако да 

се на најбољи начин уклопе у околни 

амбијент, а зидане објекте избором фасадних 

материјала, текстура и боја максимално  

уклопити у околни амбијент. 

 

• Монтажне бетонске ТС 10/0,4kV 

радити са одговарајућим темељима, носачима 

трансформатора, кровном конструкцијом, 

вратима са отварањем изнутра без кључа, 

жалузинама и другом опремом за ефикасно 

хлађење, тротоаром, поклопцима отвора у 

поду и осталом сигурносном и заштитном 

опремом која обезбеђује високу безбедност и 

сигурност у раду, као и заштиту од свих 

могућих опасности и елементарних непогода. 

 

• Објекат ТС 35/10kV може претрпети 

замену трансформатора, друге опреме и 

каблова другим трансформаторима, одго- 

варајућом опремом и кабловима већег 

капацитета са или без промене габарита 

објекта. 

Објекти трафостаница ТС 35/10kV 

налазе се на грађевинској парцели која се 

ограђује. Ограда је метална, минималне 

висине 1,8m и обавезно се уземљује. 

Минимално растојање од објекта 

трафостанице до ограде износи 2m, а 

растојање објекта трафостанице од суседних 

објеката који не припадају трафостаници је 

најмање 10m уз међусобно одвајање 

противпожарним зидом. 

До ТС обезбедити пут ширине 

најмање 5m. 

 Трансформаторска зграда не сме бити 

са равним кровом, а плато на коме се налази 

трансформаторска зграда треба да има добро 

одводњавање. 

 

• Изградња електрана које користе 

обновљиве изворе енергије (соларна, хидро-

гео-термална) за производњу електричне 

енергије за сопствене потребе дозвољена је у 

свим зонама, а за пласман електричне 
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енергије на тржиште у зонама привредних и 

комуналних делатности. 

• Објекти електрана које користе 

обновљиве изворе енергије за производњу 

електричне енергије могу се градити на 

грађевинској парцели у оквиру објекта 

основне намене, партерно или као самосталан 

објекат, уз обавезу прибављања услова и 

сагласности од надлежног предузећа за 

производњу и дистрибуцију електричне 

енергије. 

 

• Прикључак електрана које користе 

обновљиве изворе енергије за производњу 

електричне енергије, на електричну мрежу 

врши се уз претходно задовољење следећих 

критеријума: 

- критеријум дозвољене снаге, 

- критеријум фликера, 

- критеријум дозвољених струја виших 

хармоника, 

- критеријум снаге кратког споја, 

као и осталих захтева према Техничкој 

препоруци "ТП-16" ЈП ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА 

СРБИЈЕ, обавезно кабловским водом, 

прописно положеним у ров у оквиру 

грађевинске парцеле, а ван ње подземно у 

складу са трасама дефинисаним урбани- 

стичким планом. 

 

• Површина на којој се налазе објекти 

електрана које користе обновљиве изворе 

енергије за производњу електричне енергије, 

у виду партерних објеката (објекти на тлу), 

мора бити ограђена металном оградом висине 

минимално 1,8m. Ограда мора бити 

уземљена. Минимално растојање од било ког 

дела објекта електране до ограде износи 

2,5m. 

 

• До објекта електране која користи 

обновљиве изворе енергије за производњу 

електрочне енергије потребно је обезбедити 

приступни пут минималне ширине 3,5m, а 

улазна капија мора имати посебан део за 

пролаз пешака. 

 

УСЛОВИ ПРИКЉУЧЕЊА НА 
ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКУ ИНФРАСТРУ- 
КТУРУ 
 
 Напајање новопланираних објеката 

електричном енергијом ниског напона 

вршити у складу са одговарајућим условима  

испоручиоца електричне енергије, обавезно 

подземним водовима са неког од прикључних 

места, или директно са извода надлежне ТС 

10/0,4kV. Прикључни кабл завршити у тзв. 

КПК орману на фасади објекта или на неки 

други прописани начин, дат условима 

испоручиоца ел. енергије. Траса напојног 

кабла на јавној површини мора бити у складу 

са трасама предвиђеним овим планом. 

 Електричне инсталације унутар 

објекта пројектовати и извести у складу са 

прописима и стандардима из ове области, уз 

примену свих потребних заштитних мера. 

 Код реконструкције НН мреже, 

односно "превођења" надземне у подземну 

мрежу, најчешће је потребно извршити и 

реконструкцију кућних прикључака, 

коришћењем подземних водова и КПК 

ормана. Као уличне разводне ормане са 

изводима за напајање више објеката, 

користити одговарајуће атестиране слобо- 

дностојеће ормане, постављене на бетонске 

темеље. Ове ормане постављати по 

тротоарима, зеленим површинама, другим 

јавним површинама, или грађевинским 

парцелама уз решавање одговарајућих 

имовинско-правних односа, тако да буду 

уклопљени у амбијент, односно да буду 

неупадљиви како бојом, тако и димензијама, 

као и да не угрожавају безбедност пешака и 

других учесника у саобраћају и општу 

безбедност грађана. 
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8.4.4 ПРАВИЛА ЗА ИЗГРАДЊУ 
МРЕЖЕ И ОБЈЕКАТА ТЕЛЕКО- 
МУНИКАЦИОНЕ ИНФРАСТРУ- 
КТУРЕ 

 

     Објекти АТЦ-а, у оквиру постојећег 

габарита, могу претрпети замену постојеће 

телекомуникационе опреме и каблова новом 

телекомуникационом опремом и кабловима 

већег капацитета и уградњу КДС опреме. 

 

• Објекти за смештај телекомуни- 

кационе опреме у зонама становања могу се 

градити у оквиру објеката, на грађевинској 

парцели или на јавној површини. У оквиру 

блока објекти могу да се граде као приземни 

објекти. Приземни објекат може бити 

монтажни или зидани. 

 

• Објекти за смештај телекомуника- 

ционе опреме у зонама привредне делатности 

могу се градити у објекту у оквиру комплекса 

појединачних корисника, на слободном 

простору у оквиру комплекса појединачних 

корисника или на јавној површини. 

 У оквиру зоне објекат може да се 

гради као приземни објекат. 

 Приземни објекат може бити 

монтажни или зидани. 

 

• Објекти за смештај телекомуника- 

ционе опреме у зонама зелених јавних 

површина граде се као подземни или 

изузетно као приземни објекти.  

        

• Приземни објекат за смештај 

телекомуникационе опреме је објекат 

површине до 50m2. Објекат мора бити 

ограђен ако је монтажни, а зидани објекти не 

морају бити ограђени. Око објекта нема 

заштитне зоне. 

           

• До објекта за смештај телекому- 

никационе опреме потребно је обезбедити 

приступну пешачку стазу минималне ширине 

1,5m од најближе јавне саобраћајнице. 

 

• Објекат за смештај телекомуни- 

кационе опреме мора да има положај такав да 

не угрожава прегледност, безбедност и 

сигурност кретања свих учесника у 

саобраћају. 

 

• На подручју дефинисаном границама 

овог ПГР-а нова телекомуникациона мрежа 

(транспортна, приступна и КДС мрежа) 

изводи се обавезно као подземна. 

 

• На местима где је већа концентрација 

телекомуникационих водова обавезно се 

гради телекомуникациона канализација. 

 

 Телекомуникациони водови који 

припадају мрежама једног телекомуни- 

кационог система могу да се постављају и 

кроз заштитне цеви и канализацију других 

телекомуникационих инфраструктурних 

система, уз сагласност надлежног предузећа. 

 

• Подземни телекомуникациони водови 

транспортне, приступне, КДС мреже и 

телекомуникационе канализације постављају 

се на јавној површини (тротоарски простор, 

слободне површине, зелене површине, 

пешачке стазе, паркинг простор и изузетно 

саобраћајнице) и на грађевинскихм 

парцелама уз сагласност власника-корисника. 

 

• Подземни телекомуникациони водови 

(каблови) полажу се у ров ширине 

минимално 0,4m, на дубини од минимално 

0,8m, према важећим техничким прописима 

за полагање ТТ водова у ров. 
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• Код приближавања и укрштања ТТ 

каблова са осталом инфраструктурним 

објектима потребно је остварити следеће 

минималне размаке: 

- са водоводном цеви код укрштања 0,5m, а 

код паралелног вођења 0,6m; 

- са канализационом цеви код укрштања 

0,5m, а код паралелног вођења 0,5m; 

- са електроенергетским каблом до 10kV код 

укрштања 0,5m, а код паралелног вођења 

1,0m; 

- од упоришта електроенергетских водова 

до 1kV 0,8m; 

- од темеља електроенергетског стуба 0,8m, 

а не мање од 0,3m ако је телекому- 

никациони вод механички заштићен; 

- са топловодом код укрштања 0,5m, а код 

паралелног вођења 0,6m; 

- са гасоводом код укрштања 0,5m, а код 

паралелног вођења 0,6m; 

 

• Реконструкцију постојеће надземне 

телекомуникационе мреже могуће је реали- 

зовати заменом старе надземне мреже новом 

надземном мрежом, само уколико се ради о 

замени постојећих елемената мреже (замена 

старих надземних водова новим, нпр. замена 

дотрајалих водова новим истог капацитета, 

замена постојећих водова  слабог капацитета 

новим већег капацитета, замена водова који 

припадају старим технологијама новим 

водовима представницима нових технологија, 

замена старих стубова новим бетонским 

стубовима, у истој траси и сл.) истом 

постојећом трасом, без додавања нових траса 

надземне мреже. 

Нови телекомуникациони надземни вод, 

којим се врши замена постојећег вода мора 

бити у виду самоносивог вода. 

 

• Надземни телекомуникациони водови 

постављају се на стубове. Стубови се 

постављају на јавним површинама, или на 

грађевинским парцелама уз сагласност 

власника-корисника парцеле. 

 Надземни телекомуникациони водови 

могу се постављати и на стубове 

нисконапонске електроенергетске мреже, уз 

сагласност надлежног предузећа, на начин на 

који то прописи дозвољавају за конкретне 

случајеве, тако што се телекомуникациони 

вод поставља испод електроенергетског вода. 

 Вертикални размак између тих водова у 

глави стуба не сме бити мањи од 1m за случај 

неизолованих проводника електрое- 

нергетског вода, односно 0,6m за случај 

електроенергетског вода са изолованим 

проводницима. Вертикални размак у средини 

распона мора бити на сигурносној 

удаљености, али не мање од 0,6m. 

 Телекомуникациони вод може се 

поставити у истој хоризонталној равни са НН 

електроенергетским водом, али размак 

између њих мора бити најмање једнак 

сигурносној удаљености, а најмање 0,4m. 

 При приближавању и укрштању 

надземног ТТ вода и НН електроенергетског 

вода са изолованим проводницима, размак 

између њих мора бити најмање 0,2m. 

 

• У оквиру постојећег габарита објекти 

мобилних централа, контролора базних 

радио-станица, базних радио-станица, радио-

релејних станица, радио и ТВ станица, 

антена, антенских стубова и антенских 

носача могу претрпети замену постојеће 

телекомуникационе опреме и каблова новом 

телекомуникационом опремом и кабловима 

већег капацитета. 

 

• Објекти за смештај мобилних централа,  

контролора базних радио-станица, базних 

радио-станица, радио-релејних станица, 

радио и ТВ станица, антена, антенских 

стубова и антенских носача у зонама 

становања могу се градити у оквиру објеката, 
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на грађевинској парцели или на јавној 

површини. 

 У оквиру блока објекти могу да се граде 

као приземни објекти или објекти на стубу 

(само за антене). 

 Приземни објекат може бити монтажни 

или зидани. 

 

• Објекти за смештај мобилних централа,  

контролора базних радио-станица, базних 

радио-станица, радио-релејних станица, 

радио и ТВ станица, антена, антенских 

стубова и антенских носача у зонама 

привредне делатности могу се градити у 

објекту у оквиру комплекса појединачних 

корисника, на слободном простору у оквиру 

комплекса појединачних корисника или на 

јавној површини. 

 У оквиру зоне објекат може да се гради 

као приземни објекат или објекат на стубу 

(само за антене). 

 Приземни објекат може бити монтажни 

или зидани. 

 

• Надземни објекат за смештај мобилне 

телекомуникационе опреме и антенских 

стубова са антенама поставља се на комплекс 

максималне површине од 100m2. Комплекс 

мора бити ограђен и око њега нема заштитне 

зоне. 

 У комплекс се постављају антенски 

стубови са антенама и контејнери базних 

станица. Контејнери базних станица не могу 

да заузму више од 50% површине комплекса. 

 Удаљење антенског стуба од суседних 

објеката и парцела мора бити веће или 

једнако висини стуба са антеном. Предметно 

удаљење може бити и мање од наведеног, али 

не мање од половине висине стуба са 

антеном. У том случају потребно је 

прибавити сагласност власника угроженог 

суседног објекта или парцеле, за постављање 

предметног антенског стуба. 

 Напајање објекта за смештај 

телекомуникационе опреме електричном 

енергијом вршиће се подземно из постојеће 

НН мреже 1kV. 

 

• До објекта за смештај мобилне 

телекомуникационе опреме потребно је 

обезбедити приступни пут минималне 

ширине 3m од најближе јавне саобраћајнице. 

 Слободне површине комплекса морају 

се озеленити. 

  

• Објекат за смештај мобилних централа,  

контролора базних радио-станица, базних 

радио-станица, радио-релејних станица, 

радио и ТВ станица, антена, антенских 

стубова и антенских носача треба да има 

положај такав да не угрожава прегледност, 

безбедност и сигурност кретања свих 

учесника у саобраћају. 

 Боје антенских стубова и друга 

обелажавања треба да буду у складу са 

прописима који се односе на боје високих 

објеката (антена, димњака и сл.), у складу са 

прописима који се односе на ваздушни 

саобраћај. Због дневне видљивости стуб 

треба да буде обојен тако да постоје поља од 

по 3m, црвене и беле, или црвене и 

наранџасте боје наизменично (последње поље 

на врху стуба треба да буде црвено). 

 Ноћна видљивост антенског стуба 

остварује се прописним постављањем 

одговарајуће светиљке на врху стуба. 

 

• Приступни телекомуникациони водови 

за повезивање мобилних централа и базних 

радио-станица граде се подземно на подручју 

овог плана. 

 

• На местима где је већа концентрација 

телекомуникационих водова мобилне теле- 

фоније подземни приступни водови обавезно 
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се граде у виду телекомуникационе 

канализације. 

 Телекомуникациони водови мреже 

мобилне телефоније могу да се постављају и 

кроз заштитне цеви и канализацију других 

телекомуникационих система, уз сагласност 

власника. 

 

• Подземни ТТ водови мреже мобилне 

телефоније полажу се у ров димензија као и 

ров за полагање ТТ каблова фиксне 

телефоније у ров. 

 Код приближавања, паралелног вођења 

и укрштања ТТ каблова мреже мобилне 

телефоније са осталим инфраструктурним и 

другим објектима потребно је  остварити 

минималне размаке и друге услове у складу 

са техничким прописима који важе за ТТ 

каблове фиксне телефоније. 

 

•    Максимални ниво буке у случају објеката 

за смештај телекомуникационе опреме 

(фиксне телефоније, мобилне телефоније, 

радија, телевизије, информатичких 

система,...) је 40 db дању, односно 35 db ноћу. 

 

 УСЛОВИ ПРИКЉУЧЕЊА НА ТЕ- 
ЛЕКОМУНИКАЦИОНУ ИНФРАСТРУ- 
КТУРУ 
 

 Прикључке новопланираних објеката на 

телекомуникациону инфраструктуру вршити 

у складу са одговарајућим условима 

надлежних оператера, обавезно подземним 

водовима са неког од прикључних места, или 

директно са извода надлежне централе. 

Прикључни кабл завршити у тзв. 

концентрационом орману на фасади или 

унутар објекта на погодном месту, или на 

неки други прописани начин, дат условима 

вршиоца телекомуникационе услуге. Траса 

напојног кабла на јавној површини мора бити 

у складу са трасама предвиђеним овим 

планом. 

 Телекомуникационе инсталације унутар 

објекта пројектовати и извести у складу са 

прописима и стандардима из ове области, уз 

примену свих потребних заштитних мера, 

тако да се ни у ком случају не ометају остали 

корисници. 

 Код реконструкције Телекомуника- 

ционе мреже, односно "превођења" надземне 

у подземну мрежу, најчешће је потребно 

извршити и реконструкцију кућних при- 

кључака, коришћењем подземних водова и 

концентрационих ормана. Као уличне 

разводне ормане са изводима за прикључење 

више објеката, користити одговарајуће 

атестиране слободностојеће ормане, 

постављене на бетонске темеље. Ове ормане 

постављати по тротоарима, зеленим 

површинама, другим јавним површинама, 

или грађевинским парцелама уз решавање 

одговарајућих имовинско-правних односа, 

тако да буду уклопљени у амбијент, односно 

да буду неупадљиви како бојом, тако и 

димензијама, као и да не угрожавају 

безбедност пешака и других учесника у 

саобраћају и општу безбедност грађана.                                                                       

           

8.4.5 ПРАВИЛА ЗА ИЗГРАДЊУ 
МРЕЖЕ И ОБЈЕКАТА ТЕРМОТЕ- 
ХНИЧКЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ 
 

Правила грађења гасоводне инфрастру- 

ктуре 

o Oва правила односе се на: 

- изградњу  гасовода од полиетиленских 

цеви за радни притисак до 4 бара, 

- изградњу гасовода од челичних цеви 

за радни притисак до 13 бара. 

o Саставни делови гасовода су: мерно 

регулационе станице, арматуре, уређаји 

катодне заштите, цевоводи, телекому- 
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никациона мрежа која служи за потребе 

гасовода, остала пратећа опрема као и 

одређени простор дуж гасовода. 

o Гасовод се мора трасирати тако да: 

1. не угрожава постојеће или планиране 

објекте, као и планиране намене 

коришћења земљишта, 

2. да се подземни простор и грађевинска 

површина рационално користе, 

3. да се поштују прописи који се односе 

на друге инфраструктуре, 

4. да се води рачуна о геолошким 

особинама тла, подземним и питким 

водама. 

o Гасовод трасирати уколико је то могуће у 

зеленом појасу у оквиру регулативе 

саобраћајнице, или у тротоарима. 

Полагање гасовода у коловозу се може 

дозволити само изузетно, уз 

документовано образложење и са 

посебним мерама заштите. 

Уколико није могућа траса у оквиру 

регулативе саобраћајнице, гасовод водити 

границом катастарских парцела уз сагласност 

корисника парцела. 

 

Правила грађења за градски гасовод 
 
Полагање гасовода 

Гасовод се по правилу полаже испод земље, 

без обзира на његову намену и притисак 

гаса. На територији индустријских 

предузећа гасоводи се по правилу воде 

надземно. 

• Код гасовода укопаних, минимална 

дубина укопавања мора бити 0.8 м. 

На краћим деоницама може се 

дозволити дубина укопавања мања 

од 0.8 м али не испод 0.6 м.  

Под дубином укопавања подразумева се 

минимално растојање између спољне 

површине цеви и нивоа терена. 

У посебним случајевима гасоводи се могу 

укопавати и на мањим дубинама, а могу 

бити постављени и надземно. 

• На неравним теренима (ван саобра- 

ћајница), на којима постоје канали за 

отицање, јаркови и слично, потребно је 

одржати константан нагиб гасовода. 

Када се гасовод поставља на 

каменитим теренима може се дозволити мања 

дубина укопавања од предвиђене, али не 

плиће од 0.5 м. 

1) Када се гасовод води паралелно са 

путевима вишег и нижег реда, његово 

одстојање од спољне ивице одводног канала, 

ножице усека или насипа мора бити 

минимално 1.0 м. 

У изузетним случајевима вођење 

гасовода испод доводног канала, дубина 

укопавања не сме бити мања од 0.8 м. У 

таквим случајевима мора бити предвиђено 

повећање дебљине зида гасовода за 25 % од 

прорачунске дебљине, или уместо тога, 

постављање гасовода у заштитну цев. 

У случајевима када се гасовод не може 

поставити, односно укопати на дубину 

прописану у претходном ставу, дубина 

укопавања од 0.6 м може се дозволити само 

ако се предвиђа заштита гасовода помоћу 

цеви, помоћу армирано бетонске плоче или 

на неки други одговарајући начин. 

2) Минимална дозвољена растојања 

гасовода (од ближе ивице цеви гасовода до 

ближе ивице темеља) у зависности од 

притиска дата су у табели бр 5. 
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Табела бр.7 
 

Притисак гаса у гасоводу (бар) Минимално дозвољено растојање (м) 

до 1.05 
1.05 - 7 
7 - 13 

1.0 
2.0 
3.0 

 
 

Дата растојања могу бити и мања уз 

предузимање повећаних заштитних мера 

(већа дебљина зида гасовода, квалитетнији 

материјал, постављање гасовода у заштитну 

цев, итд.) 

Минимално дозвољено растојање при 

укрштању и паралелном вођењу гасовода са 

другим гасоводом, техничким инфрастру- 

ктурама и др. дато је у табели 6. 

 

 
 
Табела бр.8: Минимално дозвољено растојање (м) 
 

 Укрштање Паралелно вођење 

Гасоводи међусобно 
Од гасовода до даљинских 
топлодалековода, водовода 
и канализације 
Од гасовода до проходних канала 
топлодалековода 
Од гасовода до нисконапонских 
и високонапонских електричних 
каблова 
Од гасовода до телефонских 
каблова 
Од гасовода до водова хемијске  
индустрије и технолошких флуида 
Од гасовода до бензинских 
пумпи 
Од гасовода и шахтова и канала 
Од гасовода до високог зеленила 

0.2 
 

0.2 
 
 

0.5 
 

0.3 
 
 

0.3 
 

2.0 
 
- 

0.2 
- 

0.6 
 

0.3 
 
 

1.0 
 

0.6 
 
 

0.5 
 

0.6 
 

5.0 
0.3 
1.5 
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- Минимална дозвољена растојања при 

укрштању и приближавању гасовода 

са високонапонским водовима дата су 

у табели 7. 

 

 
 
 
 
 

 
Табела бр.9:  Минимална дозвољена раздаљина од осе гасовода (м) 
 

Називни напон (кВ) 
Од осе стуба 

Паралелно вођење 
До темеља стуба 
Укрштање 

до 1 
1 - 10 
10 - 35 
> 35 

1.0 
5.0 
8.0 
10.0 

1.0 
5.0 
10.0 
10.0 

 

 - Хоризонтална минимална дозвољена растојања уграђене арматуре у гасоводу до 

високонапонских електричних водова дата су у табели 8. 
 
Табела бр.10:  
 

Називни напон (кВ) 
Минимална дозвољена раздаљина 

уградње арматуре (м) 

1.  35 
35 

Телефонски водови 

25 
100 
10 

 

1. Надземно полагање гасовода пре улаза у мерно регулациону станицу потрошача, 

дозвољено је само у изузетним случајевима, и то на кратким деоницама, при чему ти делови 

гасовода морају бити заштићени од оштећења услед аутомобилског и колског саобраћаја или од 

сличних узрока. Обезбеђење се изводи израдом погодне ограде или постављањем гасовода на 

сигурносну раздаљину од могућег узрока оштећења. 

2. Прелази гасовода преко река, канала и других водених препрека могу бити подводни и 

надводни. 

3. Минимална растојања по хоризонтали између прелаза гасовода преко водених препрека 

и мостова дата су у табели 9. 
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Табела бр. 11: Растојање од гасовода до моста 

 

Карактеристика прелаза и мостова Узводно од моста Низводно од моста 

Преко непловних река и канала. Све 
врсте мостова 20 20 

 
 
 
• Гасоводи се могу полагати на мостовима 

армирано бетонске, металне и камене 
конструкције. Гасоводи се могу полагати 
и на бранама и другим хидротехничким 
објектима, уколико се добије сагласност 
од организације у чијој се надлежности 
објекат налази. 

• Гасоводи који се полажу на мостовима 
морају бити изведени од челичних 
бешавних цеви за пречнике мање од НВ 
300, а од шавних цеви за пречнике веће од 
НВ 300, с тим да се обезбеди одговарајућа 
компензација. 

• Гасоводи који се вешају за конструкцију 
моста, морају бити постављени тако, да 
искључи могућност нагомилавања гаса у 
конструкцији моста (у случају испуштања 
гаса). 

 
Гасоводи постављени преко 

металних и армирано бетонских мостова, 
брана и других хидротехничких објеката, 
морају бити електрично изоловани од 
металних делова тих објеката. 

• Укрштање се изводи тако да не 
угрожава, оштећује или функционално 
омета већ постојеће објекте са којима 
се гасовод укршта, као и друге објекте 
у њиховој непосредној близини. 

• За укрштање гасовода са железничком 
пругом или јавним путем потребна је 

сагласност одговарајуће организације. 

• Када се гасовод поставља испод 
јавних путева и када се укршта са 
јавним путевима и железничким 
пругама, исти мора бити заштићен 
(заштитна цев, бетонски канал, 
бетонска плоча или друга одговарајућа 
заштита). 

• При укрштању гасовода са желе- 
зничким пругама, гасовод се по 
правилу води под углом од 90о  у 
односу на осу колосека. Само изузетно 
се тај угао може смањити до угла од 
75о,  уз документовано образложење. 

При укрштању гасовода са јавним 
путевима гасовод се по правилу води под 
углом од 90о у односу на осу јавног пута. 
Уколико то није могуће извести, дозвољена 
су одступања до угла од 60о. Укрштање 
гасовода са јавним путем под углом мањим 
од 60о може се дозволити само изузетно уз 
документовано образложење. 

- Минимална дубина укопавања 
гасовода при укрштању са железничком 
пругом износи 1.5 м рачунајући од горње 
ивице заштитне цеви до горње ивице прага. 

- Није дозвољено укрштање гасовода 
са железничком пругом испод скретнице и 
раскрснице. 

Минимална раздаљина укрштања од 
наведених места износи 10 м. 
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• Минимална дубина укопавања 

гасовода при укрштању са јавним 
путевима или изузетно при вођењу 
испод коловозне површине, мора 
се одредити према дебљини 
коловозне конструкције и 
саобраћајном оптерећењу, а да 
осигура -заштитни слој- између 
коловозне конструкције и 
заштитне цеви или горње 
површине бетонске плоче канала 
дебљине 0.3-0.5 м (у складу са 
прописима и условима јавних 
предузећа) 

 
Дубина између горње површине 

коловоза и горње површине заштитне цеви, 
плоче и др., не сме бити мања од 1.0 м. 
Правила грађења за мерно регулационе 
станице 

- Регулација и снижење притиска гаса са 
вредности притиска који влада у гасоводу на 
жељену вредност која омогућава његово 
коришћење код појединих потрошача, обавља 
се у мерно-регулационим станицама (у даљем 
тексту МРС). 

У зависности од висине притиска гаса 
на улазу у МРС, ове се деле на две групе: 

1. МРС са улазним притиском до 7 
бара 
2. МРС са улазним притиском од 7 до 
13 бара. 

  - МРС се по правилу смештају у 
посебно грађеним зградама или металним 
орманима на посебним темељима, на 
растојањима од различитих објеката и других 
структура, наведеним у табели 6. 

 
 

 
Табела бр. 12: Најмање хоризонтално растојање у (м) 
 
Улазни притисак у 
МРС 
(бар) 

До зграда и 
других објеката 

До железничких пруга 
(ближа шина) 

До надземних 
електроводова 

до 7 
7 - 13 

10 
15 

10 
15 

1.5 пута висина стуба 

 
 

- МРС са улазним притиском до 7 бара 

могу се инсталирати у кругу индустријског 

потрошача у дозиданим просторијама до 

зграде у којима се налазе незапаљиви 

материјали. 

- МРС са улазним притиском од 7 до 

13 бара могу се поставити у дозиданим 

просторијама зграда, у којима се због 

технологије производње захтева коришћење 

гаса са притиском изнад 7 бара. 

- Код топлана и енергана смештених у 

посебним зградама, дозвољава се постављање 

МРС са улазним притисцима до 7 бара у 

просторијама које су сазидане до ових зграда. 

- Простор на коме се подиже МРС 

мора бити ограђен металном мрежом или 

неком другом врстом ограде. 

Ограда мора испуњавати следеће 

услове: 

• између ограде и спољних зидова МРС 

мора постојати заштитна зона од 

најмање 2 м; ограда не сме бити нижа 

од 2.5 м; 

• улаз у МРС као и у ограђен простор 

мора бити обезбеђен вратима која се 

отварају на спољну страну, чије су 

димензије најмање 0.8 x 2.0 м, са 

бравом која се не закључава 

аутоматски, 
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- уколико је опрема МРС постављена 

на отвореном простору најмање растојање 

између опреме и ограде мора бити 10 м. 

 
9.0 СПРОВОЂЕЊЕ ПЛАНА 

     
Спровођење Плана детаљне регулације 

вршиће се : 

 

• Директно из плана 
 

– Овај план представља основ за издавање 

Информације о локацији, Локацијских услова 

и израду Пројекта препарцелације и 

парцелације и Геодетског елабората исправке 

граница суседних парцела и спајање суседних 

парцела истог власника, у складу са 

одредбама Законa о планирању и изградњи  

(„Сл. гласник РС“ број 72/09, 81/09 – 

исправка, 64/10 - одлука УС, 24/11, 121/12, 

42/13- одлука УС, 50/13 – одлука УС, 54/13 

решење УС, 98/13 – одлука УС), а у вези 

члана 130. став 2 Закона о изменама и 

допунама Закона о планирању и изградњи  

(„Службени гласник РС“, број 132/14 и 

145/14 - исправка),  осим за подручја која су 

предвиђена за обавезну  даљу разраду 

Урбанистичким пројектом и за 

Урбанистичко-архитектонски конкурс.  

 

Израдом Урбанистичког пројекта 

 

Израда Урбанистичког пројекта за 

потребе спровођења планских решења и 

поставки ПДР-е је предвиђена за следеће 

просторе:  

 

 - урбанистичку целину 2.1 – комплекс 

парка 

 - урбанистичку целину 2.2 – комплекс 

спорта и рекреације. 

 

Урбанистички пројекти се израђују у 

складу са обавезама датим кроз правила 

уређења и грађења за одређене зоне и намене.  

На графичком прилогу  бр. 3   - „Карта 

планиране намене површина“ дат је приказ 

подручја одређених за обавезну разраду 

Урбанистичким пројектом.  

 

• Урбанистичко-архитектонски конкурс 
 

Обавеза расписивања урбанистичко-

архитектонског конкурса, за потребе 

спровођења планских решења и поставки 

ПДР-е предвиђена је за следећи простор:  

1) урбанистичку целину 1.3 – 

комплекс социјалног становања 

На графичком прилогу  бр. 3 - „Карта 

планиране намене површина“ дат је приказ 

подручја одређеног за даљу разраду кроз 

спровођење урбанистичко-архитектонског 

конкурса. 
 

10.0 Овај план ступа на снагу осмог дана 

од дана објављивања у "Службеном листу 

града Чачка". 

 

 

СКУПШТИНА ГРАДА ЧАЧКА 

Број: 06-39/16-I 

29. фебруар, 2. и 3. март 2016. године  

 

 

ПРЕДСЕДНИК 

Скупштине града Чачка, 

Вељко Неговановић, с.р. 

 

 

 79. 

 На основу члана 35. став 7. 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 - 
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одлука УС, 98/13 - одлука УС), а у вези члана 

130. став 2. Закона о изменама и допунама 

Закона о планирању и изградњи («Службени 

гласник РС» број 132/14) и члана 63. Статута 

града Чачка („Службени лист града Чачка“ 

број 3/2008, 8/2013, 22/2013 и 15/2015),  

 

 Скупштина града Чачка, на седници 

одржаној 29. фебруара, 2. и 3. марта 2016. 

године, донела је 
 
 

ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ 
КОШУТЊАК 3 

 
 I ПОЛАЗНЕ ОСНОВЕ ПЛАНА 
 

1.0     ПРАВНИ И ПЛАНСКИ ОСНОВ 
ЗА ИЗРАДУ ПЛАНА 

 

 

ПРАВНИ ОСНОВ ЗА ИЗРАДУ ПЛАНА 
 

Правни основ за израду Плана 

детаљне  регулације  садржан је у: 

 

- Закону о планирању и изградњи („Сл. 

гласник РС“ број 72/09, 81/09 – исправка, 

64/10 - одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13- 

одлука УС, 50/13 – одлука УС, 54/13 решење 

УС, 98/13 – одлука УС), а у вези члана 130. 

став 2 Закона о изменама и допунама Закона 

о планирању и изградњи („Службени гласник 

РС“, број 132/14 и 145/14 - исправка)    

 

- Одлуци о изради Плана детаљне 

регулације „Кошутњак 3“ („Службени лист 

града Чачка“, број 18/2014). 

 

 

 

 

 

ПЛАНСКИ ОСНОВ ЗА ИЗРАДУ ПЛАНА 

 

Плански основ за израду Плана 

детаљне регулације  садржан је у: 

Плану генералне регулације 

„ЦЕНТАР“ („ Службени лист града Чачка“, 

број 15/2014). 

 

2.0     ИЗВОД ИЗ ТЕКСТУАЛНОГ 
ДЕЛА КОНЦЕПТА ПЛАНА 

 

ИЗВОД ИЗ ОПШТЕГ ДЕЛА 
КОНЦЕПТА 

 
ОПИС ГРАНИЦА ПЛАНА   
 

Прелиминарна граница Плана детаљне 

регулације „Кошутњак 3“ дефинисана је у 

оквиру ПГР-а „ЦЕНТАР“ којим је и 

предвиђена израда овог плана.  

У Нацрту плана потврђена је ова 

граница и она је одређена улицом Владике 

Николаја Велимировића, Булеваром ослобо- 

дилаца Чачка (обилазни пут) Улицом бр. 

217б до к.п. бр. 6087/5 КО Чачак, где скреће 

ка југоистоку постојећом улицом до Булевара 

Вука Караџића, а затом креће  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.  

Обухваћено земљиште се налази 

унутар граница грађевинског реона 

утврђених ГУП-ом Чачка 2015. год., односно 

припада грађевинском земљишту, а све 

парцеле припадају КО Чачак. 

Површина плана износи 43,01 ха. 
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- УСЛОВИ И ПОДАЦИ 
НАДЛЕЖНИХ ИНСТИТУЦИЈА 
 

За предметно подручје је 2007. године 

покренута израда Програма за израду 

урбанистичког плана (на основу Закона о 

планирању и изградњи (Службени гласник 

РС бр. 47/03 и 34/06) , а након тога  је рађен 

ПГР „ЦЕНТАР“ којим је такође обухваћено 

ово подручје. У оба поступка су прибављени  

услови  од надлежних институција и исти су 

коришћени за израду овог Концепта плана. 

Такође су и у овом поступку поновљени 

захтеви за добијање услова. 

 

ИЗВОД ИЗ КОНЦЕПТА 
ПЛАНСКОГ РЕШЕЊА 

 

• ЦИЉЕВИ УРЕЂЕЊА И ИЗГРАДЊЕ  

Основни циљеви за уређење и изградњу 

предметног подручја су следећи: 

 - Усклађивање са смерницама које даје 

План генералне регулације „ЦЕНТАР“ 

(„Службени лист града Чачка“, број 15/2014) 

у погледу планиране намене простора, 

саобраћајне мреже и др. 

 - Стварање планског основа за 

прецизно одвајање јавног од осталог 

грађевинског земљишта рационалније 

коришћење грађевинског земљишта. 

 - Дефинисање карактеристичних зона, 

односно целина са планирањем нове 

изградње. 

 - Усклађивање организације, опре- 

мања и уређења простора и његова заштита 

уз примену услова и критеријума за заштиту 

животне средине. 

 - Повећање квалитета комуналне 

опремљености и др. 

 

 Планом генералне регулације 

„ЦЕНТАР“ („ Службени лист града Чачка“, 

број 15/2014) предметно подручје је 

опредељено за следеће намене: 

 - становање средње густине 50-150 

ст/ха - као доминантна намена у оквиру 

захвата плана, 

 - становање високе густине 200-350 

ст/ха  

 - пословање и  

 - културу.   

 

Становање као претежну намену прате 

централне функције које су компатибилне 

становању. 

 

• ОРЈЕНТАЦИОНИ ПРЕДЛОГ НАМЕНА 

• Подручје које је предмет израде плана 
у складу са смерницама ГУП-а Чачка 2015.г. 

кроз концепт плана подељено је на 4 типичне 

урбанистичке зоне: 

Урбанистичка зона А - становање средњих 

густина насељености од 50-150ст/ха 

 

Ова зона  обухвата највећи део плана, 

тако да становање средњих густина 

представља доминантну намену. Уз 

становање се, као пратећа намена, могу 

јавити централне функције из терцијарног 

сектора или мала привреда са чистом 

производњом, која не угрожава животну 

средину и функцију становања.  

 

Урбанистичка зона Б – становање високих 

густина насељености од 200-350ст/ха 
 

Становање високих густина које 

превасходно подразумева вишепородично 

становање. Ово становање планирано је у 

делу између Булевара Вука Караџића, 

новопланиране улице Стевана Првовенчаног, 

улице Браће Јовановић, ул Милутина 
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смиљанића и већ изграђеног комплекса 

пословања. 
 
Урбанистичка зона В – култура   

 

Зона културе предвиђена  је на 

тренутно слободној површини у близини 

Улице Чачански батаљон, површине од 0,15 

ха.  

Ова намена представља део реонског центра 

Кошутњак, који је ПГР –ом „ЦЕНТАР“ 

планиран као „разбијени“ центар, т.ј. 

садржаји центра су распоређени на више 

различитих локација. 

 

Урбанистичка зона Г – пословање  
 

Ова зона планирана је на локацији уз 

Булевар Вука Караџића и на њој је изграђен 

пословни објекат са различитим услужним 

садржајима.    

 

3.0    УСЛОВИ И ПОДАЦИ НАДЛЕЖНИХ 
ИНСТИТУЦИЈА 

 

За предметно подручје је 2007. године 

покренута израда Програма за израду 

урбанистичког плана (на основу Закона о 

планирању и изградњи (“Службени гласник 

РС” бр. 47/03 и 34/06)) , а након тога  је рађен 

ПГР „ЦЕНТАР“ којим је такође обухваћено 

ово подручје. У оба поступка су прибављени  

услови  од надлежних институција и исти су 

коришћени за израду овог Концепта плана. 

Такође су и у овом поступку поновљени 

захтеви за добијање услова. 
 
 

 
 

ПРИКАЗ КОРИШЋЕНИХ УСЛОВА ОД  НАДЛЕЖНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА                                          

ЈП-а, ЈКП-а и друге 
институције 

Услови у поступку 
израде Програма за 

израду 
урбанистичког 

плана 

Услови у поступку 
израде ПГР 
„ЦЕНТАР“  

Услови у поступку 
израде ПДР 

„Кошутњак 3“ 

ЕПС - ЈП "Електродистрибуција", 
Чачак 

23.01.2008. год. 
Бр. 5007/1 

нису достављени      
16.03.2015. год. 
Број:  1279 

"Телеком Србија" А.Д.   /фиксна 
телефонија/                                                                     
Предузеће за телекомуникације, 
Чачак    

27.05.2008. год. 
Бр. 03-1/10638 

27.07.2010. год. 
Бр. 206805/2 

03.03.2015. год. 
Број: 64113/2 - 2015 

"СРБИЈАГАС", ОДЦ Чачак, 
Београд 

15.07.2008. год. 
Бр.6/314 

нису достављени    
16.06.2015. год. 
број: 06  03/11727 
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ЈКП "Чачак"                                                                                         
Јавно предузеће за грејање 

29.01.2008. год. 
5178/1 

2.09.2010. год. 
2989/1 

17.03. 2015. год. 
Број: 1020/1 

ЈКП "ВОДОВОД", Чачак 
5.12.2007. год. 
5905-12/212 

18.10.2010. год. 
708-12/07 

27.03. 2015. год. 
Број: 1196-12/10 

ЈВП "Србијаводе", Београд                                                                
Водопривредни центар 
"МОРАВА", Ниш                                        
РЈ "Западна Морава" - Чачак 

10.12.2007. год. 
04 бр. 5073/3 

20.04.2010. год. 
04 бр. 625/3 

- 

ЈП ПТТ саобраћаја "Србија",                                                             
РЈ Поштанског саобраћаја 
"ЧАЧАК" 

- 
22.02.2010. год. 
2010-19499/4 

11.03.2015. год. 
Број: 2015- 24765/2 

Министарство одбране 
20.11.2007. год. 
Инт бр. 3913-3 

30.04.2010. год. 
Инт бр. 543-9 

5.08.2015. год 
Инт. Број 671-4 

Завод за заштиту природе Србије, 
Београд 

- 
29.03.2010. год. 

03-467/2 
- 

Градска управа за урбанизам 
града Чачка, Служба за заштиту 
животне средине 

- нису достављени    
03.03. 2015. год. 

Бр. 501-26/2015-IV-2-
01     

МУП Чачак - Сектор за ванредне 
ситуације  
Одељење за ванредне ситуације 
Чачак                                                          
Одсек за превентивну заштиту 

9.11.2007. год. 
Бр. 217-678/07 

23.02.2010. год. 217-
149/10 

25.02.2015. год. 
07/34 број: 217-

2192/15 

Министарство здравља                                                 
Републичка санитарна 
инспекција, Одељење Чачак 

7.11.2007. год. 
Бр.530-53-2666/2007-

04 

8.03.2010. год. 
530-53-272/2010-04 

24.02. 2015. год. 
530-53-247/2015-10 

ЈКП "Комуналац", Чачак нису достављени    нису достављени     

Завод за заштиту споменика 
културе, Краљево 

24.01.2008. год. 
Бр. 1025/07 

13.07.2010. год. 
630/2  

31.03. 2015. год. 
Број: 246/3 
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4.0 ГРАНИЦА ПОДРУЧЈА ОБУХВА- 

ЋЕНОГ ПЛАНОМ ДЕТАЉНЕ 
РЕГУЛАЦИЈЕ 

 

Граница Плана детаљне регулације  

„КОШУТЊАК 3“ одређена је улицом 

Владике Николаја Велимировића, Булеваром 

ослободилаца Чачка (обилазни пут) Улицом 

бр. 217б до к.п. бр. 6087/5 КО Чачак, где 

скреће ка југоистоку постојећом улицом до 

Булевара Вука Караџића, а затим креће  

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.  

Обухваћено земљиште се налази 

унутар граница грађевинског реона 

утврђених ГУП-ом Чачка 2015. год., односно 

припада грађевинском земљишту, а све 

парцеле припадају КО Чачак. 

Граница грађевинског подручја покла- 

па се са границом плана и дата је у 

графичким прилозима. 

Површина плана износи око 43.01 ха. 

 

 II ПЛАНСКИ ДЕО  
 

5.0 ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА 
     

5.1   ПОДЕЛА ЗЕМЉИШТА НА ЗОНЕ 
И ЦЕЛИНЕ 

 

У циљу бољег сагледавања плана и 

његовог спровођења, третирано подручје 

подељено је на 4 зонe 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. 

Предност овакве поделе је могућност 

добре контроле основних одредби концепције 

плана, општих правила урбанистичке 

регулације, правила парцелације, намене 

земљишта, карактеристика целине значајних 

за организацију простора, по потребном 

карактеру интервенција (реконструкција, 

обнова градских функција, интензивирање 

коришћења грађевинског земљишта, 

амбијената и културних вредности, за нове 

изградње и слично), по физичким 

карактеристикама (спратност, међусобна 

удаљеност и друге чињенице) значајним за 

спровођење плана.  

 

- Подручје које је предмет израде 

плана подељено је на 4 типичне урбанистичке 

зоне ознака А, Б, В и Г. 
 

Урбанистичка зона А - становање  средње 

густине насељености 50-150ст/ха 

 
Ова зона обухвата већ формиране 

површине изграђене и до 80% инди- 

видуалним стамбеним објектима. Плани- 

рано је њихово погушћавање доградњом 

постојећих објеката, повећањем спратности, 

изградњом другог објекта на парцели, као и 

изградњом нових објеката на неизграђеним 

парцелама и изградњом пословног простора 

који не угрожава функцију становања и 

животну средину. 

 

Површина зоне  А  -  П= 36.30 ха 

Граница зоне приказана је на 

графичком прилогу КАРТА НАМЕНЕ 

ПОВРШИНА.   
Зона А подељена је на 4  

урбанистичке целине, ознаке од А1 до А4  

чије су границе јасно дефинисане у 

графичком прилогу КАРТА НАМЕНЕ 

ПОВРШИНА.   
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Урбанистичка целина А1 за 

претежну намену има породично становање, 

а пратећу намену представља пословање које 

се може јавити као самостално или у склопу 

стамбеног објекта. Постојећи објекти могу се 

реконструисати, дограђивати и надграђивати 

у складу са параметрима прописаним овим 

планом (дато у поглављу Правила грађења). 

 
Урбанистичка целина А2 пре- 

дставља постојећу радну површину која се 

налази непосредно уз државни пут IБ реда 

број 23 и уз улицу Милана Тодоровића. У 

оквиру предметног простора смештени су 

различити капацитети мале привреде, док се 

један део користи као паркинг за тешку 

механизацију. Локације су саобраћајно 

оријентисанe на улицу Милана Тодоровића, 

без директног излаза на државни пут. 

Потребно је простор привести намени, 

адекватном изградњом и уређењем простора, 

у складу са параметрима датим у поглављу 

Правила грађења. 
 
Урбанистичка целина А3 има 

намену зелених површина са основном 

функцијом заштитног зеленила, с обзиром да 

се налази  непосредно уз државни пут IБ реда 

број 23, у зони заштитног коридора пута у 

коме је забрањена градња. Површина  целине 

је 0,36ха. 

 

Општи услов за зону зеленила је следећи: 

• Приликом оснивања зелених 

површина – било партерних или 

дрвенастих садница, примењивати све 

потребне агротехничке мере и строго 

поштовати време садње појединих 

врста у односу на њихов вегетативни 

период. 

• Садни материјал који се користи при 

озелењавању простора, треба да је 

квалитетан и да има одговарајућу 

старост. 

• Избор садног материјала треба 

спровести врстама адаптираним на 

владајуће климатске и педолошке 

услове. 

• Решење зеленила ускладити са 

трасама подземних и надземних 

инсталација. 

• Растојање стабла од објекта да не буде 

мање од 4-7м у зависности од саднице. 

• Зеленило треба одржавати редовно и 

уредно. 

 

Урбанистичка целина А4 предста- 

вља комуналну површину на којој се налази 

објекат постојеће трафостанице ТС 10/04кV . 

Објекат се задржава у постојећим габаритима 

уз могућност замене трансформатора.  
 
Урбанистичка зона Б - становање  високих 

густина насељености 200-350ст/ха 

 

Зона  Б обухвата мали део плана , 

површине око П= 4,25 ха, у делу између 

раскрснице улица Булевар Вука Караџића и 

Улице Стевана Првовенчаног.  

 

Претежна планирана намена је 

становање високе густине од 200-350 ст/ха у 

складу са смерницама ПГР „ЦЕНТАР“ 

(„Службени лист града Чачка“, број 15/2014). 

У оквиру стамбене зоне као пратећа намена 

може се јавити пословање. Врста делатности 

мора да буде таква да не угрожава животну 

средину. 

С обзиром да на овом подручју постоје 

објекти породичног становања, у наредном 

периоду се планира њихова постепена замена 

вишепородичним стамбеним и стамбе- 

нопословним објектима. 

Зона је подељена на четири урбани- 

стичке целине у складу са специфичностима 

појединачних локација и различитим 
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правилима грађења која су дата за сваку 

целину.  

Урбанистичка целина Б1 предвиђена је 

за изградњу слободностојећих објеката, 

урбанистичке целине Б2 и Б4 за објекте у 

прекинутом низу, а урбанистичка целина Б3 

због мањих и ужих парцела, у циљу 

остваривања што оптималнијег решења, 

предвиђена је за објекте у непрекинутом 

низу.  

Урбанистичка зона В – култура 

   Зона културе предвиђена је на 

тренутно слободној површини у близини 

улице Владике Николаја Велимировића, 

приближне површине од 16 ари.  

Ова намена представља део реонског 

центра Кошутњак, који је ПГР –ом 

„ЦЕНТАР“ планиран као „разбијени“ центар, 

тј. садржаји центра су распоређени на више 

различитих локација.  

 

Урбанистичка зона Г – пословање  

Ова зона планирана је на локацији уз 

Булевар Вука Караџића где је већ изграђен 

пословни објекат са различитим услужним 

садржајима. У складу са датим параметрима у 

поглављу правила грађења могуће је 

извршити даљу градњу до постизања 

максималних урбанистичких параметара. 

Површина урбанистичке зоне Г -  П= 

2.31ха 

 

• 5.2     ПРОСТОРИ ЗА КОЈЕ СЕ 
РАДИ УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ  

 
Израда Урбанистичког пројекта за 

потребе спровођења планских решења и 

поставки ПДР-е је предвиђена за  

урбанистичку зону В са наменом – културе. 

 

На графичком прилогу бр.3 - „Карта 

планиране намене површина“ означено је  

подручје које је предвиђено за обавезну 

разраду Урбанистичким пројектом. Урбани- 

стички пројекат радити у складу са обавезама 

датим кроз правила уређења и грађења за 

предметну зону.   

 

 
• 5.3     БИЛАНСИ ПОВРШИНА  
 
ПОСТОЈЕЋЕ СТАЊЕ 
 

 

Укупна површина локације                                                               43,01ха          100 % 

породично становање                                                                          27,63ха          64.26 % 

породично ст. са централним функц.                                                 1,06ха           2.46 % 

пословање                 1.77ха           4.12 % 

радне површине                                                               0,82ха           1.91 % 

комуналне површине ТС                                                              0,01ха           0.02 % 

неизграђено грађевинско земљиште                                                  3,30ха           7.67 % 

саобраћајне површине                                      8,41ха          19.56 % 
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ПЛАНИРАНО  СТАЊЕ 
 
 

Укупна површина локације                                                                   43.01ха            100% 

становање средње густине 50-150ст/ха                                                 26,77ха         62.25% 

становање високих густина 200-350ст/ха                                              3,01ха
             7.00% 

култура                                  0,15ха             0.35% 

пословање                                  2,37ха             5.51% 

комунална делатност - ТС                                                                       0,01ха             0.02% 

уређене зелене површине                                                                         0,36ха              0.84% 

саобраћајне површине                                       10,33ха
             24.03 % 

 

 
 

5.4    УРЕЂЕЊЕ ПОВРШИНА И 
ОБЈЕКАТА ЈАВНЕ НАМЕНЕ 

 
У оквиру обухвата плана јавне 

површине су саобраћајне површине- колске и 

пешачке, површине намењене за културу, 

јавне зелене и комуналне површине – 

трафостаница.  

 

Највећи део простора обухваћеним 

планом остаје у статусу грађевинског 

земљишта за остале намене (становање). 

 

Површине јавне намене дефинисане су 

аналитичко-геодетским елементима на 

графичком прилогу бр. 5 «Карта регулације,  

парцелације и површина јавне намене». 

 

Планом су за грађевинско земљиште 

за површине и објекте јавне намене одређене 

следеће катастарске парцеле (целе и делови): 
 
 
 
 
 

ПОПИС КАТАСТАРСКИХ ПАРЦЕЛА 

КОЈЕ СУ ПЛАНОМ ОДРЕЂЕНЕ ЗА ЈАВНЕ 

ПОВРШИНЕ  
 

Саобраћајне површине: 

 

Ул. Владике Николаја Велими- 
ровића 

Део к.п. бр. 5969, 5973, 5975, 5976, 

5977, 5979/2, 5979/3, 5979/4, 5979/5, 5980, 

5981/1, 5981/2, 5982/1, 5983/3, 5988, 5989/1, 

5992/5,  6022/5, 6022/6, 6022/7, 6003, 6008/2, 

6008/8, 6009/1, 6009/2, 6009/6, 6009/7, 6021/2, 

6021/3, 6220, 6229/1, 6229/2, 6230, 6231/1, 

6234, 6236/2, 6243/1, 6243/2, 6244/6, 6245/2, 

6245/3, 6246/1, 6251/6, 6251/7, 6252, 6253/2, 

6253/23, 6253/24, 6283/2, 6283/3, 6283/4, 

6284/4, 6284/5, 6284/6, 6284/9, 6285, 6286, 

6287, 6288/1, 6288/2, 6288/3, 6288/4, 6302/1, 

6302/3, 6302/4, 6302/5, 6304/1, 6922, и целе 

к.п. бр. 6304/2, 6305/13, 6305/14. 

 

Ул. Булевар ослободилаца Чачка 

Део к.п. бр. 6155/1, 6156/75, 6156/77, 

6157/2, 6157/10, 6206/1, 6206/3, 6207/2, 

6207/3, 6207/5, 6207/7, 6212/2, 6212/4, 6212/5, 
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6212/6, 6213/2, 6213/3, 6215/2,  6217, 6218/1, 

6218/3, 6218/6, 6220, 6221/3, 6221/4, 6925, и 

целе к.п. бр. 6154/5, 6154/7, 6155/2,  6155/3, 

6155/14, 6156/4, 6156/17, 6156/18, 6156/19, 

6212/7, 6219/1, 6219/2, 6221/1, 6221/5. 

     
Ул. Милана Тодоровића  
Део к.п. бр. 6155/1, 6155/8, 6155/10, 

6156/2, 6156/41, 6156/42, 6156/46, 6156/47, 

6156/48, 6156/68, 6156/69, 6156/71, 6156/72, 

6157/21, 6157/22, 6157/28, 6188/1, 6188/2, 

6188/3, 6188/4, 6188/5, 6188/6, 6188/14, 

6188/17, 6188/20, 6189, 6190, 6191/1, 6192/2, 

6192/3, 6193/1, 6193/2, 6194, 6195, 6196/1, 

6197/1, 6197/2, 6199/2, 6200, 6201, 6205, 6208, 

6209, 6210, 6211, 6214, 6215/1, 6215/2, 6216, 

6217, 6218/1, 6218/2, 6218/3 и целе к.п. бр. 

6156/43, 6157/20, 6157/23, 6188/18, 6204. 

 

Ул. Десанке Томић 

Део к.п.бр. 6187/1, 6187/2, 6187/3, 

6187/4, 6187/14, 6187/15, 6187/16, 6187/17, 

6187/19, 6187/25, 6187/26, 6192/2, 6193/1, 

6193/2, 6194, 6195, 6196/2, 6197/3, 6197/4, 

6198, 6202/3 и цела к.п. бр. 6187/27. 

 

Ул. Мирослава Радосављевића-
Абаза 

Део к.п. бр. 6156/2, 6156/40, 6156/41, 

6156/42, 6156/47, 6156/48, 6156/49, 6156/79, 

6156/80, 6156/81, 6156/82, 6156/94, 6157/4, 

6157/5, 6157/28, 6157/29,  6184/1, 6184/5, 

6185/5, 6185/6, 6185/8, 6187/13, 6187/20, 

6187/21, 6187/22, 6187/23, 6187/24 и цела к.п. 

бр. 6156/93 6185/12. 

 

Ул. Чачански батаљон 

Део к.п. бр. 6185/8, 6187/24, и целе к.п. 

бр. 3736/3, 3736/5, 3736/9, 3738/2, 6059/2, 

6061/7, 6061/8, 6062/16, 6062/23, 6064/2, 

6074/4, 6149/5, 6150/1, 6150/5, 6150/10, 

6150/11, 6159/2, 6162/2, 6163/12, 6173/7.  

 

 

Ул. бр. 3 

Део к.п. бр. 3807/4, 3807/5, 3807/6, 

3807/7, 3807/8, 3807/9, 6088/4, 6088/8. 

 

Ул. бр. 4 
Део к.п. бр. 6082/1, 6082/2, 6084/7. 

 

Ул. Мирољуба Матијевића 
Део к.п. бр. 6166/1, 6166/3, 6172/6, 

6173/2, 6173/7, 6176/9 и цела к.п. бр.  6171/1. 
 

Ул. Вере Вујичић 

Део к.п. бр. 6163/3, 6164/6, 6165/1, 

6165/2, 6165/4, 6168/6 и цела к.п. бр. 6165/3. 

 

Ул. Милутина Вујовића 

Део к.п. бр. 6161/1, 6163/7, 6164/2, 6163/2, и 

цела к.п. бр. 6163/22, 6163/11.  

 

Ул. Овчарско – кабларских мана- 
стира 

Део к.п. бр. 6052/1, 6052/2, 6053/1, 

6053/2, 6054/1, 6055, 6056, 6074/1, 6158, 6160, 

6161/2, 6162/6, 6162/8, 6162/9, 6162/12, 

6162/13, 6162/14. 

 

Ул. Светогорска 

Део к.п. бр. 6043, 6046/1, 6046/2, 

6046/5, 6047, 6049/1, 6049/2, 6050/1, 6050/2, 

6051/2, 6057/1, 6074/1, 6087/5, 6087/6, 6134/4, 

6148/2, 6148/9, 6148/14, 6148/16, 6148/17, 

6148/25, 6149/1, 6149/50, 6149/51, 6149/53, 

6149/65, 6149/67, 6149/68, 6150/3, 6150/8, 

6150/20, 6150/21, 6150/27, 6159/1, 6159/3 и 

цела к.п. бр. 6087/5, 6087/8, 6141/4, 6148/15. 

 

Ул. Раденка Стојића 

Део к.п. бр. 6022/8, 6022/9, 6022/10, 

6022/11, 6023/2, 6023/10, 6024/4, 6024/5, 

6026/1, 6033/1, 6033/2, 6033/3, 6033/4, 6033/5, 

6033/6, 6033/8, 6033/10, 6034/1, 6039/2, 

6040/2, 
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6040/2, 6040/3, 6040/6, 6040/7, 6040/9, 6046/2, 

6046/3, 6046/4, 6050/1, 6050/2, и целе к.п. бр. 

6022/7, 6022/22, 6022/23, 6022/24, 6023/8, 

6023/9, 6024/3, 6026/4, 6025, 6034/2,   

 

Ул. Браће Ђоковића 
Део к.п. бр. 6175/1, 6176/2, 6176/3, 

6176/4, 6176/5, 6176/6, 6176/7, 6176/10, 

6179/4, 6179/5, 6179/14, и целе к.п. бр. 6175/2, 

6176/14, 6176/15, 6176/16, 6176/17, 6176/18, 

6176/19, 6179/18, 6179/19, 6179/20, 6179/21, 

6179/22, 6182/11. 

 

Ул. Митрована Живковића-Дикице 
Део к.п. бр. 6022/2, 6022/19, 6064/1. 

 

Ул. Милутина Смиљанића 

Део к.п. бр. 3745/2, 3747/1, 3747/4 и 

целе к.п. бр. 3739/2, 3746/7, 3747/2, 3747/6, 

6063/3. 

  
Ул. Стевана Првовенчаног 
Део к.п. бр. 3735/1, 3735/2, 3739/5, 

3740/1,  3744/3, 3744/4, 3745/2, 3747/1, 3747/4,  

3747/14, 3797/1, 3797/5, 3798, 3808/2, 3802/2, 

3804/2, 3806/3, 3807/15, 3807/16, 3812/2, 

3812/4, 3812/20, 6076/5, и целе к.п. бр. 

3736/10, 3739/6, 3740/2, 3743/3, 3750/7, 

3801/2, 3805/1, 3805/2, 3806/8, 3806/9, 

3806/10, 6076/16. 

 

Ул. Браће Јовановић 

Део к.п. бр. 3806/3, 3806/7, 6057/2, 

6058/2, 6058/3, 6058/4, 6058/6, 6058/7, 6058/8, 

6060/1, 6060/2, 6060/4, 6060/5, 6061/1, 6061/3, 

6061/8, 6062/5, 6062/14, 6062/17, 6062/22, 

6062/24, 6069/2, 6069/3, 6072/2, 6072/3, 

6073/1, 6073/2, 6073/3, 6077/1, 6077/2, 6077/3, 

6077/5, 6077/7, 6077/16, 6078/2, и целе к.п. бр. 

3797/2, 6058/5, 6061/10, 6062/13, 6071/2, 

6072/1, 6077/1, 6077/6.  

 

 

Ул. Душана Рајевића 

Део к.п. бр. 3806/1, 3806/5, 3806/6, 

3807/1, 3807/2, 3807/3, 3807/13, 3807/14, 

3807/15, 3807/16, 6061/6, 6061/9, 6062/1, 

6062/3, 6062/4, 6062/18, 6062/24, 6071/1, 

6074/3, 6077/2, 6078/1, 6078/2, 6078/4, 6079, 

6080/1, 6080/2, 6080/4, 6080/7, 6082/1, 6083/5, 

6148/6, 6148/7, 6148/8, 6148/9, 6148/26, 

6149/1, 6149/54, 6149/64 и цела к.п. бр. 

3804/3. 

 

Ул. Милована и Радована Петро- 
вића 

Део к.п. бр. 6149/1, 6149/4, 6149/15, 

6149/16, 6149/17, 6149/18, 6149/19, 6149/20, 

6149/21, 6149/35, 6149/36, 6149/39, 6149/47, 

6149/48, 6149/58, 6149/62, 6149/66, 6149/67, 

6149/70, 6150/17, 6150/18, 6150/24, 6150/28, 

6150/29, 6156/13, 6156/21, 6156/22, 6156/24 и 

цела к.п. бр.6149/43. 

 

Ул. бр. 217а 

Део к.п. бр. 6148/5, 6148/8, 6148/9, 

6148/25, 6148/26, 6149/1 и цела к.п. бр. 

6148/23. 

 

Ул. бр. 217б 
Део к.п. бр. 6080/4, 6083/4, 6083/5, 

6084/2, 6084/9, 6085/3, 6087/5, 6147/3, 

6147/12, 6147/20, 6148/2, 6148/3, 6148/4, 

6148/5, 6148/6, 6148/11, 6148/16, 6148/17, 

6148/24, 6148/25, 6148/27, 6153/4, 6154/3, 

6154/8, 6154/13, 6154/16, 6155/1, 6155/10, 

6155/11, 6155/12, 6155/13, и целе к.п. бр. 

6081/5, 6084/6, 6085/5, 6085/6, 6087/6, 

6147/26, 6148/12, 6152/5, 6156/54, 6156/62, 

6157/1. 

 

Ул. бр. 202А 
Целе к.п. бр. 6149/12, 6149/25, 6155/7, 

6156/14. 
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Ул. бр. 1 

Део к.п. бр. 6022/18, 6058/9, 6060/3, 

6063/1, 6064/1. 

 

Ул. бр. 2 

Део к.п. бр. 6057/1, 6058/1, 6074/1, 

6074/2, 6159/1, 6159/3. 

 

Ул. Булевар Вука Караџића 
Део к.п. бр. 3812/1, 3812/9, 3816, 

4150/14, 6134/4 и целе к.п. бр. 3807/10, 

3807/11, 3807/18, 3812/7, 3812/8, 3813/9, 

6086/2, 6086/3, 6088/1, 6088/2, 6088/4, 6088/5, 

6088/6, 6088/7, 6089/2. 

 

култура: 

 

к.п. бр. 6058/9 и 6060/3 

 

комуналне површине: 

 

ТС – к.п. бр. 6062/17 

 

јавне зелене површине:   

део к.п.бр. 6155/8, 6156/77, 6156/75, 6157/24, 

6206/1, 6207/2, 6207/3, 6212/2, 6212/4 и 

6213/2. 

 

 

 5.5  УРЕЂЕЊЕ ИНФРАСТРУКТУРНИХ 
МРЕЖА  

 

5.5.1 САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУ-
КТУРА 

 
Саобраћајна мрежа овог подручја 

састоји се, углавном од улица у изграђеном 

градском подручју, које су у највећем делу 

потврђене планом. На предметном подручју 

део уличне мреже се састоји од неповезаних – 

дисконтинуалних улица (ул. Светогорска, ул. 

Милутина Вујовића, ул. Милана Радоса- 

вљевића – Абаза, Ул. бр. 217б, ул. Милутина 

Смиљанића, ул. Браће Јовановић, ул. Душана 

Рајевића,...). Значајан број саобраћајница се 

завршава слепо (ул. Митрована Живковића – 

Дикице,  Ул. број 1, Ул. број 2, Ул. број 3, Ул. 

број 217б, ул. Милутина Смиљанића, крак ул. 

Раденка Стојића, крак ул. Браће Јовановић, 

ул. Овчарско-кабларских манастира, ул. 

Браће Петровић, ул. Вере Вујичић,...).  

 

Поред тога, приметно је одсуство 

и/или недовољне ширине коловозних трака, а 

поготову пратећих елемената попречног 

профила као што су бициклистичке стазе 

и/или траке, пешачке стазе (тротоатори), 

ивичне траке за паркирање, разделне ивичне 

траке са зеленилом, итд. Постојеће физичке 

структуре у простору знатно су отежале 

формирање правилне саобраћајне мреже. 

Тамо где је било могуће, остварен је 

саобраћајни континуитет кроз повезивање 

саобраћајница. У већини саобраћајница је 

коригована регулациона ширина како би се 

створили услови за реализацију профила који 

омогућава безбедније функционисање 

саобраћаја. При том се водило рачуна о рангу 

појединих саобраћајница (синхронизација 

саобраћајница вишег и нижег реда). 

 

У оквирима границе плана највиши 

ранг има улица Булевар ослободилаца Чачка, 

као главна градска магистрала (ГГМ), а иначе 

државни пут Iб реда бр. 23. Веза подручја 

плана са овом саобраћајницом се остварује 

улицом Владике Николаја Велимировића, 

која је по рангу сабирна улица I реда (СУ-I). 

Ова веза је реaлизована преко четворокраке 

раскрснице са пуним програмом размене 

саобраћаја. Веза са главном градском 

магистралом, али изван граница плана 

остварује се и преко улице Булевар Вука 

Караџића, који је по рангу градска 

магистрала. Југо-источном границом плана 
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протеже се сегмент улице Стевана 

Првовенчаног, која је по рангу градска 

саобраћајница I реда (ГС-I), а четворокраком 

раскрсницом је повезана са улицом Владике 

Николаја Велимировића (СУ-I).  

 

Ове саобраћајнице уједно чине и 

примарну градску (уличну) мрежу и 

омогућавају везу предметног подручја са 

осталим деловима града, а преко улице 

Булевар ослободилаца Чачка (ГГМ, тј. ДП Iб 

бр. 23) и везу са ширим подручјем. 

 

Значајну улогу на подручју плана 

имаће улице: Светогорска, Милутина 

Вујовића, Мирољуба Матијевића и Чачански 

батаљон, и оне ће планираном реализацијом 

бити носиоци секундарне уличне мреже (на 

нивоу града), а третиране као сабирне улице 

II реда. Остале саобраћајнице у оквиру плана 

могу се сматрати приступним улицама, чија 

је улога пре свега да омогуће везу 

појединачних, као и мањих скупина парцела 

на саобраћајнице вишег ранга. 

Саобраћајнице у оквиру плана 

детаљне регулације дате су на нивоу идејног 

решења. Распоред и димензије елемената 

попречног профила су дати оријентационо и 

нису за пројектанте обавезујући, осим 

регулационе ширине.  

Примарна (градска) улична мрежа: 

- Булевар ослободилаца Чачка 
(“Кружни пут“), који се поклапа са ДП Iб бр. 

23 (некад М-5), укупне дужине у овом ПДР 

око 550m, планиран је у свему према ПГР 

„ЦЕНТАР“, као главна градска магистрала 

(ГГМ) са отварањем коридора са северне 

стране (према граду). Планирано проширење 

износи приближно 16m, a укупна ширина 

планиране саобраћајнице износиће 27,5m. 

 

- Булевар Вука Караџића,  такође је, 
планиран у свему према ПГР „ЦЕНТАР“ и 

изведеном (постојећем) стању од ул. Стевана 

Првовенчаног до ул. Светогорске у дужини 

од око 300m. По рангу је градска магистрала 

(ГМ). 

- Улица Стевана Првовенчаног, као 
градска саобраћајница I реда (ГС-I) у 

границама плана се простире у дужини од 

око 380m и на том потезу се укршта са 

улицама Душана Рајевића, Браће Јовановић и 

Милутина Смиљанића, преко којих се 

остварује веза са секундарном мрежом 

саобраћајница на предметном подручју. 

- Улица владике Николаја 
Велимировића, као једина сабирна улица I 

реда (СУ-I), повезује простор предметног 

плана, са улазно-излазним правцем према 

Јездини и компанији „Слобода“.    

Секундарна (локална) улична мрежа: 

Сабирне улице II реда (СУ-II) 

- Улица Светогорска (бивша Ул. бр. 
200) је планирана као једна од важнијих 
улица овог насеља, с обзиром да предметно 

подручје повезује са контактним насељима, 

као и да омогућује директну везу са: црквом, 

школом, Месном заједницом, обдаништем. 

Да би се она реализовала (повезала), 

потребно је делимично изменити њену трасу, 

а делом планирати потпуно нову.  
- Улица Милутина Вујовића (бивша 

Ул. бр. 202), је планирана у потпуности по 

постојећој траси на изграђеном делу, а део од 

ул. Чачански батаљон до Ул. “217б“ је 

потребно изградити, ради успостављања 

физичког континуитета.  
- Улица Мирољуба Матијевића 

(бивша Ул. бр. 205), је по својој 

функцији у саобраћајној мрежи у рангу 

сабирне улице II реда (СУ-II). Планирана 
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је у потпуности постојећом трасом и у 

постојећем коридору. 
 
- Улица Чачански батаљон, је 

последња од четири улице у овом ПДР 

која би требало да по својој функцији у 

саобраћајној мрежи буде рангирана као 

сабирне улице II реда (СУ-II), с обзиром 

да по „отварању“ коридора улица Мајора 

Гавриловића (≈70m) представља 

дисконтинуални продужетак, на ул. 

Гаврила Принципа, на источној страни и 

на коју ће бити прикључен већи број 

улица нижег ранга. Планирана је у 

потпуности постојећом трасом и у 

постојећем коридору. 

Приступне (остале) улице 

- Улица 217 б, као прва из категорије 

приступних (осталих) саобраћајница 

планирана је у потпуности постојећом трасом 

и у постојећем коридору, а неизграђени део, 

који не одступа од досадашње планске 

документације, планиран је са најмањим 

могућим рушењем постојећих објеката. Није 

планирано њено повезивање са улицом  

Булевар ослободилаца Чачка (ДП Iб бр. 23), 

па се ту завршава са тзв. „слепим“ 

завршетком - окретницом.  

- Улица Душана Рајевића је 

планирана постојећом трасом саобраћајнице 

од ул. Чачански батаљон до ул. Милутина 

Смиљанића (са потребним проширењем 

коридора), а даље је планирана потпуно 

новим коридором, који треба  “отворити“ до 

њеног постојећег дела трасe преко кога 

остварује везу са ул. Стевана Првовенчаног 

(планиран наставак). 

- Улица Милана Радосављевића – 
Абаза је планирана у постојећем коридору до 

свог садашњег “слепог“ заврешетка, а даље 

потпуно новим коридором, који треба 

“отворити“,  до Ул. Милана Тодоровића, где 

се завршава трокраком раскрсницом.   

- Улица Милана Тодоровића је 
планирана са тзв. “слепим“ завршетком на ул. 

Владике Николаја Велимировића и пешачком 

везом са том улицом, ради лакшег приступа 

путника стајалиштима ЈГП. Иначе, је 
планирана постојећом трасом, али у знатно 

проширеном коридору. На свом супротном 

крају планира се повезивање са улицом 217б. 

- Ул. Митрована Живковића  
Дикице је потребно проширити на 

минимално потребан попречни профил (8,0m) 

и завршити пре изласка на Ул. Чачански 

батаљон тзв. “слепим“ завршетком – 

окретницом. 

- Ул. Милутина Смиљанића је 

планирана да се продужи до изласка на ул. 

Стевана Првовенчаног и ту заврши 

трокраком раскрсницом. 

- Ул. Браће Јовановић је, такође, 
планирана да се продужи до изласка на ул. 

Стевана Првовенчаног и ту заврши 

трокраком раскрсницом. 

- Ул. 217а (радни назив) је планирана 

по постојећој саобраћајници између улице 

Светогорске и ул. Душана Рајовића, али са 

знатним проширењем попречног профила 

(5+2х1,5=8,0m). 

- Ул. Раденка Стојића је продужена 
од свог садашњег “слепог“ завршетка до  ул. 

Светогорске и ту је завршена трокраком 

раскрсницом, а на другом крају потврђен њен 

“слепи“ завршетак са окретницом.   

- Ул. бр. 1 (радни назив) планирана је 

са “слепим“ завршетаком са окретницом уз 
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проширење попречног профила 

(5+2х1,5=8,0m). 

- Ул. бр. 2 (радни назив) планирана је 

по постојећој саобраћајници, са зна- 

тним проширењем попречног профила 
(5+2х1,5=8,0m). 

- Улица Оvчарско-кабларских мана- 
стира планирана је на постојећем делу 

укинуте Светогорске улице, од раскрснице са 

Улицом владике Николаја Велимировића, до 

дела где приближно почиње кривина на лево 

(у постојећем стању) али такође је планирана 

и у недостајућем, делу потребном да би се 

повезала са улицом Чачански батаљон. 

- Ул. Десанке Десе Томић је 
продужена од свог садашњег “слепог“ 

завршетка до ул. Милана Тодоровића и ту је 

завршена трокраком раскрсницом уз 

проширење попречног профила на ширину од 

8,0m. 

- Ул. Браће (Милована и Радована) 
Петровића је планирана од ул. Мирољуба 
Матијевића до КП бр. 6150/17 у КО Чачак по 

постојећој саобраћајници, а даље на источну 

страну постојећом саобраћајницом до уласка 

у КП бр. 6147/24 у КО Чачак, где је завршена 

окретницом, уз проширење попречног 

профила на ширину од 8m. 

Остала секундарна мрежа: На ове  
улице, се наслања мрежа приступних улица 

(стамбених и пословно-трговачких), које 

директно опслужују урбанистичке садржаје и 

намењене су искључиво индивидуалном и  

снабдевачком саобраћају. Оне су, углавном, 

планиране у постојећим габаритима са 

незнатним и делимичним корекцијама 

регулационе ширине, где је то било 

неопходно.   

 

Пешачки саобраћај 

Пешачки саобраћај је регулисан у 

оквиру површина за пешаке - тротоара, који 

су планирани у профилу свих саобраћајница 

на територији посматраног плана. Тамо где је 

то било физички могуће континуитет 

пешачких комуникација је остварен и између 

саобраћајница са „слепим“ завршетком и 

тротоара најближе саобраћајнице, и то 

између: 

- Милана Тодоровића и Владике 

Николаја,  

- Улице број 217б и Булевар 

ослободилаца Чачка,  

- Митрована Живковића-Дикице и 

Чачанског батаљона 

- Улице број 3 и Булевара Вука 

Караџића. 

Тежња је била да минимална ширина 

свих тротоара буде 1,5m, међутим услед 

уклапања у постојећу парцелацију она 

варира. На предметном подручју та 

одступања чешће представљају проширења 

тротоара, док су сужења сведена на 

минималан број. 

 

Бициклистички саобраћај 

 Одлични теренски услови у погледу 

рељефа на подручју предметног плана, врло 

повољан положај у односу на центар града и 

компанију Слобода, као и других 

атрактивних садржаја у смислу удаљености, а 

релативно лоша покривеност јавним 

превозом, добри су предуслови за 

стимулисање овог вида кретања. Просторна 

ограничења, са друге стране условљавају да 

се планирање бициклистичких стаза сведе на 

практично једну саобраћајницу. Бицикли- 

стичка стаза се планира у улици Владике 
Николаја Велимировића (СУ-I)  и то по 
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једна трака за сваки смер, раздвојене и 

смештене са обе стране коловоза, а 

непосредно између тротоара и коловоза. 

Уједно ова саобраћајница је и најподеснија за 

планирање бициклистичке стазе, како због 

расположиве ширине профила, тако и због 

значајног подручја које јој гравитира, унутар, 

али и изван граница овог плана. Осим тога 

остављена је могућност да се евентуалним 

изменама у оквиру садржаја попречног 

профила створе просторне могућности за 

реализацију додатних бициклистичких стаза 

или трака.  

Паркирање возила 

Паркирање возила на простору овог 

плана, решавати у оквиру индивидуалних 

парцела обезбеђивањем потребног (захте- 

ваног) броја паркинг места, а у функцији 

површине и намене објеката. Димензи- 

онисање вршити према важећим стандардима 

или сопственим потребама у случају потребе 

за већим површинама од прописаних.  

Јавни градски превоз 

Возила јавног градског превоза 

користе трасе улица Владике Николаја 

Велимировића, као и Булевара Вука 

Караџића. Аутобуска стајалишта реализују се 

у оквиру коловозне површине на 

саобраћајној траци ближој тротоару и 

означавају се адекватном хоризонталном и 

вертикалном сигнализацијом. Профили 

новопланираних саобраћајница, као и 

планиране корекције постојећих профила 

омогућавају функционисање постојећих 

линија јавног градског превоза и остављају 

могућност планирања нових.  

Нивои укрштаја 

На целој територији обухваћеној 

границама плана детаљне регулације јављају 

се укрштаји, тј. раскрснице у нивоу и то са 

пуним програмом размене саобраћаја у 

облику трокраких или четворокраких 

раскрсница, које формирају међусобно 

приближно управне улице. Изузетак је 

једино раскрсница коју формирају улице 

Душана Рајевића и Стевана Првовенчаног, 

која нема пун програм размене саобраћаја. 

Растери између раскрсница нису увек 

најповољнији, што је последица наслеђених 

(постојећих) решења која се без значајније 

грађевинске интервенције не могу изменити. 

Попречни профили 

Димензије елемената попречних 

профила су планиране тако да се максимално 

искористе постојећи расположиви коридори. 

Ширина саобраћајне траке за 

примарну мрежу улица је рачуната по 

обрасцу: ts=250+Vr [cm], што за режимску 

брзину на подручју града од 50km/h износи: 

ts =250+50=300cm. Добијена вредност се 

третира као минимална за овај ранг 

саобраћајница. 

За секундарну мрежу улица, ширине 

саобраћајне траке су мин. ts=250cm. Тротоари 

су планирани у оквиру свих јавних 

саобраћајница, где је то расположиви 

коридор дозвољавао и могу бити делимично 

променљиве ширине где је то расположиви 

коридор захтевао. Попречни профил ове 

категорије саобраћајница садржи две 

саобраћајне траке и два тротоара. Зависно од 

просторних могућности различитих ширина 

(2х3,0+2х1,5=9,0m; 2х2,5+2х1,5=8,0m и један 

случај у делу улице Светогорске 

2х3,0+2х2,5=11,0m). У случајевима оштрих 

просторних ограничења, примењени су 

попречни профили са тротоаром само са 

једне стране (2х2,5+1х1,5=6,5m), што је и 

најмањи примењен профил за јавне 

саобраћајнице на посматраном подручју. 
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Попречни падови у свим улицама су 

планирани 2,5% у правцу. 

Услови за приступ на јавну 
уличну мрежу 

Грађевинска парцела мора имати 

приступ на јавну саобраћајну површину 

односно трајно обезбеђен приступ на јавну 

саобраћајницу.  

Уколико се приступ остварује 

индиректним путем, који није јавна 

површина, испоштовати следеће услове: 

• Услови приступа парцелама у 
оквиру породичног становања 

• Ако се грађевинска парцела не ослања 

директно на јавну саобраћајну 

површину, њена веза са јавном 

саобраћајницом се остварује преко 

приступног пута минималне ширине 

3,5m. 

• Постојећи приступни пут, којим се 

обезбеђује приступ грађевинским 

парцелама са изграђеним објектима, 

који је последица уситњавања већих 

парцела, а није урађен према некој 

планској документацији, може се 

задржати изграђене ширине, али не 

мање од 2,5m за постојећи број 

парцела. 

• Минимална ширина приступног пута 

који се користи за повезивање две до 

четири грађевинске парцеле са јавном 

саобраћајницом и дужине до 100m је 

4,5m. 

• Минимална ширина приступног пута 

који се користи за повезивање више од 

четири грађевинске парцеле са јавном 

саобраћајницом и дужине до 200m  је 

5,0m. 

• Ако се приступни пут користи за једну 

грађевинску парцелу, може се 

формирати и у оквиру те парцеле, а 

ако се користи за повезивање две или 

више грађевинских парцела са јавном 

саобраћајницом, формира се као 

посебна парцела. 

• Услови приступа парцелама у 
оквиру вишепородичног становања 

- Унутар блокова пројектовати 

интерне колско-пешачке саобраћајнице за 

приступ интервентних возила, возила 

становника и пешачка кретања минималне 

ширине 5,0m. Уколико се ради о колско-

пешачком приступу за више од 3 (три) 

грађевинске парцеле, тада је потребно да та 

ширина буде минимално 6,5m (5,0m + 1,5m). 

Уколико се колско-пешачке интерне 

саобраћајнице завршавају слепо, на крају их 

обавезно завршити са припадајућом 

окретницом. 

- За угаоне објекте (на угаоним 

парцелама) колске прилазе планирати што 

даље од раскрснице, на најудаљенијем делу 

парцеле.  

- За угаоне објекте (на угаоним 

парцелама) могуће је планирати 2 колска 

прилаза, на најудаљенијем делу парцеле, а 

посматрано у односу на најближу 

раскрсницу, уколико тако формирани 

прилази испуњавају услов удаљености од 

најближе раскрснице, који не сме бити мањи 

од 15m.  

- Уколико се ради о градњи у 

непрекинутом низу пролаз у дубину парцеле 

обезбедити кроз покривени пролаз – пасаж 

ширине минимално 4.0m и висине од 4.5m, 

како би се обезбедио приступ ватрогасним 

колима, хитној помоћи и камиона у функцији 

обављања одређених пословних и радних 

делатности у оквиру објеката на парцели. 

Уколико се ради о прекинутом низу, када 



4. mart 2016. godine                SLU@BENI LIST ГРАДА ^A^KА                Strana broj  957— Broj  5  

 

постоји још један приступ унутрашњем 

дворишту, пасаж је ширине минимално 4.0m 

и висине од 4.0m. Углови пасажа ка јавној 

саобраћајној површини треба да буду 

закошени у циљу боље прегледности. 

Посебна правила, услови и 
ограничења уређења јавних саобра- 
ћајних површина 

- У регулацији улица није дозвољена 

изградња објеката, изузев оних који спадају у 

саобраћајне, комуналне објекте и урбану 

опрему (надстрешнице јавног превоза, 

споменици, рекламни панои, жардињере, 

корпе и сл.) и објеката и мреже јавне 

саобраћајне и комуналне инфраструктуре. 

- Одвод атмосферских вода са свих 

саобраћајних површина решити затвореном 

канализацијом путем сливника. 

- Усвојити принцип фазне градње, од 

вишег ранга саобраћајница ка нижем.  

- До реализације појединих сегмената 

планиране путне мреже, неопходно је 

дозволити приступ и појединачним суседним 

парцелама на одговарајуће постојеће 

саобраћајнице, уз услов да буду прикључене 

на планирану секундарну путну мрежу након 

њене реализације. 

 

ОПШТА ПРАВИЛА ЗА ИЗГРАДЊУ 
СТАНИЦА ЗА СНАБДЕВАЊЕМ 
ТЕЧНИМ ГОРИВОМ 

 
Овим правилима се утврђују услови 

изградње, доградње, реконструкције и 

адаптације станица за снабдевање течним 

горивом (у даљем тексту: СЗСТГ). 

На територији која је обухваћена овим 
планом правилима за изградњу СЗСТГ 
подељена је на следеће зоне: 

 

1. Улазно-излазни правци који се 

поклапају са правцима магистралних (сада 

државни путеви IБ реда) и регионалних 

путева (сада државни путеви IIА реда); 

 

2. Простор између централне градске 
зоне и границе ГУП и 

 

СЗСТГ се према микролокацији и 

врсти опслуживања сврставају у пет 

категорија и то: 

1. ГРАДСКЕ, које због своје локације 

у граду, као и саобраћајница на којима се 

налазе, имају опште градски значај; 

2. НАСЕЉСКЕ, које се налазе унутар 

изграђеног насељског ткива   

3. ВАНГРАDСКЕ, које се налазе на 

улазно-излазним правцима ван града, и 

4. НАМЕНСКЕ, које се постављају 

према специфичним технолошким захтевима 

корисника (у оквиру индустриских, 

грађевинских, привредних и сличних 

комплекса). 

 

СЗСТГ се према врсти опслуживања 

сврставају у три основне категорије: 

1. СЗСТГ са искључиво дериватима 

нафте; 

2. СЗСТГ са дериватима нафте и 

природним гасом (П Г), и 

 3. Комбиноване СЗСТГ са дериватима 

нафте, ТГ и објектима услужних делатности 

(кафана, мотел, сервис за прање возила, 

сервис за вулканизирање гума...). 
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Посебни услови уређења комплекса 

СЗСТГ дати су у зависности од припадајуће 

зоне и микролокације према табели: 

 

 

- Индекс заузетости                                     20% - 55% 

- Спратност објекта (висина)                                    П+0 до П+1 (до 8м') 

- Саобраћајне и манипулативне површине                         мин 30% 

- Слободне и зелене површине                                             мин 15% 

- Паркинг простор                                                 мин 3 паркинг места* 

 
*) На сваких 15м2 пословног простора (не рачунајући надстрешницу) и свако 

точеће место обезбедити по једно паркинг место, а  мин број паркинг места је 3. 
 
 

  Грађевинска линија комплекса СЗСТГ 

утврђује се у односу на регулациону линију 

јавне саобраћајнице, односно крајњу ивицу 

приступне саобраћајнице у зависности од 

ранга саобраћајнице, а у складу са Законом 

опутевима  и/или граничну линију суседних 

парцела, односно намена суседних парцела. 

  Улаз и излаз из СЗСТГ, као и објекте у 

оквиру комплекса треба лоцирати на такво 

растојање од раскрсница да не ометају 

нормално одвијање саобраћаја, односно да не 

угрожавају прегледност и безбедност 

саобраћаја. То растојање мора бити довољно 

и да не дође до преплитања саобраћајних 

струја искључења са раскрсница и укључења 

на станицу, односно искључења са станице и  

укључења на раскрсницу. 

  Улаз на станицу (излаз са јавног пута) 

мора бити  преко траке за успорење возила, а 

излаз са станице (улив на јавни пут) преко 

траке за убрзање возила. 

  Излив и улив са СЗСТГ на јавни пут 

мора бити довољне ширине и радијуса 

заобљења, као и обезбеђењем прописане 

криве трагова за графичку проверу најмање 

проходности меродавног теретног возила. 

Контакт са уличном мрежом може 

бити са пуним или непотпуним програмом 

веза и са једносмерним или двосмерним 

режимом саобраћаја унутар комплекса 

СЗСТГ, а у зависности од конкретне 

локације. 

Положај резервоара за складиштење 

течног горива и течног нафтног гаса, 

претакалишта, аутомата за истакање горива и  

објеката (постојећих и планираних), као и 

њихово међусобно одстoјање, мора бити у 

складу са Правилницима за ову врсту 

инсталација (Правилник о изградњи станица 

за снабдевање горивом моторних возила и о 

ускладиштењу и претакању горива, 

Правилник о изградњи постројења  за 

запаљиве течности и Правилник о изградњи 

постројења за течни нафтни гас и о 

ускладиштењу и претакању течног нафтног 

гаса).  

За прикључење комплекса СЗСТГ на 

државне путеве, неопходно је прибавити 

сагласност и услове надлежне институције 

која управља овим путевима. 

            Код пројектовања и изградње СЗСТГ, 

обавезно је поштовање и примена свих 

важећих техничких прописа и норматива из 

ове области. Код архитектонског обликовања 

објеката препоручује се примена савремених 

и атрактивних форми и материјала. 
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5.5.2 ХИДРОТЕХНИЧКА ИНФРАСТРУ- 
КТУРА 

 

Предложено решење хидротехничких 

инсталација урађено је на основу услова ЈКП  

"Водовод" број 1196-12/10 од 23.03.2015.год. 

• Водоводне инсталације 

 
Изграђени систем водоснабдевања има 

могућност проширења, а увођење система 

даљинског надзора водоснабдевања обезбе- 

ђује управљање и контролу система, као и 

праћења квалитета воде. Урађен је пројекат 

"Генерално решење водоводног дистри- 

буционог система Чачка" (Водопројект, 1998. 

год.), који је основ за пројекте проширивања 

мреже.  

Квалитет воде у мрежи је неуједначен 

због слепих кракова, неквалитетног цевног 

материјала, губитака у мрежи и др. 

 

За будући развој ограничења могу бити: 

• изграђени цевоводи неадекватних 

капацитета на који је прикључено 

више објеката кроз приватна 

дворишта, а не прикључењем на 

уличну мрежу 

• неодговарајући материјали од којих су 

изграђени цевоводи  

• неадекватан надзор и управљање 

системом, због нелегалних прикљу- 

чака 

• дистрибутивна мрежа, старост и 

неопремљеност 

• нерационално коришћење воде у сврхе 

за које није намењена 

• инвестициона улагања у реконстру- 

кцију појединих објеката система. 

 

Постојећа мрежа Ø100mm је делимично 

изграђена у прстенастом систему, па ће се 

реализацијом планираних саобраћајница 

задржати траса постојећих прстена и 

изградити нови  цевоводи φ100mm или 

заменити  цеви које су мањег пречника од 

Ø100mm - чиме ће се формирати нове 

прстенасте мреже. Нису уцртане цеви мањих 

пречника од 100mm у појединим "слепим" 

саобраћајницама, али је водоснабдевање 

становника у тим објектима повољно и без 

изградње нове мреже већег пречника. 

Магистрални цевоводи Ø500mm се 

задржавају, јер је њихово измештање 

нерационално и технички неоправдано, али 

те цеви имају свој заштитни коридор у 

ширини 2,5m од спољашње ивице цеви.  

 

Предвиђена је изградња водовода φ100  у 

улицама:  

– ул. Десанке Десе Томић, у дужини 180m   

– ул. Милутина Вујовића, у дужини 125m   

– ул. Светогорска, у дужини 225m   

– ул. Раденка Стојића, у дужини 250m   

– ул. Чачански батаљон, у дужини 80m   

– ул. Митрована Живковића Дикице, у 

дужини 25m   

– ул. 217, у дужини 110m   

– ул. Душана Рајовића (северни део), у 

дужини 290m   

– ул. број 4, у дужини 275m   

– ул. број 5, у дужини 140m   

– ул. Милутина Смиљанића, у дужини 20m   

– ул. Браће Јовановић, у дужини 200m   

– ул. Стевана Првовенчаног, у дужини 405m   

 

Трасе постојећих водоводних цеви су 

у коридору коловоза у скоро свим улицама. 

Изградња нових водоводних цеви се планира 

у коридору коловоза, на одстојању 1,0m од 

ивичњака. 
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• Фекална канализација 

 
Фекална канализација је заступљена у 

већини саобраћајница. Проблем каналисања 

отпадних вода је у непостојању мреже у 

улицама у којима су изграђени нелегални 

објекти; као и у нелегалним спојевима 

уличних сливника са фекалном канали- 

зацијом, што доводи до изливања у дворишта 

или подрумске просторије након обилних 

падавина. 

Oграничења за будући развој могу бити: 

• изграђени цевоводи неадекватних 

капацитета на који је прикључено 

више објеката кроз приватна 

дворишта, а не прикључењем на 

уличну мрежу 

• стање и старост мреже, која временом 

неће имати ни довољан капацитет  

• мала инвестициона улагања у 

реконструкцију појединих постојећих 

објеката и 

• изградњу нових. 

 

Канализациона мрежа на подручју овог 

плана је изведена по сепарационом систему, 

па се мреже фекалне и атмосферске 

канализације могу независно проширивати. 

 

Урађен је "Генерални пројекат одвођења 

употребљених вода Чачка" (Енергопројект, 

1999.), који је полазни документ за 

урбанистичко планирање, као и израду 

главних пројеката. 
 
Потребно је изградити нове цевоводе у 

планираним саобраћајницама и изместити 

цеви у коридоре саобраћајница – на местима 

где је то могуће и где не спречавају нову 

изградњу објеката. Изградњом цеви пречника 

Ø200 у оквиру нових саобраћајница ће се 

прихватити употребљене воде свих 

постојећих и нових потрошача у оквиру овог 

плана, чиме ће се прихватити употребљене 

воде нових потрошача у оквиру овог Плана и 

укинути постојеће септичке јаме (уколико их 

има).  

 

Предвиђена је изградња фекалне 

канализације мин φ200 у улицама: 

 

- ул. Овчарско кабларских манастира, 

у дужини 190m  

- ул. Светогорска, у дужини 325m  

- ул. 2, у дужини 50m   

- ул. Раденка Стојића, у дужини 65m   

- ул. 1, у дужини 70m   

- ул. Браће Јовановић, у дужини 180m   

- ул. Душана Рајевића (северни део), у 

дужини 280m  

- ул. број 4, у дужини 270m  

- ул. 217б, у дужини 70m 

- ул. Стевана Првовенчаног, у дужини 

370m  

- ул. Браће Петровића, у дужини 130m  

- ул. Милутина Вујовића, у дужини 

170m  

 

Трасе постојећих канализационих 

цеви су углавном у коридору коловоза и 

укрштања са осталим будућим инфра- 

структурним водовима ће се вршити на лицу 

места уколико за то буде потребе, имајући у 

виду прописе и неопходност поштовања 

нагиба цеви фекалне канализације. Нова 

фекална канализација се положајно планира у 

коридору коловоза, на одстојању 1,0m од 

ивичњака (супротном страном од водоводне 

мреже). 

Минимална дубина укопавања цеви је 

1,2m, а нагиби 0,2%. На месту прикључка на 

постојећу канализацију, предвидети каскаде, 

као и отварање нових шахти. Одвођење 

отпадних вода из подрумских етажа 

(постојећих и планираних) вршити искљу- 

чиво препумпавањем. 



4. mart 2016. godine                SLU@BENI LIST ГРАДА ^A^KА                Strana broj  961— Broj  5  

 

• Атмосферска канализација 

 
Атмосферска канализација је делимично 

заступљена на предметном подручју. 

Потребно је изградити атмосферску канали- 

зацију у свим саобраћајницама где је то 

нивелационо могуће, као и да се постојеће 

цеви које нису у коридору коловоза, замене 

новим цевима у складу са прописима. 

За будући развој ограничења могу бити: 

- непостојање главног колектора у 

насељу, који би прихватио атмосферске воде 

са целог подручја и усмерио их до реке 

Лупњаче као најближег реципијента, већ се 

атмосферске воде прикључују у постојеће 

оближње колекторе који се испуштају у 

низводне деонице Западне Мораве. 

- инвестициона улагања у реко- 

нструкцију појединих постојећих објеката и 

- изградњу нових. 

 

Предвиђена је изградња канализације 

мин φ400 у улицама: 

- ул. Владике Николаја Велимировића, 

у дужини 280m  

- ул. Владике Н. Велимировића Ø500, 

у дужини 535m  

- ул. Милана Тодоровића, у дужини 

430m  

- ул. Десанке Десе Томић, у дужини 

140m   

- ул. 3, у дужини 100m   

- ул. Мирољуба Матијевића, у дужини 

170m   

- ул. Овчарско кабларских манастира, 

у дужини 190m   

- ул. Светогорска, у дужини 220m  

- ул. Раденка Стојића, у дужини 250m  

- ул. 1, у дужини 40m  

- ул. Митрована Живковића Дикице, у 

дужини  250m  

- ул. Милутина Смиљанића, у дужини  

80m  

- ул. Браће Јовановић, у дужини  195m  

- ул. Душана Рајевића, у дужини  

280m  

- ул. број 4, у дужини 260m  

- ул. 217, у дужини 140m  

- ул. 217ц, у дужини 70m  

- ул. 217ц (јужни део), у дужини 60m  

- ул. 217б, у дужини 165m  

- ул. Браће Петровића, у дужини 170m  

- ул. Мирољуба Матијевића, у дужини 

170m  

- ул. Стевана Првовенчаног, Ø1000 у 

дужини 250m и Ø1500 у дужини 100m. 

 

Трасе постојећих канализационих 

цеви су у коридору коловоза и укрштања са 

осталим будућим инфраструктурним 

водовима ће се вршити на лицу места 

уколико за то буде потребе, имајући у виду 

прописе и неопходност поштовања нагиба 

цеви атмосферске канализације. Нова 

атмосферска канализација се положајно 

планира осовином коловоза, осим у оним 

саобраћајницама где се осовином налазе 

постојеће хидротехничке инсталације. 

Минимална дубина укопавања је 1,2m, 

а падови 0,2%. На месту прикључка на 

постојећу канализацију, предвиђене су 

каскаде. На свим променама правца, 

прикључцима, као и на правим деоницама на 

приближно 50m, потребно је предвидети 

ревизионе силазе. Распоред сливника са 

таложником ће се утврдити главним 

пројектима атмосферске канализације. 

 

Сви подаци дати овим решењем су 

оријентациони и служиће као основа за даље 

пројектовање хидротехничке инфрастру- 

ктуре. 
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5.5.3 ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКА И ТТ 
ИНФРАСТРУКТУРА 

 

ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКА МРЕЖА 
 

Предложено решење електроенерге- 

тске мреже  урађено је на основу Услова ЈП 

"Електросрбија" д.о.о. Краљево, Електроди- 

стрибуција Чачак, број 1279 од 16.03.2015. 

године (811/15-1-01 од 31.03.2015. год.). 

На овом подручју, планирано је 

повећање броја потрошача електричне 

енергије, што захтева веће електроенергетске 

капацитете. Задовољење планираних потреба 

за електричном енергијом може бити 

остварено повећањем капацитета постојећих 

трафостаница, кроз уградњу трансформатора 

веће снаге уместо постојећих, или додавањем 

још једног трансформатора унутар 

постојећих трафостаница, уколико је то 

технички и економски оправдано, као и 

изградњом нових трафостаница 10/0,4kV.  

Могућа је изградња нових типских 

трафостаница 10/0,4kV, унутар објеката, на 

јавним или грађевинским парцелама, према 

одговарајућим условима испоручиоца 

електричне енергије. 

Нове трафостанице треба да буду 

типске, напона 10/0,4kV, инсталисане снаге 

630kVA, технички осмишљене тако да се 

оствари могућност касније доградње још 

једног трансформатора 630kVA. 

Свако повећање капацитета посто- 

јећих, као и изградња нових трафостаница 

захтева полагање нових каблова 10kV, 

постојећом или новопланираном трасом, 

усклађеном са саобраћајном и другом 

инфраструктуром. Нова напајања ТС 

10/0,4kV на страни 10kV реализовати 

кабловима 10kV, њиховим полагањем у 

ровове по трасама у складу са планским 

решењима. Водити рачуна да се оствари 

затварање 10kV-ог прстена, ради обезбеђења 

резервног напајања у случајевима испада. 

Нове инсталације трасирати у зонама 

тротоара нових улица у складу са 

саобраћајним и урбанистичким решењима. 

Побољшање поузданости постиже се 

заменом дотрајалих елемената система 

(трансформатори, каблови...), којима је 

истекао предвиђени експлоатациони век, али и 

полагањем нових ВН кабловских водова ради 

формирања одговарајућих "прстенова", чиме 

се обезбеђују резервна напајања у случајевима 

испада. 

Побољшање електроенергетске мреже 

може се остварити уградњом нових НН 

каблова напонског нивоа 1kV (тенденција је 

извођење НН мреже подземним кабловима и 

формирање јединствених траса каблова за све 

напонске нивое), чије трасе треба да припадају 

зонама тротоара улица. Реконструкцију 

постојеће електроенергетске мреже извести 

увођењем траса постојећих каблова, које су 

ван коридора улица, у зоне тротоара истих, 

као и полагањем нових ВН каблова по трасама 

већ постојећих (у исти ров). 

Реконструкција постојеће мреже, 

заменом постојећих елемената инфрастру- 

ктуре (каблова, надземних водова, стубова...) 

новим, због преоптерећења или смањења 

губитака, дуплирањем водова због повећања 

поузданости, односно формирања одгова- 

рајућих "прстенова" у циqу обезбеђења 

резервног напајања у случајевима испада, 

кварова на мрежи, или других критичних 

ситуација које неодложно захтевају радикалне 

активности на мрежи, уколико није дошло до 

реализације планом предвиђене одговарајуће 

саобраћајнице чија је зона тротоара или 

зелених површина овим планом предвиђена за 

трасирање каблова, може се реализовати у 

складу са постојећим трасама надземних и 

подземних водова. Обавеза је дистрибутера 
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електричне енергије да касније, код 

реализације планом предвиђене саобра- 

ћајнице, изврши измештање, односно 

усклађивање траса инсталација у складу са 

планским решењем датим предметним 

планом. 

  Трафостанице 10/0,4kV, типске 

630kVA (или nx630kVA), могу се градити на 

јавним површинама или грађевинским 

парцелама, уз решавање имовинско-правних 

односа и обавезно усклађивање траса 

енергетских водова са постојећим, или планом 

предвиђеним трасама, и користити за напајање 

електричном енергијом објеката, како на тој, 

тако и на другим грађевинским парцелама. 

  Додатно побољшање система може се 

постићи производњом електричне енергије из 

обновљивих извора енергије (соларна, хидро-

гео-термална енергија). Производња еле- 

ктричне енергије за сопствене потребе, у 

електранама које користе обновљиве изворе 

енергије, дозвољена је у свим зонама,  а за 

пласман електричне енергије на тржиште у 

зонама привредних и комуналних делатности. 

  Инсталације јавног осветљења 

изводити према одговарајућим пројектима, 

коришћењем стубова за јавно осветљење, или 

постојећих НН стубова и светиљки са 

изворима светла, правилно одабраних на 

основу одговарајућих светлотехничких 

захтева примењујући мере енергетске 

ефикасности. Стубове постављати у зоне 

тротоара, зелених површина или разделних 

острва, тако да не угрожавају општу 

безбедност грађана и безбедност учесника у 

саобраћају. Водове изводити у виду 

подземних инсталација, трасираних у складу 

са решењима датим у графичком прилогу и 

третирати их као и остале НН водове. 

Напајање извршити из посебних мерно-

разводних ормана, ван трафостаница 10/0,4kV. 

Главни и евентуални помоћни ормани треба да 

буду слободностојећи, уклопљени у амбијент, 

са одговарајућом електро и механичком 

заштитом. 

 

ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНА  МРЕЖА 
 

 Предложено решење ТТ мреже 

урађено је на основу Услова Предузећа за 

телекомуникације „Телеком Србија“ АД 

Регија Крагујевац, ИЈ Чачак, број 64113/2-

2015 од 3.03.2015. год. 

 Недавном реконструкцијом и изгра- 

дњом ТТ мреже задовољене су садашње 

потребе корисника и остварени услови за 

проширења која се могу очекивати на овом 

подручју. Постојање кабловске канализације 

у великој мери омогућује реализацију нових 

прикључака без већих грађевинских 

извођења. 

   Побољшање ТТ мреже могуће је 

остварити уградњом мини централа (MSAN, 

IPAN и уређаји осталих садашњих и будућих 

технологија), као и реконструкцијом која се 

односи на постепено превођење надземне ТТ 

мреже у подземну. Изградња ТТ канализације 

у свим улицама овог подручја значи 

постављање подземних ТТ каблова углавном 

само за појединачне прикључке из последњег 

ТТ окна до концентрационог ормана 

одређеног објекта. Измештање постојећих и 

изградњу нових телефонских централа, 

типаmSAN, IPAN и сл. предвидети на јавним  

површинама и грађевинским парцелама, уз 

решавање имовинско правних односа (у 

складу са одговарајућим пројектима), уз 

обавезно планирање подземних инсталација и 

усклађивање делова траса подземних ТТ 

водова које су на јавним површинама са 

урбанистичким и саобраћајним решењима 

датим у графичком делу овог плана. 
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              Телефонске говорнице, рутере и друге 

мање ТТ објекте за јавну употребу могуће је 

постављати на тротоарима улица на погодним 

местима уз неометано одвијање пешачког 

саобраћаја, придржавајући се постојећих траса 

ТТ каблова. Ово се односи и на објекте мини 

централа, тзв.mSAN, IPAN и друге уређаје, 

које је могуће постављати на јавним и на 

грађевинским парцелама уз решавање 

имовинско правних односа. 

              Мрежу кабловског дистрибутивног 

система (кабловска телевизија) и разноврсних 

информатичких система урадити као подземну 

(уместо постојеће надземне мреже), 

коришћењем постојећих ПВЦ цеви ТТ 

канализације, према одговарајућем уговору са 

надлежним предузећем, или сопствених цеви 

у  траси ТТ канализације, при чему важе исти 

прописи код постављања инсталација као за 

ТТ инсталације. Овим се избегава постављање 

каблова и кровних  носача по крововима и 

фасадама објеката. 

Телекомуникације припадају области 

коју карактерише веома брз технолошки 

напредак, тако да у новије време примењивана 

технологија већ трпи промену за степен више, 

у напреднија и модернија решења, са већим 

протоцима и већим асортиманом сервиса. 

Децентрализација (у телекомуникационом 

смислу), као процес који се реализује већ неко 

време, може се наставити ефикасније 

захваљујући појави нових малих ТК централа, 

тзв. "мини ИПАН" уређаја, који имају низ 

предности у односу на досадашња решења. 

Уградњом ових уређаја, који не захтевају 

велики простор за уградњу (могу се поставити 

на стуб, на бетонско постоље, могу бити 

слободно-стојећи...) врши се даље 

приближавање корисницима, тако да 

претплатничка петља не буде дужа од 300m, а 

да се ка корисницима не уграђује нови, већ 

користи постојећи бакарни вод, односно 

избегавају се грађевински радови, јер нема 

копања ровова у делу мреже где је она највише 

разграната. Потребно је само извршити 

повезивање ових уређаја са надређеном 

централом ново-планираним оптичким 

кабловима, чија се траса дефинише овим 

планом (у зони тротоара и зелених површина). 

 Циљ је задовољење потреба 

корисника, пружањем услуга говорних сервиса 

преко аналогних и ISDN прикључака, али и 

мултимедијалних сервиса и апликација 

преласком на мреже наредних генерација 

(MNG). Јак привредни центар, као што је 

Чачак има велике потребе за квалитетном 

понудом нових сервиса и изградњом нових 

телекомуникационих инфраструктура, које 

треба да обезбеде широк спектар различитих 

услуга корисницима, од којих треба издвојити 

следеће: 

- говорни сервиси преко аналогних и 

ISDN прикључака; 

- сервиси за податке преко широко- 

појасног интернет приступа (брзи приступ  

интернету); 

- сервиси интелигентне мреже (IN); 

- изнајмљене дигиталне линије 

различитих протока; 

- IP телефонски серрвис (VOIP); 

- Симетрични сервиси базирани на 

SHDSL, ATM и VDSL технологији; 

- виртуелне приватне мреже на L2 

нивоу (L2 VPN); 

- виртуелне приватне мреже на L3 

нивоу (L3 VPN); 

- интегрисани пренос говора, података 

и видео сигнала (triple play); 

- видео сервиси на захтев; 

- IP Centrex. 

За реализацију ових сервиса, до 

претплатничких терминалних уређаја или 

локалних рачунарских мрежа треба да допре 
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приступна ТК мрежа, која може бити 

реализована преко: 

- постојећих бакарних телефонских 

линија, уз коришћење различитих типова 

мултиплексера (DSL), ради повећања 

пропусног опсега; 

- оптичких каблова (нарочито за 

потребе пословних корисника); 

- бежичног приступа (WLL), који ће се 

на градском подручју користити где је 

немогуће обезбедити економично коришћење 

других видова приступа. 

 Савремене приступне мреже 

подразумевају увођење оптичких каблова, 

задржавајући бакарне парице само у делу од 

корисника до прве најближе "концентрације", 

а такође и kV захтеве за новим сервисима, 

што значи да оптичким кабловима треба што 

ближе прићи корисницима, што више 

смањити дужину претплатничке петље по 

бакарним кабловима и увести нове 

технологије, односно постепено (еволутивно) 

прећи на мреже нове генерације. 

 Ово је област са веома брзим 

технолошко-техничким напретком и у том 

смислу код изградње инфраструктуре 

потребно је рачунати са одређеном резервом 

за каснија проширења и неометана полагања 

нових каблова.  

 Уклапање у урбанистичка и 

саобраћајна решења своде се и на 

усклађивање траса нових и постојећих 

подземних инсталација и постепено 

превођење постојеће надземне ТТ мреже у 

подземну. Трасирање каблова, било да се 

ради о новопланираним или измештеним 

кабловима, или кабловима којима се врши 

каблирање постојећих надземних водова, 

изводити према овом плану у зонама 

тротоара саобраћајница и зелених површина, 

у складу са прописима код укрштања, 

приближавања и паралелног вођења ове са 

осталом инфраструктуром и другим 

објектима. 

 Реконструкција постојеће мреже, 

заменом постојећих елемената 

инфраструктуре (каблова, надземних водова, 

стубова...) новим, због преоптерећења или 

смањења губитака, дуплирањем водова због 

повећања поузданости, односно обезбеђења 

резервног напајања у случајевима испада, 

прекида водова, кварова на мрежи, или 

других критичних ситуација које неодложно 

захтевају радикалне активности на мрежи, 

уколико није дошло до реализације планом 

предвиђене одговарајуће саобраћајнице чија 

је зона тротоара или зелених површина овим 

планом предвиђена за трасирање каблова, 

може се реализовати у складу са постојећим 

трасама надземних и подземних водова. 

Обавеза је оператера да касније, код 

реализације планом предвиђене саобра- 

ћајнице, изврши измештање, односно 

усклађивање траса инсталација у складу са 

планским решењем датим предметним 

планом. 

 Довођење водова до објеката у циљу 

њиховог прикључења на мрежу фиксне 

телефоније, извести подземно, коришћењем 

ТТ канализације, у складу са трасама датим у 

графичком делу овог плана. 

Базне станице мобилне телефоније и 

припадајуће антенске системе могуће је 

постављати по силосима, крововима високих 

зграда, или партерно, односно слободно на 

тлу, уз примену одговарајућих прописа и 

заштитних мера (ојачања, темељи, заштитна 

ограда, електро заштите, заштита од 

атмосферског пражњења, заштита од буке, 

заштита од евентуалног зрачења). 

Довођење водова до објеката у циљу 

њиховог прикључења на мрежу неког од 

информатичких система, извести подземно, 

коришћењем сопствене, или услужне ТТ 
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канализације, у складу са трасама датим у 

графичком делу овог плана. 

 

 

5.5.4 ТЕРМОТЕХНИЧКА ИНФРАСТРУ- 
КТУРА 

 

Предложено решење термотехничких 

инсталација урађено је на основу услова ЈКП 

„Чачак“ за грејање и одржавање зграда број 

1020/1 од 17.03.2015. г. и ЈП „СРБИЈАГАС“ –

а Нови Сад, РЈ дистрибуција Чачак  број 06-

03/11727 од 10.06.2015. г. 

Постојећа траса топловода изведена је 

у острву Булевара “Вукa Караџићa” као и у 

тротоару, при чему се део у тротоару задржва 

као бај пас деонице која је у острву. 

Шире подручје овог плана снабдевено 

је са гасним инсталацијама.  

Концепт развоја гасних инсталација 

овог подручја односи се на проширење 

гасоводне мреже и могућност прикључка 

свих објекта у оквиру предметног плана. 

У улицама којима је промењен профил 

а постоји дистрибутивна гасна мрежа, 

планирано је измештање гасовода из зоне 

коловоза у зону тротоара. 

У постојећим улицама у којима нису 

постојале гасне инсталације, као и у 

новопланираним улицама, планирана је 

дистрибутивна гасна мрежа и то у 

тротоарима са обе стране улице. Планирана 

мрежа представља комбинацију прстенасте и 

рачвасте мреже. 

Гасовод се по правилу полаже испод 

земље, без обзира на његову намену и 

притисак гаса.  
Обновљиви и алтернативни извори 

топлотне енергије 

Дугорочни планови топлификације, 

као и зоне топлификације и гасификације не 

искључују примену алтеративних и 

обновљивих извора енергије. 

Обновљиви извори енергије (ОИЕ) су 

извори eнергије који се налазе у природи и 

обнављају се у целости или делимично, као 

што су: водотокови, биомаса, ветар, сунце, 

биогас, депонијски гас, геотермална енергија,  

и др. 

Коришћење ових извора енергије 

доприноси ефикаснијем коришћењу сопстве- 

нох потенцијала у производњи енергије, 

смањењу емисије гасова који изазивају 

ефекат стаклене баште, смањењу увоза 

фосилних горива, развоју локалне индустрије 

и сл. 

За производњу топлотне енергије за 

загревање објеката и потрошне санитарне 

воде од ОИЕ могу се користити: биомаса, 

сунчева енергија, биогас, геотермална 

енергија... Поред ових извора енергије у ту 

сврху у примени су и топлотне пумпе 

„ваздух-вода“ и „вода-вода“. 

При изградњи нових објеката или при 

реконструкцији и адаптацији постојећих 

потребно је прво размотрити примену неких 

од поменутих извора топлотне енергије и у ту 

сврху предузети све потребне архитектонско 

грађевинске мере. 

Подстицај коришћења ОИЕ извршиће 

се реализацијом следећих активности: 

• изградња нових објеката који 

задовољавају захтеве у погледу 

енергетске ефикасности и коришћења 

ОИЕ,  

• енергетска санација зграда и увођење 

ОИЕ у сектору зградарства  

• замена уља за ложење, угља и 

природног гаса који се користе за 

грејање биомасом и другим ОИЕ,  

• увођење даљинских система грејања 
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базираних на коришћењу ОИЕ и 

комбинованој производњи електричне 

и топлотне енергије,  

• замена коришћења електричне 

енергије за производњу санитарне 

топле воде соларном енергијом и 

другим ОИЕ,  

• коришћење и производња опреме и 

технологија које ће омогућити 

ефикасније коришћење енергије из 

ОИЕ. 

 

6.0 ПОСЕБНИ УСЛОВИ И МЕРЕ 
ЗАШТИТЕ   

 

6.1      ЗАШТИТА ПРИРОДНИХ ДОБАРА 

 

На основу услова добијених од Завода 

за заштиту природе Србије, Београд број 03- 

467/2 на простору  Плана детаљне регулације 

„Кошутњак 3“ нема заштићених  природних 

добара. 

 

6.2 ЗАШТИТА ГРАДИТЕЉСКОГ 
НАСЛЕЂА 

 

За потребе израде плана добијени су 

услови од стране Завода за заштиту 

споменика културе – Краљево. Према 

резултатима истраживања на терену и 

документацији, у обухвату плана не налазе се 

заштићени, евидентирани, нити објекти који 

уживају претходну заштиту по Закону о 

културним добрима („Службени гласник РС“ 

број 71/94). 

Због близине археолошких налазишта 

на простору Бељине у контакт зони према 

овом простору – улица Николаја 

Велимировића, Завод за заштиту споменика 

прописао је обавезу извођача да приликом 

извођења радова уколико наиђе на 

археолошки материјал обустави радове и 

обавести надлежну службу заштите. 
 

6.3 ЗАШТИТА И УНАПРЕЂЕЊЕ 
ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 

 
У погледу мера заштите и унапређења 

животне средине, Планом детаљне регулације 

„Кошутњак 3“  треба спровести смернице 

Плана генералне регулације „Центар“ („ Сл. 

лист града Чачка“ број 15/2014), а пре свега 

смернице за услове заштите појединих 

области животне средине као што су 

водопривреда, саобраћај, комунална инфра- 

структура, зеленило и др. 

На основу еколошке валоризације 

простора предложена је организација, начин 

коришћења и намена површина на подручју 

плана. Подручје у границама плана саставни 

је део града као јединствене урбане целине, 

па самим тим и интегралне градске животне 

средине.  

Мере заштите животне средине 

спроводити као део мониторинга за цело 

насеље а у складу са  Законом о заштити 

животне средине („Службени гласник РС”, 

бр. 135/04, 36/09, 36/09 – др. закон и 72/09 – 

др. закон).  
 
ЗЕМЉИШТЕ 

Подручје у оквиру ПДР „Кошутњак 3“ 

припада групи квартарних творевина 

основног генетског типа – алувијални нанос, 

а у веома малом делу постоје седименти 

речних тераса (на подручју уз раскрсницу 

улица Војводе Степе и Владике Николаја 

Велимировића). У погледу стабилности 

терена простор спада у категорију стабилних 

терена у природним условима и при 

делатности човека. 

 



Strana broj  968— Broj 5                  SLU@BENI LIST ГРАДА ^A^KА               4. mart  2016. godine 
 

У морфолошком смислу простор се 

налази у оквиру чачанске котлине, у долини 

реке Западне Мораве, у висинском појасу од 

0- 250м.  Најзаступљени типови земљишта у 

оквиру плана су алувијални нанос песковити 

и алувијални нанос иловасти. 

При изградњи објеката и извођењу 

радова који могу угрозити земљиште, 

обавезно спроводити поступак процене 

утицаја на животну средину у складу са 

Законом о процени утицаја на животну 

средину (“Сл. гласник РС” бр. 135/04 и 

36/09). 

Заштита земљишта најуже је повезана 

са заштитом ваздуха и воде, јер се многи 

загађивачи преко падавина, нагиба и 

пукотина у тлу преносе из воде у земљиште. 

Заштита земљишта врши се 

оптималним размештајем намена, компле- 

тирањем канализационе мреже и 

формирањем зелених површина. 

Простор опремити планираном 

инфраструктуром у целости што подразумева 

изградњу свих инфраструктурних објеката и 

водова. 

Депоновање отпада из објеката врши 

се у одговарајућим судовима смештеним на 

погодним локацијама у склопу парцеле, а у 

складу са прописима за одређену намену 

објекта – врсту делатности и одвожењем на 

градску депонију, организовано и путем 

надлежног коомуналног предузећа. 

Заштита од чврстих отпадака постиже 

се евакуисањем комуналног отпада на 

регионалну депонију „Дубоко“. Размештај 

судова за скупљање отпада и динамика 

њиховог пражњења морају се усагласити са 

прописима и условима ЈКП-а "Комуналац". 

 

 

 

 

ВАЗДУХ 
 Мониторинг систем и планиране 
мере заштите 

Проучавање и праћење квалитета 

ваздуха има за циљ контролу и утврђивање 

степена загађености ваздуха, као и 

утврђивања тренда загађења како би се 

правовремено деловало ка смањењу садржаја 

штетних супстанци до нивоа који неће битно 

утицати на квалитет животне средине 

(ваздуха, земљишта, вода). 

Контрола квалитета ваздуха се 

остварује системским мерењем имисије, 

праћењем и истраживањем утицаја квалитета 

ваздуха на животну средину и извештавањем 

о резултатима мерења, праћења и 

истраживања. 

Резултати мерења концентрација 

загађујућих материја пореде се са граничним 

вредностима имисија (ГВИ), те се на основу 

обављених анализа утврђују стање и 

трендови, на основу којих се предузимају 

одговарајуће мере заштите ваздуха. 

Закон о заштити ваздуха  (“Сл. гласник 

РС” br. 36/09) дефинише основне одредбе, 

права, обавезе и интересе које су усмерене у 

правцу очувања квалитета ваздуха. 

Континуалним мерењима, стручним 

испитивањима и утврђивањем степена 

загађености ваздуха и коришћењем 

Правилника о граничним вредностима 

штетних материја, методама мерења имисије, 

критеријумима за успостављање мерних 

места и евиденције података (“Сл. гласник 

РС” 54/92 и 30/99), као и Уредба о условима 

за мониторинг и захтевима квалитета ваздуха 

(“Сл. гласник РС” broj 11/10) којима су дате 

смернице истраживања, праћења и 

утврђивања општег стања загађености 

ваздуха у насељеним и ненасељеним 

подручјима. На тај начин је дефинисан 

квалитет ваздуха на основу добијених 
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дуготрајних (просечних) и краткотрајних 

(високих) вредности загађености ваздуха 

различитим полутантима. 

Законом о заштити ваздуха („Сл. гл. 

РС”, бр. 36/09), као и подзаконским актима 

донетим на основу овог Закона утврђене су 

загађујуће материје за које се обавља 

систематско и континуално праћење, при 

чему је посебан акценат дат на типичне 

материје. 

Мерење емисије обезбеђују загађивачи 

ваздуха на основу Закона о заштити ваздуха  

(“Сл. гласник РС” broj 36/09) као и подза- 

конских аката донетих на основу овог Закона. 

Заштита ваздуха од разних видова 

загађења је на првом месту приоритетних 

циљева у граду Чачак. Постизање овог циља 

могуће је остварити кроз: 

 - Обезбеђење одговарајуће засту- 

пљености еколошких система грејања - 

“Развој система топлификације” на 

предметном подручју. 

 - Обезбеђење мониторинга и контроле 

излазних гасова из енергетских постројења 

система грејања и издувних гасова из 

моторних возола на предметном подручју. 

 - Повећање степена искоришћености  

алтернативних и обновљивих извора енергије 

 

У циљу заштите ваздуха чије загађење 

највећим делом потиче из индустријских 

извора као и од саобраћаја, неопходно је 

спровести следеће мере заштите: 

- Унапредити мониторинг квалитета 

ваздуха 

- реализовати предвиђени план 

гасификације, 

- растеретити саобраћај увођењем 

нових саобраћајница вишег ранга чиме ће се 

смањити могућност »загушења« саобраћаја и 

малих брзина вожње, при којима је највећа 

емисија штетних гасова насталих радом 

мотора са унутрашњим сагоревањем,  

- повремено мерити карактеристичне 

загађиваче из саобраћаја (угљен-диоксид, 

оксиди азота и сл.)  

- извршити максимално озелењавање 

слободних површина, како јавних тако и 

других намена, ради заштите од прашине, 

буке и др. 

- за заштиту од издувних гасова, 

прашине и буке из саобраћаја приликом 

пројектовања и изградње саобраћајница 

предвидети заштитне дрвореде, евентуално и 

друге чврсте баријере, 

- приликом изградње нових или 

реконструкције постојећих производних 

погона који могу да угрозе ваздух насеља, 

дозволу за рад условити прилагођавањем 

одговарајуће документације о утицају 

грађења, употребе објекта или технологије 

рада на стање животне средине, са мерама 

њене заштите 

- спречити активности које без 

оправданих разлога утичу на квалитет ваздуха 

- донети краткорочне акционе планове 

квалитета ваздуха у случају када постоји 

опасност од акцидентних ситуација, односно 

када постоји опасност од наглог повећања 

концентрације опасних материја у ваздуху 

Препорука је да се објекти који могу 

емитовати непријатне мирисе (роштиљнице, 

рибарнице, пржионице кафе и слично), не 

налазе у зонама становања. 

 

Предлог мера за смањење негативног 
утицаја од планираних термоенергетских 
постројења на животну средину  

Све планиране мере на термоенерге- 

тским инсталацијама се заснивају на 

садашњем степену гасификације и 

планираном степену будућих траса 
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гасификације, што директно условљава  

изградњу нових постројења на гас. Овакав 

степен гасификације захтева: 

• увођење мониторинга и систематске 

контроле продуката сагоревања у 

термоенергетским постројењима, 

• увођење аутоматске контроле проду- 

ката сагоревања у термоенергетским 

постројењима, 

• промотивне и едукативне садржаје 

везане за рационалну потрошњу 

енергије, 

• константан мониторинг продуката 

сагоревања у сврху ажурирања 

података у катастру индустријских 

извора загађивања ваздуха, 

• израду детаљних катастарских 

планова подземних инсталација у 

сврху сихронизације планова за 

будућу градњу да би се искључила 

могућност оштећења инсталација . 

 

За локације и подручја повећаног 

загађења, одређене  су стационарне мерне 

станице, за  мониторинг. 

 

У поступку спровођења мониторинга и 

мера неопходно је поштовати: 

- Закон о заштити ваздуха („Службени 

гласник РС”, број 36/09)  

- Правилник о садржају планова 

квалитета ваздуха (Сл. гл. РС. бр. 21 /10) 

- Уредба о садржини и начину вођења 

информационог система заштите животне 

средине, методологији, структури, заједни- 

чким основама, категоријама и нивоима 

сакупљања података, као и о садржини 

информација о којима се редовно и обавезно 

обавештава јавност („Службени гласник РС”, 

број 112/09) 

- Уредба о условима за мониторинг и 

захтевима квалитета  ваздуха (Сл. гл. РС. бр. 

11 /10) 
 
Бука 

 

Заштита од буке предвиђена је кроз 

мере планирања и организације простора: 

- размештањем стамбених зона 

оптималне густине насељености, 

- планираним системом саобраћаја, 

каналисањем саобраћаја према капацитету 

саобраћајница, раздвајањем локалног и 

магистралног саобраћаја,  

- озелењавањем слободних површина 

у блоковима, паркинг простора, подизањем 

дрвореда и увођењем пешачких зона и 

коридора. 

 

Заштита од буке у животној средини 

обезбеђује се утврђивањем услова и 

предузимањем мера заштите у складу са 

Законом о заштити од буке у животној 

средини („Сл. гл. РС”, бр. 36/09 и 88/10), као 

и подзаконским актима донетим на основу 

овог Закона а то чини део интегралног 

система заштите животне средине и односе се 

на: 

- просторно, урбанистичко и 

акустичко планирање; звучну заштиту; 

- стратешку процену утицаја планова и 

програма, односно  

- процену утицаја пројеката на 

животну средину, као и на издавање дозволе 

за изградњу и рад постројења, односно 

обављање активности; 

- прописивање граничних вредности 

буке у животној средини; 

- производњу, промет и употребу 

извора буке; 

- акустичко зонирање; 

- израду стратешких карата буке; 

- израду акционих планова заштите од 
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буке у животној средини; 

- мерење и оцену буке у животној 

средини; 

- процену штетних ефеката буке на 

здравље људи и животну средину; 

- информисање јавности о буци и 

њеним штетним ефектима у животној 

средини. 

 

План детаљне регулације у правцу 

смањења утицаја буке на здравље човека 

предвиђа да се делатности код којих је 

повећана емисија буке не могу обављати у 

зонама становања  као и у граничном појасу 

на удаљености мањој од 30м од првих 

објеката за становање. 

Такође саобраћај као један од већих 

извора буке, регулисан је на начин да 

планиране примарне градске саобраћајнице 

преузму увећану фреквенцију саобраћаја, а 

нарочито теретни саобраћај и да га изместе из 

централних  административних  зона и зона 

становања. 

 

ВОДА 
Мониторинг систем и планиране 

мере заштите 
 
 Према Закону о водама (“Сл. гласник 

РС”, бр. 30/2010 i 93/12) као и  према 

подзаконским актима донетим на основу овог 

Закона, у циљу праћења стања загађености 

вода врши се систематско испитивање 

квалитета површинских и подземних вода, на 

прописан начин, на основу Правилника о 

опасним материјама у водама (“Сл. гласник 

СРС” бр. 31/82) и Правилникa о начину и 

минималном броју испитивања квалитета 

отпадних вода (“Сл. гласник СРС” бр. 47/83), 

према програму који доноси Влада. 

 Такође у складу са Законом о водама 

(„Сл. гласник РС”, бр. 33/10 i 93/12), као и 

подзаконским актима донетим на основу овог 

Закона, планирати снимак целокупног 

система атмосферске канализације као и план 

за њено проширивање.  Потребно је урадити 

катастар канализационог система и 

мониторинг вода на колекторима пре 

упуштања у реципијент.  

 На сваком испусту отпадних вода у 

реципијенте и јавну канализацију потребно је 

поставити уређаје за мерење количине 

отпадних вода. Привредни субјекти морају 

вршити континуални мониторинг отпадних 

вода и нарочито параметара који су 

условљени врстом делатности односно 

технолошким процесом. Проблем загађења 

од индустријских отпадних вода треба 

решити тако да сваки индустријски објекат 

мора имати постројење за предтретман 

индустријских отпадних вода, пре упуштања 

предтетираних вода у канализациону мрежу. 

 Упуштање у канализацију регулисано 

је Одлуком о јавном водоводу и канализацији 

града Чачка (“Службени лист града Чачка” 

број 13/2008). 

У циљу заштите површинских и 

подземних вода од загађивања неопходно је: 

- редовно праћење исправности воде 

за пиће у граду, уз доследну примену Закона 

о искоришћавању и заштити изворишта 

водоснабдевача 

- проширити водоводну, фекалну и 

атмосферску канализациону мрежу 

- приликом изградње нових или 

реконструкције постојећих производних 

погона који могу да угрозе воде, дозволу за 

пуштање у рад условити свођењем  штетних 

отпадних материја у границе одређене 

Правилником о опасним материјама у водама   

- евидентирати све загађиваче 

водотокова на подручју града и спровести 
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редовну контролу воде. 

Заштита вода од значаја за ово 

подручје обухвата и : 

- заштиту система за водоснабдевање 

- заштиту подземних вода од загађи- 

вања. 

 

 Водоснабдевање 

 

Појас заштите око цевовода je: 
– појас заштите око свих цевовода - са 

обе стране најмање по 2,5m мерено од 
спољне ивице цеви  

У том појасу није дозвољена изградња 

објеката, постављање уређаја и вршење 

радњи које могу загадити воду или угрозити 

стабилност цевовода; 

Вршити сталну контролу квалитета 

воде за пиће (према важећим прописима). 

 

Подземне воде 
 

 Заштиту подземних вода од загађи- 

вања спровести кроз следеће мере: 

 - реализовати планирану изградњу и 

реконструкцију канализационе мреже и 

проширити мрежу секундарних фекалних 

цевовода, уз обавезно укидање септичких 

јама; 

 - обавезан је предтретман отпадних 

вода које су потенцијални извор загађивања. 

- заштиту земљишта и рекултивацију 

деградираних и девастираних површина 

земљишта. 
 
ЈОНИЗУЈУЋА ЗРАЧЕЊА 
 

 Заштита од јонизујућих зрачења 

спроводити кроз: 

 - обавезу сталног праћења кретања 

радиоактивности у животној средини; 

 - обавезу израде Катастра извора 

јонизујућих зрачења на подручју Чачка (Ра-

громобрана, јонизујућих јављача пожара, 

рендген апарата и других извора зрачења). 

 Према препоруци Светске здравствене 

организације треба избегавати постављање 

извора нејонизујућих зрачења у зонама 

повећане осетљивости јесу: подручја 

стамбених зона у којима се људи могу 

задржавати и 24 часа дневно; школе, домови, 

предшколске установе, породилишта, 

болнице, туристички објекти, дечја 

игралишта и површине неизграђених парцела  

намењених према урбанистичком плану за 

наведене намене. 

 

АКЦИДЕНТНА ЗАГАЂЕЊА 

 

 Мере заштите од потенцијалних 

удесних и хаваријских загађења спроводиће 

се: 

 - код постојећих објеката и техно- 

логија од процеса производње, складиштења, 

утовара, транспорта, претовара штетних и 

опасних материја, кроз превентивне мере и 

мере сталног надзора, 

 - за нове објекте, технологије и радове, 

као и при реконструкцији постојећих, 

обавезан је поступак Процене утицаја на 

животну средину, за објекте који су на листи 

за процену утицаја на животну средину. 

  

Да би систем заштите био што 

ефикаснији, одређене мере се примењују у 

свим фазама: 

 

I   Планирања: 

 

• одабир локације, 

•  концепција градње 

•  прилазних рампи за ватро- 

     гасна возила,  

• снадбевање водом за гашење       
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     пожара, 

•  планирање средстава за гаше- 

     ње пожара. 

 

II  Пројектовања и градње уз примену: 

 

• грађевинских мера заштите, 

• мера заштите на машинским 

инсталацијама, 

• мера заштите на електро- 

инсталацијама, 

• уградњу и постављање 

инсталација, уређаја, сре- 

дстава и опреме у функцији 

раног откривања и гашења 

пожара, 

• одређених технолошких 

мера у складу са наменом 

објекта. 

 

III У току експлоатације објеката и 

пратећих инфраструктурних садржаја. 

 

УПРАВЉАЊЕ КОМУНАЛНИМ 
ОТПАДОМ 
 

 Локални план управљања отпадом, 

донет 12.02.2011. год.“ бр. 06-082/11- I,  

представља документ којим се организује 

процес управљања отпадом на нивоу града 

Чачка и дефинишу циљеви управљања 

отпадом на територији Града у складу са 

Националном Стратегијом управљања 

отпадом, за период од 2011. до 2020. године. 

 
Општи циљ локалног плана 

управљања отпадом:  
Смањење количине отпада који се 

одлаже на депонију развојем третмана отпада 

и поновном употребом; 

 
 
 

Специфични циљеви: 

1. Превенција настанка отпада едука- 

цијом становништва у најширем смислу те 

речи, 

2. Успостављање система прикупљања 

отпада са целокупне територије града Чачка, 

3. Успостављање система примарне 

селекције отпада на читавој територији града 

Чачка, 

4. Стварање услова за повећање 

степена рециклаже појединих компоненти 

отпада на територији града Чачка, 

 

• Увођење технологије биолошке прера- 

де биоразградивих компоненти отпада, 

• Укључивање свих грађана у решавање 

проблема управљања отпадом (учешће 

у селекцији, рециклажи) и њихова 

потпуна информисаност о значају 

истих. 
 
Комунални отпад 
 

Одлагање комуналног отпада град 

Чачак је решио изградњом Регионалне 

депоније “Дубоко” (са још 8 општина Мора- 

вичког и Златиборског округа) а управљање 

рециклабилног дела отпада планираном 

изградњом рециклажног дворишта. 

 Сакупљање и транспорт комуналног 

отпада врши се специјалним наменским 

возилима – аутосмећарима и аутоподизачима. 

Тај посао тренутно организује и обавља 

предузеће  ЈКП „Комуналац“ Чачак. 

Локалним планом управљања отпадом 

обезбеђује се спровођење, уређење и 

организација управљања комуналним отпа- 

дом на територији Града у складу са важећим 

законима. 
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Грађевински отпад 

 

Грађевински отпад и отпад од рушења 

објеката, који се састоји искључиво од 

инертних компоненти отпада, према Одлуци 

о одређивању локације за одлагање 

грађевинског отпада и отпада од рушења 

објеката („Сл. лист града Чачка“ број 15/10), 

може се одлагати у свим депресијама ван 

утицаја зоне поплавних вода, на територији 

Просторног плана града Чачка. Власник 

грађевинског отпада је дужан да на месту 

настанка врши издвајање рециклабилних 

компоненти отпада. Количина грађевинског 

отпада који ће настати у наредном периоду 

зависиће од интезитета  градње, и не може се 

са сигурношћу предвидети. Уситњен 

грађевински отпад може се користити за 

насипање некатегорисаних путева (сеоски, 

пољски и шумски). 

Програм сакупљања опасног отпада 
из домаћинстава 

Опасан отпад из домаћинстава 

подразумева пре свега: отпадне батерије, 

отпадна уља, боје, лакове, старе лекове, 

пестициде, разне хемикалије и др. 

Управљање опасним отпадом је у 

надлежности Министарства животне средине 

и просторног планирања. Према националној 

стратегији управљања отпадом 2010-2019. 

године у градовима је неопходно одредити 

локације центара за сакупљање опасног 

отпада из домаћинстава. Центри ће се 

организовати као сабирни центри за 

сакупљање батерија, акумулатора, лекова, 

запрљане амбалаже од боја и лакова и друго. 

Такође треба планирати акције сакупљања 

опасног отпада из домаћинстава периодично 

и користити мобилне станице за сакупљање. 

Програм сакупљања комерцијалног 
отпада 

Комерцијални отпад јесте отпад који 

настаје у предузећима, установама и другим 

институцијама, које се у целини или 

делимично баве трговином, услугама, 

канцеларијским пословима, спортом, рекре- 

ацијом или забавом, осим отпада из 

домаћинстава и индустријског отпада. 

Велики број трговинских радњи, предузећа и 

установа је укључен у пројекат примарне 

селекције отпада. Селектован отпад се одвози 

на завршну селекцију, а затим се подвргава 

рециклажи, или се продаје као секундарна 

сировина. Прикупљање и класификацију 

истородних или сличних отпада вршити у 

складу са Стратегијом управљања отпадом  

Републике Србије и Локалним планом 

управљања отпадом града Чачка. 

Отпад са таложника код постојећих 
предтретмана: 

 

 - таложни муљ мањих производних 

погона прикупљати, депоновати у сладу са 

Законом о управљању отпадом („Сл. Гласник 

РС”, бр. 36/09) и подзаконским актима 

донетим на основу овог закона.    

 - контролу и мере заштите 

инвеститору прописати и условити на основу 

постојеће законске регулативе из ове области. 
 
Основни закони и прописи који директно 
уређују управљање отпадом 

 

- Закон о управљању отпадом („Сл. 

гласник РС“, бр. 36/09), 

- Закон о амбалажи и амбалажном 

отпаду („Сл. гласник РС“, бр. 36/09), 

- Закон о заштити животне средине 

(„Сл. гласник РС“, бр. 135/04, „Сл. гласник 

РС“, бр. 36/09), 
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- Закон о заштити природе („Сл. 

гласник РС“, бр. 36/09) 

- Закон интегрисаном спречавању и 

контроли загађивања животне средине („Сл. 

Гласник РС“, бр.135/04), 

- Закон о фонду за заштиту животне 

средине („Сл. гласник РС“, бр.72/09), 

- Закон о планирању и изградњи („Сл. 

Гласник РС“, бр. 72/09), 

- Закон о процени утицаја на животну 

средину („Сл. Гласник РС“, бр.135/04 „Сл. 

гласник РС“, бр.36/09), 

- Закон о стратешкој процени утицаја 

на животну средину („Сл. гласник РС“, 

бр.135/04), 

- Закон о интегрисаном спречавању и 

контроли загађења животне средине („Сл. 

гласник РС“, бр. 135/04), 

- Закон о комуналним делатностима 

(„Сл. лист СРЈ“, бр. 16/97 и 42/98), 

- Закон о комуналној полицији („Сл. 

гласник РС“, бр.51/09), 

- Закон о водама („Сл. гласник РС“, 

бр.46/91, 53/93, 67/93, 54/96, 101/05), 

- Закон о искоришћавању и заштити 

изворишта водоснабдевања („Сл. гласник 

СРС“, бр. 27/77, 24/85, 29/88, 49/89 и "Сл. 

гласник РС“ бр. 46/91), 

- Закон о потврђивању Базелске 
конвенције о контроли прекограничног 
кретања опасних отпада и њиховом 
одлагању "Службени лист СРЈ - 

Међународни уговори", број: 2/99 

- Правилник о критеријума за 

одређивање локације и уређење депонија 

отпадних материја („Сл. Гласник РС“, бр. 

54/92), 

- Правилник о начину поступања са 

отпацима који имају својства опасних 

материја („Сл. Гласник РС“, бр. 12/95), 

- Правилник о условима и начину 

разврставања, паковања и чувања секу- 

ндарних сировина („Сл. гласник РС“, бр. 

55/01). 

 

6.4 ЗАШТИТА ОД ЕЛЕМЕНТАРНИХ 
НЕПОГОДА, ПОЖАРА, ТЕХНИЧКО-
ТЕХНОЛОШКИХ НЕСРЕЋА И РАТНИХ 
РАЗАРАЊА 

 

Мере заштите од елементарних и 

других већих непогода, и просторно-плански 

услови од интереса за одбрану земље 

обрађују се у складу са: 

- Законом о одбрани („Сл. гласник 

РС“ број 45/91, 58/91, 53/93, 67/93, 48/94) 

- Законом о заштити од пожара („Сл. 

лист РС“ број 37/88 и “Сл. гласник РС“ број 

53/93, 67/93, 48/94 и 101/2005) 

- Законом о експлозивним материјама, 

запаљивим течностима и гасовима („Сл. 

гласник СРС“ број 44/77)  

- Правилник о изградњи станица за 

снабдевање горивом моторних возила и о 

ускладиштавању и претакању горива („Сл. 

лист СФРЈ“ број 27/71) 

- Правилником о техничким 

нормативима за хидрантску мрежу за гашење 

пожара („Сл. лист СФРЈ“ број 39/91)  

- Правилником о техничким 

нормативима за заштиту складишта од 

пожара и експлозије („Сл. лист СФРЈ“ број 

24/87)  

- Правилником о техничким 

нормативима за електричне инсталације 

ниског напона („Сл. лист СФРЈ“ број 53/88) 

(„Сл. лист СРЈ“ број 28/95) 

- Правилником о техничким 

нормативима за заштиту објекта од 

атмосферског пражњења („Сл. лист СРЈ“ 

број 11/96)  

- Правилником о техничким 

нормативима за приступне путеве, окретнице 

и уређене платое за ватрогасна возила у 
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близини објеката повећаног ризика од 

пожара („Сл. лист СРЈ“ број 8/95)  

- Правилником о изменама и 

допунама Правилника о техничким 

нормативима за изградњу објеката у 

сеизмичким подручјима („Сл. лист СФРЈ“ 

број 31/81, 49/82, 29/83, 55/83, 21/88, 52/90)  

 

Мере заштите од пожара прописане су 

у складу са условима добијеним од МУП  

Чачак, Одсек за противпожарну и 

превентивну заштиту и Сектор за ванредне 

ситуације, Чачак број 217-492/11. 

Услови заштите од елементарних 

непогода уграђени су у планирану намену и 

дугорочну концепцију развоја насеља у 

простору. Планирана заштита односи се на 

следеће: 

 

ЗЕМЉОТРЕСИ 
 

 Ниво ризика од појаве земљотреса 

увек постоји. Према рефералној карти 4, 

Заштита животне средине, природних и 

културних вредности и туризам, Просторног 

плана града Чачка, а на основу сеизмичких 

активности (максималних амплитуда убрзања 

осциловања, трајања осциловања, записа 

догођених земљотреса итд.), конфигурације 

површинских маса, рељефа терена,  подручје 

ГУП-а  припада двема дефинисаним зонама. 

Јужни део града  припада зони од 7,5 МЦС, а 

северни део града зони од 8 МЦС.  

Према карти сеизмичке рејонизације 

Србије, терен Чачка и његове околине 

припада 8-ом степену сеизмичког 

интензитета према МЦС скали. 

На основу целокупног сагледавања 

извршена је сеизмичка рејонизација терена и 

на предметном подручју које је обухваћено 

планом издвојене су зоне VII, VII + и VIII- ог 

степена Меркали-Канкали-Зибергове скале 

(МКС). 

- Зона VII 0 степени КС=0,025 

- Зона VII + степени КС=0,030 

- Зона VIII- ог степена Кс=0,05 

- Зоне VII + и VIII- ог степена заступљене 

су у врло малој мери. 

(Подаци су преузети из графичког 

прилога “Микросеизмичка карта” из студије 

“Природно – геолошке карактеристике 

подручја плана” урађене као прилог ГУП-у 

Чачка 2015. год., а која је приложена у 

документационој основи). 

Основна мера заштите од земљотреса 

представља примену принципа сеизмичког 

пројектовања објеката, односно примену 

сигурносних стандарда и техничких прописа 

заштите при изградњи у сеизмичким 

подручјима.  

Урбанистичке мере заштите, којима 

се непосредно утиче на смањење повре- 

дљивости територије уграђене су у планско 

решење, при чему је планирано да површине 

на слободном простору (паркови, скверови, 

игралишта и др.) могу да се користе у 

случају земљотреса безбедне зоне за 

евакуацију, склањање и збрињавање 

становништва. 

 

ПОПЛАВЕ 
 

 Предметно подручје није директно 

изложено опасности од плављења. Заштита 

од поплава, на територији која припада 

ГУП-у Чачка остварује се путем пасивне 

одбране, кроз завршетак изградње линијских 

заштитних објеката. Изграђена брана на 

Западној Морави , знатно утиче на смањење 

ризика од поплава, јер врши трансформацију 

поплавног таласа, тј. смањују његов врх.  
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ПОЖАРИ 
 

 Основну меру заштите од пожара на 

подручју Плана генералне регулације 

представља добро опремљена и организована 

служба за противпожарну заштиту. У 

централној зони постоји Ватрогасни дом са 

организованом ватрогасном службом. За 

ефикасно деловање потребно је осавременити 

постојећу структуру и организацију. Систем 

водоводне мреже и хидраната представља 

комплементарну функцију за ефикасну 

заштиту. 

 У структури насеља зелене површине 

и водотокови имају врло значајну улогу 

задржавања појавних пожара. 

У мере противпожарне заштите 

спадају удаљење објеката један од другог. 

Међупростори између њих представљају 

противпожарне преграде и од њих директно 

зависи противпожарна повредивост на 

посматраној урбанистичкој површини. 

Природним препрекама улицама, 

травњацима и ниским дрвећем постиже се 

значајна одбрамбена заштита у преношењу 

пожара. Приликом планирања зелених 

површина и растиња треба водити рачуна о 

ниском, средњем и високом растињу и појасу 

ниског зеленила и грмља које зауставља први 

талас пожара. 

Већи комплекси треба да имају више 

приступних праваца које ће ватрогасним 

јединицама омогућити улазак на парцелу и 

долазак до објекта. 

Угроженост простора у границама 

плана од пожара отклониће се изградњом 

хидрантске мреже на уличној водоводној 

мрежи потребног капацитета, као и 

придржавањем услова за обезбеђењем 

противпожарне заштите приликом проје- 

ктовања и изградње објеката у складу са 

њиховом наменом, грађењем саобраћајница 

оптимално димензионисаним у односу на 

ранг саобраћајнице и процењени интезитет 

саобраћаја и обезбеђењем адекватног 

колског приступа. 

Противпожарна хидрантска мрежа 

треба да буде тако пројектована да јој у 

случају потребе не буде на сметњи ни ограда 

ни густо зеленило. Противпожарна 

хидрантска мрежа мора бити надземна и 

мора да покрива целокупну површину 

подручја обрађеног планом. 

Инсталације морају бити изведене као 

сигурне од пожара. 

 

ВЕТРОВИ 
 

 Подручје Чачка се налази под 

утицајем ветрова из северног и северо- 

западног правца (учесталост 84% и 82%). 

Највећу средњу годишњу брзину имају 

северни и југоисточни ветар од 2,3м/сец и 

2,2м/сец. 

 Заштиту од могућих олујних ветрова 

спровести: 

- реализацијом планиране намене 

простора ГУП-а - при пројектовању објеката 

обезбедити заштиту од ових утицаја. 

 Општу ветрозаштитну функцију имају 

постојеће и планиране површине градског и 

ванградског зеленила. 
 
ЗАШТИТА ОД РАТНИХ РАЗАРАЊА 
 

На основу услова број 671-4 добијених 

од Министарства одбране – Сектор за 

материјалне ресурсе - Управа за 

инфраструктуру нема посебних услова и 

захтева за прилагођавање потребама одбране 

земље, већ је потребно применити 

јединствене урбанистичке стандарде и 

нормативе у складу са Законом о планирању  
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и изградњи ("Сл. гласник РС", бр. 72/09, 

81/09-исправка, 64/10-УС, 24/11 и 121/12). 

     Предложеним планским решењима 

намене простора, инфраструктурних система 

и заштите животне средине, као и мерама и 

условима, овај план је обезбедио подлогу за 

уређивање насеља у условима мира и рата и 

изградњу потребних објеката заштите у свим 

условима.  

  

6.5 УСЛОВИ ПРИСТУПАЧНО- 
СТИ ОСОБАМА СА ПОСЕБНИМ 
ПОТРЕБАМА 

 

Приликом планирања и пројектовања 

јавних, саобраћајних и пешачких површина 

(тротоари и пешачке стазе, пешачки прелази, 

паркинзи, стајалишта јавног превоза, прилази 

до објеката хоризонталне и вертикалне 

комуникације у јавним и стамбеним 

објектима) морају се обезбедити услови за 

несметано кретање деце, старих  и свих особа 

са посебним потребама, у складу са 

Правилником о техничким стандардима 

планирања, пројектовања и изградње 

објеката, којима се осигурава несметано 

кретање и приступ особама са 

инвалидитетом, деци и старим особама („Сл. 

гласник РС“ бр. 22/2015) као и осталим 

важећим прописима, нормативима и 

стандардима који регулишу ову  област.  

За приступ и кретање хендикепираних 

и инвалидних лица, неопходно је предвидети 

стазе са рампама на местима денивелације 

између разних категорија саобраћајних 

површина. Код грађевинских објеката чија је 

кота пода денивелисана у односу на коту 

околних тротоара, треба предвидети, поред 

степеника и рампе за кретање 

хендикепираних и инвалидних лица, и 

адекватна врата на свим улазима у објекте. 

Елементи приступачности за савладавање 
висинских разлика  

Прилази до објекта 

Прилаз до објекта предвиђа се на делу 

објекта чији је приземни део у нивоу терена 

или је мање уздигнут у односу на терен. 

Савладавање висинске разлике између 

пешачке површине и прилаза до објекта врши 

се: 

1) рампама за пешаке и инвалидским 

колицима, за висинску разлику до 76цм; 

2) спољним степеницама, рампама, 

степеништем и подизним платформама, за 

висинску разлику већу од 76цм. 

Рампе за пешаке  

Савладавање висинских разлика до 

76цм између две пешачке површине и на 

прилазу до објекта врши се применом рампи 

тако да: 

- нагиб рампе није већи од 5% (1:20), а 

ако нема услова за рампу нагиба од 5%  може 

износити 8.3% (1:12) за кратка растојања (до 

6 м) 

- највећа дозвољена укупна дужина 

рампе у посебном случају износи 1 м 

- рампе дуже од 6 м, а највише до 9 м у 

случају да су мањег нагиба, раздвајају се 

одмориштима најмање дужине 150 цм 

- најмања чиста ширина рампе за 

једносмеран пролаз износи 90 цм, а уколико 

је двокрака чиста ширина рампе износи мин 

150 цм, са подестом од мин. 150 цмповршина 

рампе је чврста, равна и отпорна на клизање. 

Елементи приступачности јавног 
саобраћаја  

Тротоари и пешачке стазе 

– Тротоари и пешачке стазе треба да буду 

приступачни, у простору су међусобно 
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повезани и прилагођени за оријентацију, 

и са нагибима који не могу бити већи од 

5% (1:20), а изузетно до 8,3% (1:12). 

– Највиши попречни нагиб уличних 

тротоара и пешачких стаза управно на 

правац кретања износи 2%. 

Пешачки прелази и пешачка острва 

– Место пешачког прелаза је означено тако 

да се јасно разликује од подлоге 

тротоара. 

– Пролаз кроз пешачко острво у средини 

коловоза изводи се без ивичњака, у нивоу 

коловоза и у ширини пешачког прелаза. 

– За савладавање висинске разлике између 

тротоара и коловоза користе се закошени 

ивичњаци који се изводе у ширини 

пешачког прелаза и у нивоу коловоза, са 

максималним нагибом закошеног дела до 

8,3%, а ако је технички неизводљиво у 

изузетним случајевима до 10%. 

Места за паркирање 

– Места за паркирање возила која користе 

особе са инвалидитетом предвиђају се у 

близини улаза у стамбене зграде, објеката 

за јавно коришћење и других објеката и 

означавају се знаком приступачности. 

– Места за паркирање треба да испуне 

следеће услове: 

• најмања укупна површина места за 

паркирање возила која користе особе 

са инвалидитетом износи 370 цм x 480 

цм; 

• место за паркирање за два аутомобила 

које се налази у низу паркиралишних 

места управно на тротоар величине је 

590 x 500 цм с међупростором ширине 

150 цм; 

• Уколико паркиралиште није изведено 

у истом нивоу са оближњом пешачком 

стазом тада ће се излаз са 

паркиралишта обезбедити спуштеном 

пешачком стазом максималног нагиба 

од 8,3% и минималне ширине најмање 

140 цм колико износи слободан 

простор за маневрисање. 

• за јавна паркиралишта, као и 

паркиралишта уз објекте за јавно 

коришћење и веће стамбене зграде, 

најмање 5% места од укупног броја 

места за паркирање, а најмање једно 

место за паркирање; 

• на паркиралиштима са мање од 20 

места која се налазе уз амбуланту, 

апотеку, продавницу прехрамбених 

производа, пошту, ресторан и дечји 

вртић, најмање једно место за 

паркирање; 

• на паркиралиштима уз домове 

здравља, болнице, домове старих и 

друге здравствене и социјалне 

установе, најмање 10% места од 

укупног броја места за паркирање, а 

најмање два места за паркирање. 

 

Неопходно је испоштовати и друге 

услове дефинисане важећом законском 

регулативом.  

Нивелације свих пешачких стаза и 

пролаза радити у складу са важећим 

прописима о кретању инвалидних лица. 

Потребно је испоштовати одредбе 

Закона о спречавању дискриминације особа 

са инвалидитетом („Сл. гласник РС“ број 

33/2006), у смислу члана 13.  

 

 

6.6. МЕРЕ ЕНЕРГЕТСКЕ ЕФИ- 
КАСНОСТИ 

 

Под појмом енергетске ефикасности 

подразумева се скуп мера које се предузимају 

у циљу смањења потрошње енергије, а које 
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при томе не нарушавају услове рада и 

живљења. Дакле, циљ је свести потрошњу 

енергије на минимум, а задржати или 

повећати ниво удобности и комфора. Овде је 

битно направити разлику између енергетске 

ефикасности и штедње енергије. Наиме, 

штедња енергије увек подразумева одређена 

одрицања, док ефикасна употреба енергије 

води ка повећању квалитета живота. 

Енергетска ефикасност подразумева и 

обезбеђење одрживе градње применом 

техничких мера, стандарда и услова 

пројектовања, планирања и изградње 

објеката. Приоритет је рационална употреба 

квалитетних енергената и повећање 

енергетске ефикасности у производњи, 

дистрибуцији и коришћењу енергије од 

крајњих корисника услуга. 

Неопходно је повећање енергетске 

ефикасности у секторима зградарства, 

индустрије, саобраћаја и комуналних услуга, 

што је од значаја за економију града, заштиту 

животне средине, а све у контексту одрживог 

коришћења и очувања природних ресурса. 

Објекти високоградње морају бити 

пројектовани, изграђени, коришћени и 

одржавани на начин којим се обезбеђују 

прописана енергетска својства у складу са 

Правилником о енергетској ефикасности 

зграда (“Сл. гласник РС, бр. 61/11). 

Ова својства се утврђују издавањем 

сертификата о енергетским својствима који 

чини саставни део техничке документације 

која се прилаже уз захтев за издавање 

употребне дозволе. 

За постизање енергетске ефикасности 

неопходно је следеће: 

- изградња нових и реконструкција 

постојећих грађевинских објеката уз 

поштовање принципа енергетске ефика- 

сности; 

• детаљно сагледавање стања потрошње 

енергената (према структури и врсти 

енергетских услуга) у секторима 

индустрије саобраћаја, зградарства и 

комуналних услуга); 

• формирање и развој тржишта услуга 

енергетске ефикасности; 

• увођење одговарајућих регулаторних и 

подстицајних мера за стимулисање 

привредних субјеката и становништва 

да примењују мере енергетске 

ефикасности; 

• развој даљинског грејања, развој 

гасоводне мреже (када се за то буду 

стекли услови), која ће омогућити 

супституцију коришћења електричне 

енергије и класичних фосилних 

енергената; 

• утврђивање ефеката мера које се 

спроводе у погледу рационалне 

потрошње енергије. 

• унапређење и развој статистичких 

података и енергетских индикатора за 

праћење енергетске ефикасности. 

• развој инфраструктурне и комуналне 

опремљености насеља у складу са 

мерама заштите животне средине и 

унапређења стања, 

• коришћење обновљивих извора 

енергије са акцентом на соларној 

енергији  и коришћењу топлотних 

пумпи у циљу прозводње топлотне 

енергије за загревање простора и воде 

у домаћинствима (примена топлотних 

пријемника сунчеве енергије), 

• унапређење знања и способности и 

повећање свести крајњег корисника у 

стамбеном и терцијарном сектору, 

• подршка локалне управе. 

 

Унапређење енергетске ефикасности 

постојећих објеката на подручју Плана 

постићи ће се економичним мерама за 

штедњу енергије у  постојећим зградама, које 
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обухватају унапређење енергетске ефика- 

сности: 

- омотача објекта (постављање или 

побољшање термичке изолације зидова и 

замена прозора), 

- инсталација за грејање, и 

- унутрашњег осветљења (коришћење 

штедљивих сијалица у домаћинствима и 

пословним објектима), 

 

Препоруке за постизање енергетске 
ефикасности урбаних целина 

 

Облик и конфигурација локације и парцеле 

Позиционирање и оријентацију 

локације и парцеле треба прилагодити 

принципима пројектовања енергетски 

ефикасних зграда, за дате климатске 

(микроклиматске) услове, у мери у којој 

урбанистички услови то дозвољавају. 

Најпогоднији облик локације је правоугаоник, 

са широм страном у правцу исток-запад и 

ужом страном у правцу север- југ.  

Равни терени који су и заступљени у 

овом плану су погодни и лаки за 

организацију, али треба водити рачуна да се 

на јужној страни не постављају високи 

објекти, чија сенка може угрозити објекте на 

северној страни улице или парцеле. 

Објекте постављати тако да просторије 

у којима се борави буду оријентисане према 

југу у мери у којој урбанистички услови то 

дозвољавају, јер јужна оријентација 

обезбеђује: 

• већу изложеност сунцу, 

• повећану температуру у зимском 

периоду године и 

• боље микроклиматске услове. 

 

 

Мере у односу на утицај ветра 

На локацији приликом позиционирања 

објекта и пројектовања узети у обзир правац, 

интезитет и учесталост доминантног ветра у 

различитим периодима године. Предвидети 

природну или вештачку заштиту објеката од 

ветра који стварају повољне микроклиматске 

услове. Постављањем зеленог појаса смањује 

се утицај ветра. 

 

Зеленило 

Зеленилом, односно, комбиновањем 

различитих врста зеленила на истој локацији 

могуће је спречити: појаву топлотних острва, 

негативне ефекте директног и индиректног 

сунчевог зрачења на зграде, негативне 

утицаје ветра. 

Приликом сађења нових засада из 

биолошких разлога треба водити рачуна да су 

ови усклађени са постојећом вегетацијом на 

том подручју. 

Зеленилом треба обезбедити: пасивну 

заштиту објеката од прегревања у летњим 

месецима. Листопадно дрвеће је најпогодније 

када је постављено на југу, југоистоку и 

југозападу објекта. Четинарско дрвеће и 

жбуње је нарочито погодно за заштиту од 

хладних ветрова и контролу снежних наноса.  

Дрвеће висине од 10м и више 

обезбеђује значајну сенку у току лета за 

околне површине, а када је без лишћа, у току 

зиме дозвољава да директно сунчево светло 

продре у зграду. Најбоље је комбиновати 

четинарско и листопадно дрвеће на истој 

локацији, и тако постићи осенчење и 

спречавање удара ветра, максималан продор 

сунчевог зрачења и дневног светла.  

Заштиту од ветра могуће је осигурати 

помоћу дрвореда смештених на странама 

највеће учесталости дувања ветра. 

Вегетација такође може имати утицаја 

на кретање ваздуха стварањем заклона као и 



Strana broj  982— Broj 5                  SLU@BENI LIST ГРАДА ^A^KА               4. mart  2016. godine 
 

стварањем услова за хлађење. Сађењем 

листопадног и четинарског дрвећа могуће је 

скренути правац ветра и тиме постићи 

жељене ефекте у току лета и зиме. 

 

Коришћење вода 
У складу са могућностима користити 

падавине и подземне воде за потребе 

заливања, спољних прања и др., као и за 

грејање и хлађење објекта, а отпадне воде као 

техничку воду. Техничке просторије 

(резервоар и пумпно постројење) које се 

користе у горе наведене сврхе, уколико су 

укопане, не урачунавају се у индекс 

заузетости парцеле. 
 

7.0 ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА 
     
Правила грађења дата су по зонама и 

целинама и представљају основ за директну 

примену плана, осим за подручја где је 

прописана даља разрада.  
 

7.1 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 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 

детаљне регулације плана. 

Правила се примењују: 

- за директно спровођење плана  

- за израду Урбанистичког пројекта. 

 

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, угости- 

тељство, занатство и услуге, комунални и 

саобраћајни објекти у функцији становања, 

пословања или снабдевања горивом, јавне 

намене -  здравство, социјална и дечија 

заштита, образовање, култура, верски 

објекти. 

Пејзажно уређење, споменици, фонта- 

не, 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. 

 

Општа правила парцелације 
 

Општа правила парцелације су 

елементи за одређивање величине, облика и 

површине грађевинске парцеле која се 

формира. 

Грађевинска парцела (планирана и 

постојећа) има површину и облик који 

омогућавају изградњу објекта у складу са 

решењима из планског документа, као и са 

правилима грађења и техничким прописима. 
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Свака грађевинска парцела мора 

имати излаз на јавну површину односно 

улицу, непосредно или преко приступног 

пута.  

Грађевинска парцела може се 

укрупнити препарцелацијом и може се 

делити парцелацијом до минимума утврђеног 

планом за одговарајућу намену и 

урбанистичку целину, односно подцелину, за 

шта је потребна израда пројекта парцелације, 

односно пројекта препарцелације. 

Исправка граница суседних 

катастарских парцела, спајање суседних 

катастарских парцела истог власника, као и 

спајање суседних парцела на којима је исто 

лице власник или дугорочни закупац на 

основу ранијих прописа, врши се на основу 

елабората геодетских радова.      

Приликом исправке границе суседних 

парцела мора се поштовати правило да 

катастарска парцела у јавној својини која се 

припаја суседној парцели не испуњава услове 

за посебну грађевинску парцелу, као и да је 

мање површине од парцеле којој се припаја. 

У случају да је катастарска парцела 

мања од  минимума прописаног у правилима 

парцелације да би постала и грађевинска 

потребну површину парцеле обезбедити у 

поступку препарцелације или исправке 

граница. Изузеци од овог правила су 

следећи: 

- Парцеле мање од минимума 

прописаних планом детаљне регулације могу 

да егзистирају у простору као грађевинске 

парцеле у случају када се њихова површина 

смањује због планираног саобраћајног 

решења, а непостоји могућност извршења 

препарцелације. 

- Објекти на постојећим парцелама 

које су мање од минимума прописаног у 

правилима парцелације, могу се адаптирати, 

санирати и реконструисати.  

 

 За грађење, односно постављање 

инфраструктурних, електроенергетских и 

електронских (телекомуникационих) објеката 

или уређаја може се формирати грађевинска 

парцела мање од површине предвиђене 

планским документом за ту зону, под 

условом да постоји приступ објекту, односно 

уређајима, ради одржавања и отклањања 

кварова или хаварије. Као решен приступ 

јавној саобраћајној површини признаје се и 

уговор о праву службености пролаза са 

власником послужног добра. Посебне 

случајеве формирања грађевинске парцеле 

радити у складу са чланом 69. Закона о 

планирању и изградњи. 

 

Услови и начин обезбеђивања приступа 
парцели 

 

Приступ парцели по правилу треба да 

буде са јавног пута – улице, и то када парцела 

најмање једном својом страном директно 

излази на јавну површину, или индиректном 

везом са јавним путем, преко приватног 

пролаза. 

Свака грађевинска парцела мора имати 

један колски приступ. Изузетно се могу 

дозволити два колска приступа, уколико се 

парцела налази на углу две улице и приступ 

је могуће стварити из обе улице, тако да 

прикључак не ремети услове прикључења 

других парцела и не утиче на безбедност 

саобраћаја, уз прибављање услова надлежног 

предузећа. Ширина приватног пролаза преко 

кога се обезбеђује приступ јавном путу – је 

дефинисана у условима прикључења на 

саобраћајну мрежу. 
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Услови и начин обезбеђења простора за 
паркирање возила 

 

Смештај возила решавати у оквиру 

сопствене парцеле, изван површине јавног 

пута, изградњом отвореног паркинга или 

гаража уз услов који је дат за сваку намену 

посебно у оквиру поглавља  7.5.1 ПРАВИЛА 

ЗА ИЗГРАДЊУ САОБРАЋАЈНЕ ИНФРА- 

СТРУКТУРЕ део Услови и нормативи за 
паркирање. 
 
Услови приступачности особама са 
посебним потребама 

 

Приликом пројектовања објеката 

придржавати се услова из Правилника о 

техничким стандардима планирања, 

пројектовања и изградње објеката, којима се 

осигурава несметано кретање и приступ 

особама са инвалидитетом, деци и старим 

особама („Сл. гласник РС“ бр. 22/2015). 

 

Положај објеката на парцели - 
хоризонтална регулација  

Положај објекта на парцели дефинише 

се: 

• грађевинском линијом у односу на 

регулациону линију, 

• удаљеношћу у односу на границу 
суседне парцеле и објеката на њој,  

• удаљеношћу у односу на друге објекте 
на парцели. 

 

Грађевинска линија је линија до које је 

дозвољена: 

• изградња нових објеката 

• доградња постојећих објекaта 

 

Положај објеката одређен је 

грађевинском линијом која је дефинисана у 

односу на регулациону линију или у односу 

на осовину улице (Графички прилог бр. 5 

„Карта урбанистичке регулације, парцелације 

и површина јавне намене“). 

- Грађевинска линија може да се 

поклапа са регулационом линијом на 

грађевинској парцели или се налази на 

одређеном растојању које је дефинисано на 

графичком прилогу. 

- За објекте који имају индиректну  

везу са јавним путем преко приватног 

пролаза грађевинска линија се утврђује  у 

односу на границу приватног пролаза. 

Удаљеност од границе пролаза усклађује се 

претежном удаљеношћу грађевинске линије у 

тој  урбанистичкој зони и не може износити 

мање од 3,0 м.  

 

 Уколико постојећи објекат делом 

излази испред планом дефинисане 

грађевинске линије, могуће га је  

реконструисати, адаптирати и санирати. 

Доградња је могућа само иза планом 

дефинисане грађевинске линије.      

Подземна грађевинска линија може се 

утврдити и у појасу између регулационе и 

грађевинске линије, као и у унутрашњем 

дворишту изван габарита објекта, ако то не 

представља сметњу у функционисању објекта 

или инфраструктурне и саобраћајне мреже. 

 

Индекси 
 

Индекс  заузетости  
 

Индекс заузетости парцеле представља 

однос габарита хоризонталне пројекције 

објекта и укупне површине грађевинске 

парцеле, изражен у процентима. У габарит 

објекта спадају сви испади, еркери, препусти 

на објектима.  
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Типологија  изградње објеката 
 

Објекти могу бити грађени као:  

- слободностојећи - објекат не 

додирује ни једну линију грађевинске 

парцеле ; 

- двојни (објекти на суседним ослањају 

се један на другог на заједничкој линији  -   

границе парцеле); 

- у прекинутом низу - објекат је 

постављен на једну бочну линију грађевинске 

парцеле. 

- у непрекинутом низу - објекат је 

постављен на обе бочне линијe грађевинске 

парцеле. 

 

Кота приземља нових објеката 
 

Кота приземља објеката одређује се у 

односу на коту нивелете јавног или 

приступног пута. Кота приземља објеката на 

равном терену не може бити нижа од коте 

нивелете јавног или приступног пута, 

односно треба да је у односу на коту нивелете 

јавног или приступног пута виша за 

минимално 0,15м а највише 1,20м. 

За објекте који имају индиректну везу 

са јавним путем преко приватног пролаза, 

кота приземља утврђује се у односу на  коту 

пролаза а у складу са горе наведеним 

параметрима. 
 
Грађевински елементи објеката 
 

Грађевински елементи на нивоу 

приземља могу прећи грађевинску, односно 

регулациону линију (рачунајући од основног 

габарита објекта до хоризонталне пројекције 

испада), и то: 

- излози локала - 0,30m, по целој 

висини, када најмања ширина тротоара 

износи 3,00m, а испод те ширине тротоара 

није дозвољена изградња испада излога 

локала у приземљу; 

- транспарентне браварске конзолне 

надстрешнице у зони приземне етаже - 2,00m 

по целој ширини објекта са висином изнад 

3,00m; 

- платнене надстрешнице са масивном 

браварском конструкцијом - 1,00m од од 

објекта на висини изнад 3,00m, конзолне 

рекламе - 1,20m на висини изнад 3,00m. 

 

Грађевински елементи испод коте 

тротоара - подрумске етаже - могу прећи 

грађевинску, односно регулациону линију 

(рачунајући од основног габарита објекта до 

хоризонталне пројекције испада), и то: 

- стопе темеља и подрумски зидови - 

0,15m до дубине од 2,60m испод површине 

тротоара, а испод те дубине - 0,50m; 

- шахтови подрумских просторија до 

нивоа коте тротоара - 1,00m. 

- стопе темеља не могу прелазити 

границу суседне парцеле, осим уз сагласност 

власника или корисника парцеле. 

 

Заштита суседних објеката 

 

На грађевинским парцелама није 

дозвољена било каква изградња која би могла 

угрозити објекте на суседним парцелама и 

њихову функцију. Приликом изградње нових 

објеката водити рачуна о заштити суседних 

објеката у конструктивном смислу и у смислу  

не угрожавања услова живљења на суседним 

и парцелама у окружењу. 

Код грађења објеката на граници 

катастарске парцеле према суседу водити 

рачуна да се објектом или неким његовим 

елементом (испадом, стрехом и сл.) не угрози 

ваздушни, односно подземни простор суседне 

парцеле. 
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Приликом формирања градилишта и 

изградње потребно је обезбедити све објекте 

на парцели као и суседне објекте у погледу 

статичке стабилности. 

 

- Oдвођење атмосферских вода са 

површина крова решити тако да се вода 

спроводи у сопствено двориште, односно 

усмери на уличну канализацију. 

- Површинске воде са једне грађе- 

винске парцеле не могу се усмерити према 

другој парцели, већ се исте морају 

прикупљати у сопственом дворишту, односно 

усмерити на уличну канализацију. 

 

Одлагање отпада 

 

Одлагање отпада врши се у 

одговарајуће посуде у сопственом дворишту 

за породичне стамбене објекте, односно у 

контејнере смештене на погодним локацијама 

у склопу парцеле или у одговарајућим 

просторијама у објекту за  вишепородичне и 

пословне објекте, а у складу са прописима за 

објекте одређене намене.  

Са парцела на којима је планирана 

изградња или су изграђени пословни и 

производни објекти потребно је предвидети и 

уредити место за одлагање комуналног 

отпада. За смештај контејнера потребно је 

осигурати посебан простор ограђен 

зеленилом. Одлагање других врста отпада 

потребно је уредити у складу са законским 

прописима, зависно од врсте отпада. У 

зависности од врсте производње, односно 

врсте и карактера отпада, отпадни 

производни продукти се одлажу на 

прописану локацију и на прописани начин, у 

складу са врстом отпада. 
 

7.2 ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА ПО 
ЗОНАМА И НАМЕНАМА 

 

7.2.1   УРБАНИСТИЧКА ЗОНА  А  

 
Зона А подељена је  на 4 урбанистичке 

целине са различитим наменама: 

- А1 – становање средњих густина од 

50-150 ст/ха 

- А2 – пословање  

- А3 – уређене зелене површине (без 

могућности градње) 

- А4 – комуналне површине –  

постојећа ТС 10/04 
 

Правила грађења за урбанистичку  
целину  А1    
 

- Претежна намена је породично 

становање, средње густине насељености од 

50-150 становника/ха, а просечна густина 

становања 20-50 станова/ха; 

- Пратеће намене су пословање 

компатибилно основној намени становања, 

објекти јавне намене, верски и инфра- 

структурни објекти  

- У оквиру предметних урбани- 

стичких целина планирано је  погушћавање 

кроз доградњу постојећих и изградњу нових 

објеката. 

- У оквиру ове намене могу се градити: 

- породични стамбени објекат 

- породични стамбено-пословни 

објекат 

- пословни објекат и други објекти 

пратећих намена 

- На парцелама чија је површина 

већа од  5,0 ари, могућа је  изградња и 

другог објекта на парцели за потребе 

становања или за потребе организовања 

пословог простора из терцијарног сектора. 

Уколико се планира изградња другог 
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стамбеног или пословног објекта, помоћни 

објекти се не могу градити као независни 

објекти.  

- У склопу стамбено-пословних 

објеката, пословни простор не може 

заузимати више од 30% корисне површине 

објекта. Уколико се ради о пословању које 

има карактер услужног занатства  онда је та 

површина ограничена на 20%. 

- 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, сервисерске, 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.), 

- култура (галерије, биоскоп и др.), 

- забава (билијар салони, салони 

видео игара, и др.) 

- спорта (теретане, вежбаонице за 

аеробик, фитнес, бодибилдинг и др.), 

- пословно-административне дела- 

тности (филијале банака, поште, предста- 

вништва, агенције, пословни бирои ). 

Mогу се одвијати и друге делатности 

уз услов да не угрожавају околину, животну 

средину и услове становања, буком, 

гасовима, отпаднима материјама или другим 

штетним дејствима, односно да су 

предвиђене мере, којима се у потпуности 

обезбеђује околина од штетних утицаја на 

околину.  

- У зони породичног становања није 

дозвољена изградња производних објеката. 

- У овој зони градити стамбене 

објекате искључиво типа индивидуалних 

породичних објеката. У оквиру једног 

индивидуалног стамбеног објекта могуће је 

организовати максимум  три стана. 

- Врсте објеката с обзиром на начин 

изградње на грађевинској парцели у зони 

породичног становања су: 

- слободно-стојећи 

- двојни (објекти на суседним 

ослањају се један на другог на заједничкој 

линији  -   границе парцеле); 

- Минимална површина грађевинске 

парцеле: 

- за слободно-стојећи објекат је 3.0ара, 

изузетно 2.о ара (односи се на постојеће и 

парцеле којима је површина умањена 

формирањем новопланираних саобраћајница) 

- за двојни је 4.0 ара (2 x 2.0)  

- Минимална ширина фронта  

грађевинске парцеле: 

- за слободно-стојећи објекат је 10.0м 

- за двојни 16.0м  (2 x 8.0м) 

- Индекс заузетости парцеле -  

максимално 50 %  

- Спратност објеката максимално 

По+Пр+2. Изградња подрумске или 

сутеренске етаже је могућа уколико не 

постоје сметње геотехничке и хидротехничке 

природе. 

- Висина надзитка подкровних етажа 

маx 1,60 м 

- Спратност помоћних објеката 

уколико се граде као самостални објекти је 

По+Пр,  
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- Најмања дозвољена међусобна 

удаљеност породичних слободностојећих и  

објеката у прекинутом низу износи 4.0м. За 

породичне стамбене објекте чија је 

међусобна удаљеност мања, могу се на 

суседним странама предвиђати наспрамни 

отвори само нестамбених просторија са 

минималном висином парапета h=1.80м  

- Најмање дозвољено растојање 

основног габарита објекта (без истака) и 

линије  суседне грађевинске парцеле 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 на бочном делу 

дворишта 4.0 м 

- За доградњу и реконструкцију 

постојећих 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» који би 

служили искључиво за нужно осветлење 

просторије.  

- Положај новопланираних објеката 

одређен је грађевинском линијом која је 

дефинисана у односу на регулациону линију 

(Графички прилог Карта урбанистичке 

регулације и површина јавне намене). 

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. 

- Постојећи објекти који делом задиру 

у планирану грађевинску линију задржавају 

се уз могућу реконструкцију, адаптацију и 

санацију, али за интервенције у смислу 

доградње мора се поштовати планом дата 

грађевинска линија, тј. не дозвољава се 

доградња ван грађевинске линије. 

- Приступ парцели остварити са јавног 

пута или преко приватног пролаза минималне 

ширине 3,5м, а у складу са параметрима 

датим у поглављу 7.5.1. Саобраћајна 

инфраструктура део Услови за приступ на 
јавну саобраћајну мрежу.   

Паркирање возила решавати у склопу 

сопствене парцеле  у складу са параметрима 

датим у поглављу 7.5.1 ПРАВИЛА ЗА 

ИЗГРАДЊУ САОБРАЋАЈНЕ ИНФРАСТРУ- 

КТУРЕ део Услови и нормативи за 
паркирање. 

- Настојати да се гаражирање 

аутомобила оствари у склопу основног 

објекта, а ако се гаража гради као независни 

објекат на парцели може имати мах. 

површину 30м2.  

- Парцеле се могу ограђивати зиданом 

и транспарентном оградом, као и живом 

зеленом оградом. Висина ограде је 

максимално h=1,40 м.  

- Ограда се поставља на регулациону 

линију тако да стубови ограде и капије буду 

на грађевинској парцели која се ограђује. 

Угаоне грађевинске парцеле у делу ка 

раскрсници саобраћајница морају имати 

транспарентне ограде које могу имати зидани 

парапет  максималне висине до 60цм од коте 

тротоара, због прегледности раскрснице. 

Ограда између парцела поставља се тако да 

стубови ограде буду на земљишту власника 

парцеле која се ограђује. 

- Постојећи породични стамбени 

објекти могу се реконструисати и 

дограђивати под истим условима који важе за 

новопланиране објекте 

- Минимални степен комуналне 

опремљености подразумева обезбеђен излаз 

на јавни пут –директно или преко приватног 
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пролаза, прикључење на електроенергетску 

мрежу, систем водовода и канализације, 

обезбеђено сакупљање и евакуација 

комуналног отпада. 

 
Правила грађења за урбанистичку 

целину  А2 

 

• Дозвољена намена је пословање – 

сервиси, услуге, мањи производни 

капацитети  

• Забрањује се изградња објеката, као и 

пренамена постојећих у делатности 

које би негативно утицале на  

становање (стварање буке, загађење 

ваздуха, воде, земљишта и сл.) 

• Индекс заузетости парцеле -

максимално  40 %  

• Радне и технолошке отворене и 

саобраћајно-манипулативне површине 

максимално 40% 

• Зелене површине  минимално 20%  

• Спратност објеката -  максимално П+2 

(условљено спратношћу постојећих 

објеката) 

• Положај објекта одређен је 

грађевинском линијом која је 

дефинисана у односу на регулациону 

линију. Објекте постављати на или 

унутар грађевинске линије. (Графички 

прилог Карта регулације и 

парцелације) 

• Постојећи објекти који делом задиру у 

планирану грађевинску линију имају 

следећи третман - задржавају се, али 

приликом интервенција у смислу 

доградње мора се поштовати дата 

грађевинска линија. 

• Објекте градити од чврстих 

савремених материјала уколико 

њихова намена не захтева супротно, уз 

поштовање прописа и норматива за 

градњу ове врсте објеката 

• Приликом пројектовања производних, 

магацинских, услужних и пратећих 

објеката држати се  важећих  прописа 

за  пројектовање  ове  врсте  објеката и  

прописа за стабилност објеката. 

Фундирање објеката вршити након 

прибављања података о геомо- 

рфолошким карактеристикама земљи- 

шта 

• Приступ парцели остварити са јавног 

пута                

• Паркирање обезбедити унутар 

сопствене парцеле уз услов - 1ПМ 

/70м2 корисног простора односно 

1ПМ /1 пословна јединица, уколико је 

површина исте мања од 70м2  

• Обавезно је спровођење поступка 

процене утицаја за пројекат /објекат/: 

◦ који је на листи пројеката за које је 

обавезна процена утицаја 

◦ који је на листи пројеката за које се 

може захтевати процена утицаја на 

животну средину, ако тако одлучи 

надлежни орган. 

• За потребе парцелације и препа- 

рцелације потребно је урадити про- 

јекат парцелације односно препа- 

рцелације. 
 
 

7.2.2  УРБАНИСТИЧКА ЗОНА Б 

 
Правила грађења за урбанистичку целину  
Б1  

• Претежна намена – више- 

породично становање  

• просечна густина насељености 

200-350становника/ха. 

• Пратеће намене : Пословање 

компатибилно основној намени 

становања које не угрожава 
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животну средину, као и објекти 

саобраћајне и комуналне 

инфраструктуре у функцији 

основне намене. 

• Врста и намена објеката који 
се могу градити: 

◦ Вишепородични стамбени 

објекат (минимално 4 

стамбене јединице). Под 

слободностојећим објектом 

подразумева се и објекат 

који се састоји из више 

међусобно повезаних 

ламела 

◦ Стамбено-пословни објекат 

– становање типа више- 

породичног (минимално 4 

стамбене јединице). Посло- 

вање заступљено искључиво 

у приземној етажи, макси- 

мално 20% од укупне 

корисне  површине објекта  

◦ Могуће је градити и 

инфраструктурне објекте у 

функцији основне намене. 

• Врста и намена објеката чија 
је изградња забрањена: 
Забрањена је изградња свих 

објеката у којима се обављају 

делатности које могу да угрозе 

околне објекте и животну 

средину буком, вибрацијама, 

мирисима, гасовима, отпадним 

водама и другим штетним 

дејствима, као и објекти који се 

по архитектонском склопу не 

уклапају у окружење. Није 

дозвољена изградња прои- 

зводних објеката. 

 

• Тип изградње: 

◦ Слободностојећи објекти у отво- 

реном блоку 

◦ Могућа изградња више међусобно 

повезаних ламела.  

• Услови за парцелацију и форми- 
рање грађевинских парцела:  

◦ Минимална површина парцеле – 

П= 10.0 ари  

◦ Минимална ширина фронта парце- 

ла 20,0 м 

• Максимални индекс заузетости:  
30%  

• Максимална спратност објеката:   

◦ Стамбени и стамбено-пословни 

објекат – П+6 са могућношћу 

изградње више подземних етажа 

уколико то дозвољавају геомеха- 

нички и хидротехнички услови 

◦ Максимална висина објекта до 

кровног венца износи 22,00 м 

 

• Минимална спратност објеката:   

◦ Стамбени и стамбено-пословни 

објекат –П+3 са могућношћу 

изградње више подземних етажа, 

уколико то дозвољавају геоме- 

ханички и хидротехнички услови 

• Габарит подземне етаже може да буде 

и изван габарита основног објекта у 

границама сопствене парцеле. 

 

• Положај објекта на парцели:  

◦ Положај објекта на парцели 

одређен је грађевинском линијом 

која је дефинисана у односу на 
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регулациону линију, као и на 

линије суседних парцела које 

припадају другим урбанистичким 

зонама, односно целинама (КАРТА 

УРБАНИСТИЧКЕ РЕГУЛАЦИЈЕ). 

Објекте постављати на или унутар 

грађевинске линије. 

◦ Удаљеност објекта од граница 

суседних парцела унутар ове 

урбанистичке целине износи 

минимум 1/3 висине предметног 

објекта  (висина до кровног венца)  

• Приступ парцели: Приступ се 

остварује са јавне саобраћајнице . 

Дозвољен је један приступ за 

двосмерни саобраћај, изузев за угаоне 

парцеле које се наслањају на више 

саобраћајница, где су допуштена два 

улаза –излаза. Минимална удаљеност 

улаза у парцелу од раскрснице износи 

15,00 м.  

• Паркирање:  

◦ Паркирање се мора обезбедити 

унутар сопствене парцеле по 

принципу: 

◦ 1,1 ПМ/1стан,  

• за пословање 1ПМ/70м2 корисног 

простора  односно 1 ПМ по пословној 

јединици уколико је њена површина 

мања од 70м2, 

• за посебне врсте пословања у складу 

са условима  датим у поглављу 7.5.1 

ПРАВИЛА ЗА ИЗГРАДЊУ 

САОБРАЋАЈНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ 

део Услови и нормативи за паркирање. 

◦ Уколико је паркинг простор 

формиран уз ивицу парцеле , до 

тротоара, забрањено је приступање 

на појединачно паркинг место, 

директно преко тротоара. У том 

случају неопходно је формирати 

интерну саобраћајницу унутар 

сопствене парцеле, са које се 

приступа паркинг месту и која 

представља везу са јавном 

саобраћајницом. Такође, у овом 

случају неопходно је поставити 

физичку баријеру између паркинг 

места, према тротоару у циљу веће 

безбедности пешака. Баријера 

може бити у виду ниске ограде, 

граничника од различитог 

материјала, надвишених ивичњака 

и сл.  

• Уређење зелених површина: Под 
зеленим површинаma мора бити 

минимум 20% од укупне  површине 

парцеле. Зеленило треба да 

представља комбинацију високог и 

ниског растиња аутохтоних врста и 

травнатих површина. 

• Уређење осталих слободних повр- 
шина: остале слободне површине 

(50% од укупне  површине парцеле) 

уредити у комбинацији пешачких 

стаза, дечјег игралишта са 

мобилијаром за седење и интерних 

саобраћајница и паркинг простора. 

• Остали услови: 

◦ Обезбедити место за одлагање 

смећа у оквиру сопствене парцеле 

◦ Уколико се завршна етажа гради у 

виду поткровља, максимална 

висина надзитка износи - маx 1,60м 

◦ Укрупњавање, уситњавање одно- 

сно промена постојећих парцела 

врши се на основу пројекта 

препарцелације, односно парцела- 

ције или кроз исправку граница, а 
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све у складу са Законом о 

планирању и изградњи. 

◦ Приликом пројектовања придржа- 

вати се важећих прописа за 

пројектовање одговарајуће врсте 

објеката и прописа за стабилност. 

Фундирање објеката вршити након 

прибављања података о геомо- 

рфолошким карактеристикама 

земљишта 

◦ Приликом пројектовања објеката 

придржавати се Правилника о 

техничким стандардима плани- 

рања, пројектовања и изградње 

објеката, којима се осигурава 

несметано кретање и приступ 

особама са инвалидитетом, деци и 

старим особама („СЛ. Гласник РС“ 

бр. 22/2015). 

◦ Минимални степен комуналне 

опремљености подразумева обе- 

збеђен излаз на јавни пут, 

прикључење на електроенергетску 

мрежу, систем водовода и кана- 

лизације, обезбеђено сакупљање и 

евакуација комуналног отпада. 

◦ До привођења локације намени 

дозвољена је реконструкција, 

адaптација и санација постојећих 

објеката.   

2.2     Правила грађења за урбанистичку 
целину  Б2  

• Претежна намена – више- 

породично становање  

• просечна густина насељености 

200-350становника/ха. 
• Пратеће намене: Пословање 

компатибилно основној намени 

становања које не угрожава 

животну средину, као и објекти 

пратеће саобраћајне и комуналне 

инфраструктуре у функцији 

основне намене. 
• Врста и намена објеката који се 

могу градити: 
◦ Вишепородични стамбени обје- 

кат (минимално 4 стамбене 

јединице). Под слободносто- 

јећим објектом подразумева се 

и објекат који се састоји из 

више међусобно повезаних 

ламела 

◦ Стамбено-пословни објекат – 

становање типа вишепороди- 

чног (минимално 4 стамбене 

јединице). Пословање засту- 

пљено искључиво у приземној 

етажи, максимално 20% од 

укупне корисне површине 

објекта  

◦ Могуће је градити и 

инфраструктурне објекте у 

функцији основне намене. 

• Врста и намена објеката чија је 
изградња забрањена: Забрањена 
је изградња свих објеката у којима 

се обављају делатности које могу 

да угрозе околне објекте и животну 

средину буком, вибрацијама, 

мирисима, гасовима, отпадним 

водама и другим штетним 

дејствима, као и објекти који се по 

архитектонском склопу не 

уклапају у окружење. Није 

дозвољена изградња производних 

објеката. 

• Тип изградње: 

◦ Слободностојећи објекти 

• Услови за парцелацију и фо- 
рмирање грађевинских парцела:
  

◦ Минимална површина парцеле 
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– П= 6.0 ари 

◦ Минимална ширина фронта 

парцела 16,0 м 

• Максимални индекс заузетости:  
40% 

• Максимална спратност објеката:   

◦ Стамбени и стамбено-пословни 

објекат – П+4 са могућношћу 

изградње више подземних 

етажа уколико то дозвољавају 

геомеханички и хидротехнички 

услови 

◦ Максимална висина објекта до 

кровног венца износи 16,00 м 

• Минимална спратност објеката:   

◦ Стамбени и стамбено-пословни 

објекат –П+3 са могућношћу 

изградње више подземних 

етажа, уколико то дозвољавају 

геомеханички и хидротехнички 

услови 

• Габарит подземне етаже може да 

буде и изван габарита основног 

објекта у границама сопствене 

парцеле. 

• Положај објекта на парцели:  

◦ Положај објекта на парцели 

одређен је грађевинском 

линијом која је дефинисана у 

односу на регулациону  линију, 

као и на линије суседних 

парцела које припадају другим 

урбанистичким зонама, 

односно целинама (КАРТА 

УРБАНИСТИЧКЕ 

РЕГУЛАЦИЈЕ). Објекте 

постављати на или унутар 

грађевинске линије. 

◦ Удаљеност објекта од граница 

суседних парцела унутар ове 

урбанистичке целине износи 

минимум 1/3 висине 

предметног објекта  (висина до 

кровног венца)  

• Приступ парцели: Приступ се 

остварује са јавне саобраћајнице . 

Дозвољен је један приступ за 

двосмерни саобраћај, изузев за 

угаоне парцеле које се наслањају 

на више саобраћајница, где су 

допуштена два улаза –излаза. 

Минимална удаљеност улаза у 

парцелу од раскрснице износи 

15,00 м.  

• Паркирање:  

• Паркирање:  

◦ Паркирање се мора обезбедити 

унутар сопствене парцеле по 

принципу: 

-  1,1 ПМ/1стан,  

- за пословање 1ПМ/70м2 корисног 

простора  односно 1 ПМ по 

пословној јединици уколико је 

њена површина мања од 70м2, 

- за посебне врсте пословања у 

складу са условима  датим у 

поглављу 7.5.1 ПРАВИЛА ЗА 

ИЗГРАДЊУ САОБРАЋАЈНЕ 

ИНФРАСТРУКТУРЕ део Услови и 

нормативи за паркирање. 

◦ Уколико је паркинг простор 

формиран уз ивицу парцеле , до 

тротоара, забрањено је 

приступање на појединачно 

паркинг место, директно преко 

тротоара. У том случају 

неопходно је формирати 

интерну саобраћајницу унутар 

сопствене парцеле, са које се 

приступа паркинг месту и која 

представља везу са  јавном 

саобраћајницом. Такође, у овом 
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случају неопходно је поставити 

физичку баријеру између 

паркинг места, према тротоару 

у циљу веће безбедности 

пешака. Баријера може бити у 

виду ниске ограде, граничника 

од различитог материјала, 

надвишених ивичњака и сл.  

• Уређење зелених површина : Под 
зеленим површина мора бити 

минимум 20% од укупне  

површине парцеле. Зеленило треба 

да представља комбинацију 

високог и ниског растиња 

аутохтоних врста и травнатих 

површина. 

• Уређење осталих слободних 
површина: остале слободне 

површине (40% од укупне  

површине парцеле) уредити у 

комбинацији пешачких стаза, 

дечјег игралишта са мобилијаром 

за седење и интерних 

саобраћајница и паркинг простора. 

• Остали услови: 

◦ Обезбедити место за одлагање 

смећа у оквиру сопствене 

парцеле 

◦ Уколико се завршна етажа 

гради у виду поткровља, 

максимална висина надзитка 

износи -  маx 1,60 м 

◦ Укрупњавање, уситњавање 

односно промена постојећих 

парцела врши се  на основу 

пројекта препарцелације, 

односно парцелације или кроз 

исправку граница а све у складу 

са Законом о планирању и 

изградњи  

◦ Приликом пројектовања при- 

државати се важећих прописа 

за пројектовање одговарајуће  

врсте објеката и прописа за 

стабилност. Фундирање обје- 

ката вршити након прибављања 

података о геоморфолошким 

карактеристикама земљишта 

◦ Приликом пројектовања обје- 

ката придржавати се Прави- 

лника о техничким станда- 

рдима планирања, пројекто- 

вања и изградње објеката, 

којима се осигурава несметано 

кретање и приступ особама са 

инвалидитетом, деци и старим 

особама ( „СЛ. Гласник РС“ бр. 

22/2015). 

◦ Минимални степен комуналне 

опремљености подразумева 

обезбеђен излаз на јавни пут 

прикључење на електроене- 

ргетску мрежу, систем водо- 

вода и канализације, 

обезбеђено сакупљање и 

евакуација комуналног отпада. 

◦ Реконструкција и доградња 

постојећих објеката може се 

дозволити под истим условима 

који су дати за новопланиране 

објекте. 

Правила грађења за урбанистичку 
целину  Б3  

• Претежна намена – 

вишепородично становање  

• просечна густина насељености 

200-350становника/ха. 

• Пратеће намене: Пословање 

компатибилно основној намени 

становања које не угрожава 

животну средину, као и објекти 

пратеће саобраћајне и комуналне 

инфраструктуре у функцији осно- 

вне намене.  
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• Врста и намена објеката који се 
могу градити: 

◦ Вишепородични стамбени обје- 

кат (минимално 4 стамбене 

јединице).  

◦ Стамбено-пословни објекат – 

становање типа вишепороди- 

чног (минимално 4 стамбене 

јединице). Пословање засту- 

пљено искључиво у приземној 

етажи, максимално 20% од уку- 

пне корисне површине објекта  

◦ Могуће је градити и инфра- 

структурне објекте у функцији 

основне намене 

• Врста и намена објеката чија је 
изградња забрањена: Забрањена 

је изградња свих објеката у којима 

се обављају делатности које могу 

да угрозе околне објекте и животну 

средину буком, вибрацијама, 

мирисима, гасовима, отпадним 

водама и другим штетним 

дејствима, као и објекти који се по 

архитектонском склопу не 

уклапају у окружење. Није 

дозвољена изградња производних 

објеката. 

• Тип изградње: 

◦ објекти у непрекинутом низу 
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• Услови за парцелацију и 
формирање грађевинских парцела:
  

◦ Минимална површина парцеле – 

П= 6.0 ари 

◦ Минимална ширина фронта 

парцела 16,0 м 
• Максимални индекс заузетости:  

40% 
• Максимална спратност објеката:   

◦ Стамбени и стамбено-пословни 

објекат – П+4 са могућношћу 

изградње више подземних етажа 

уколико то дозвољавају 

геомеханички и хидротехнички 

услови 

◦ Максимална висина објекта до 

кровног венца износи 16,00 м 
 

• Минимална спратност објеката:   

◦ Стамбени и стамбено-пословни 

објекат –П+3 са могућношћу 

изградње више подземних етажа, 

уколико то дозвољавају 

геомеханички и хидротехнички 

услови 

• Габарит подземне етаже може да буде 

и изван габарита основног објекта у 

границама сопствене парцеле. 

 

• Положај објекта на парцели:  

◦ Положај објекта на парцели 

одређен је грађевинском линијом 

која је дефинисана у односу на 

регулациону линију (КАРТА 

УРБАНИСТИЧКЕ РЕГУЛАЦИЈЕ). 

Објекте постављати на или унутар 

грађевинске линије. 

◦ Удаљеност објекта од задње 

(унутрашње) границе парцела 

износи мин растојање = 6.0 м 

изузев за парцеле које су 

орiјентисане на Улицу бр. 4 

односно ( к.п. бр. 6082/2, део к.п. 

бр. 6082/1 – који се налази у овој 

У.Ц.) односно на улицу С. 

Првовенчаног  (к.п. бр. 3807/12, 

3807/3, 3807/17 и 3812/17 ) где је 

ово растојање = 0.0 м  у складу са 

датом скицом: 
 
 

 
 

 
 
 

• Приступ парцели: Приступ се 

остварује са јавне саобраћајнице . 

Дозвољен је један приступ за 

двосмерни саобраћај, изузев за угаоне 

парцеле између улица Ул. Број 3, Ул. 

Број 4 и Ул. Душана Рајевића, где су 

допуштена два улаза – излаза. 

Минимална удаљеност улаза у 

парцелу од раскрснице износи 15,00 м.  
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• Паркирање:  

◦ Паркирање се мора обезбедити 

унутар сопствене парцеле по 

принципу: 

◦ -  1,1 ПМ/1стан,  

• - за пословање 1ПМ/70м2 корисног 

простора  односно 1 ПМ по пословној 

јединици уколико је њена површина 

мања од 70м2, 

• - за посебне врсте пословања у складу 

са условима датим у поглављу 7.5.1 

ПРАВИЛА ЗА ИЗГРАДЊУ 

САОБРАЋАЈНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ 

део Услови и нормативи за паркирање. 

◦ Уколико је паркинг простор 

формиран уз ивицу парцеле , до 

тротоара, забрањено је приступање 

на појединачно паркинг место, 

директно преко тротоара. У том 

случају неопходно је формирати 

интерну саобраћајницу унутар 

сопствене парцеле, са које се 

приступа паркинг месту и која 

представља везу са  јавном 

саобраћајницом. Такође, у овом 

случају неопходно је поставити 

физичку баријеру између паркинг 

места, према тротоару у циљу веће 

безбедности пешака. Баријера 

може бити у виду ниске ограде, 

граничника од различитог 

материјала, надвишених ивичњака 

и сл.  

• Уређење зелених  површина: Под 

зеленим површина мора бити 

минимум  20% од укупне  површине 

парцеле. Зеленило треба да 

представља комбинацију високог и 

ниског растиња аутохтоних врста и 

травнатих површина. 

• Уређење осталих слободних 
површина: остале слободне површине 

(40% од укупне  површине парцеле) 

уредити у комбинацији пешачких 

стаза, дечјег игралишта са 

мобилијаром за седење и интерних 

саобраћајница и паркинг простора. 

• Остали услови: 

◦ Обезбедити место за одлагање 

смећа у оквиру сопствене парцеле 

◦ Уколико се завршна етажа гради у 

виду поткровља, максимална 

висина надзитка износи -  маx 1,60 

м 

◦ Укрупњавање, уситњавање 

односно промена постојећих 

парцела врши се  на основу 

пројекта препарцелације, односно 

парцелације или кроз исправку 

граница а све у складу са  Законом 

о планирању и изградњи  

◦ Приликом пројектовања 

придржавати се важећих прописа 

за пројектовање одговарајуће  

врсте објеката и прописа за 

стабилност. Фундирање објеката 

вршити након прибављања 

података о геоморфолошким 

карактеристикама земљишта 

◦ Приликом пројектовања објеката 

придржавати се Правилника о 

техничким стандардима плани- 

рања, пројектовања и изградње 

објеката, којима се осигурава 

несметано кретање и приступ 

особама са инвалидитетом, деци и 

старим особама („Сл. гласник РС“ 

бр. 22/2015). 

◦ Минимални степен комуналне 
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опремљености подразумева обе- 

збеђен излаз на јавни пут 

прикључење на електроенергетску 

мрежу, систем водовода и 

канализације, обезбеђено саку- 

пљање и евакуација комуналног 

отпада. 

◦ Реконструкција и доградња 

постојећих објеката може се 

дозволити под истим условима ко 

ји су дати за новопланиране 

објекте. 

 

    Правила грађења за урбанистичку 
целину  Б4  

• Претежна намена – вишепо- 

родично становање  

• просечна густина насељености 

200-350становника/ха. 

• Пратеће намене: Пословање 

компатибилно основној намени 

становања које не угрожава 

животну средину, објекти јавних 

намена, спорт и рекреација, 

зеленило, верски, као и објекти 

пратеће саобраћане и комуналне 

инфраструктуре у функцији 

основне намене, поштујући 

прописане урбанистичке параметре 

за зону или целину. 

• Врста и намена објеката који се 
могу градити: 

◦ Стамбено-пословни објекат – 

становање типа вишепоро- 

дичног (минимално 4 стамбене 

јединице). Пословање засту- 

пљено искључиво у приземној 

етажи, максимално 20% од 

укупне корисне површине 

објекта  

◦ Могуће је градити и 

инфраструктурне објекте у 

функцији основне намене 

 

• Врста и намена објеката чија је 
изградња забрањена: Забрањена 
је изградња свих објеката у којима 

се обављају делатности које могу 

да угрозе околне објекте и животну 

средину буком, вибрацијама, 

мирисима, гасовима, отпадним 

водама и другим штетним 

дејствима, као и објекти који се по 

архитектонском склопу не 

уклапају у окружење. Није 

дозвољена изградња производних 

објеката. 

• Тип изградње: 

◦ објекти у прекинутом низу 

• Услови за парцелацију и 
формирање грађевинских 
парцела:  

◦ Минимална површина парцеле 

– П= 10.0 ари 

◦ Минимална ширина фронта 

парцела 16,0 м 

• Максимални индекс заузетости:  
40% 

• Максимална спратност објеката:   

◦ Стамбени и стамбено-пословни 

објекат – П+6 са могућношћу 

изградње више подземних 

етажа уколико то дозвољавају 

геомеханички и хидротехнички 

услови 

◦ Максимална висина објекта до 
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кровног венца износи 22,00 м 

 

• Минимална спратност објеката:   

◦ Стамбени и стамбено-пословни 

објекат –П+3 са могућношћу 

изградње више подземних 

етажа, уколико то дозвољавају 

геомеханички и хидротехнички 

услови 

• Габарит подземне етаже може да буде 

и изван габарита основног објекта у 

границама сопствене парцеле. 

 

• Положај објекта на парцели:  

◦ Положај објекта на парцели 

одређен је грађевинском линијом 

која је дефинисана у односу на 

регулациону  линију, као и на 

линије суседних парцела које 

припадају другим урбанистичким 

зонама, односно целинама (КАРТА 

УРБАНИСТИЧКЕ РЕГУЛАЦИЈЕ). 

Објекте постављати на или унутар 

грађевинске линије. 

◦ Удаљеност објекта од граница 

суседних парцела унутар ове 

урбанистичке целине износи: 

▪ Између к.п. бр. 6084/7 и кп.бр. 

6088/4 – објекти постављени на 

међи -  растојање = 0.0 м 

• Приступ парцели: Приступ се 

остварује са јавне саобраћајнице .  

• Паркирање:  

◦ Паркирање се мора обезбедити 

унутар сопствене парцеле по 

принципу: 

◦ 1,1 ПМ/1стан,  

- за пословање 1ПМ/70м2 корисног 

простора  односно 1 ПМ по пословној 

јединици уколико је њена површина 

мања од 70м2, 

- за посебне врсте пословања у складу 

са условима  датим у поглављу 7.5.1 

ПРАВИЛА ЗА ИЗГРАДЊУ САО- 

БРАЋАЈНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ део 

Услови и нормативи за паркирање. 

◦ Уколико је паркинг простор 

формиран уз ивицу парцеле , до 

тротоара, забрањено је приступање 

на појединачно паркинг место, 

директно преко тротоара. У том 

случају неопходно је формирати 

интерну саобраћајницу унутар 

сопствене парцеле, са које се 

приступа паркинг месту и која 

представља везу са јавном 

саобраћајницом. Такође, у овом 

случају неопходно је поставити 

физичку баријеру између паркинг 

места, према тротоару у циљу веће 

безбедности пешака. Баријера 

може бити у виду ниске ограде, 

граничника од различитог 

материјала, надвишених ивичњака 

и сл.  
• Уређење зелених површина: Под 

зеленим површина мора бити мини- 

мум 20% од укупне површине 

парцеле. Зеленило треба да предста- 

вља комбинацију високог и ниског 

растиња аутохтоних врста и травнатих 

површина. 
• Уређење осталих слободних 

површина: остале слободне површине 

(40% од укупне  површине парцеле) 

уредити у комбинацији пешачких 

стаза, дечјег игралишта са моби- 

лијаром за седење и интерних 

саобраћајница и паркинг простора. 
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• Остали услови: 

◦ Обезбедити место за одлагање 

смећа у оквиру сопствене парцеле 

◦ Уколико се завршна етажа гради у 

виду поткровља, максимална 

висина надзитка износи - маx 1,60м 

◦ Укрупњавање, уситњавање одно- 

сно промена постојећих парцела 

врши се на основу пројекта 

препарцелације, односно парце- 

лације или кроз исправку граница а 

све у складу са Законом о 

планирању и изградњи  

◦ Приликом пројектовања придржа- 

вати се важећих прописа за 

пројектовање одговарајуће  врсте 

објеката и прописа за стабилност. 

Фундирање објеката вршити након 

прибављања података о геоморфо- 

лошким карактеристикама земљи- 

шта 

◦ Приликом пројектовања објеката 

придржавати се Правилника о 

техничким стандардима плани- 

рања, пројектовања и изградње 

објеката, којима се осигурава 

несметано кретање и приступ 

особама са инвалидитетом, деци и 

старим особама („Сл. гласник РС“ 

бр. 22/2015). 

◦ Минимални степен комуналне 

опремљености подразумева обезбе- 

ђен излаз на јавни пут прикључење 

на електроенергетску мрежу, 

систем водовода и канализације, 

обезбеђено сакупљање и евакуа- 

ција комуналног отпада. 

◦ Реконструкција и доградња 

постојећих објеката може се 

дозволити под истим условима 

који су дати за новопланиране 

објекте. 

 
 
 

7.2.3  ЗОНА В 
• Дозвољена је изградња објеката из 

домена културе, управе и адми- 

нистрације (универзална сала, гале- 

рија, библиотека и сл.) 

• Објекте поставити у оквиру дате 

грађевинске линије која је дефинисана 

у односу на регулациону линију 

(Графички прилог Карта регулације и 

парцелације )  

• Индекс заузетости парцеле – макси- 

мално 40%  

• Спратност објеката максимално  

По+П+2  

• Приступ комплексу остварити са 

планиране јавне саобраћајнице  

• Паркирање обезбедити у оквиру 

комплекса поштујући услов 1ПМ/- 

100м2 корисног простора, или односно 

1ПМ на 30 гледалаца. Применити 

норматив који обезбеђује већи број 

паркинг места. 

• Материјализација - користити савре- 

мене материјале  

• Приликом пројектовања придржавати 

се важећих прописа за пројектовање 

одговарајуће  врсте објеката и прописа 

за стабилност. Фундирање објеката 

вршити након прибављања података о 

геоморфолошким карактеристикама 

земљишта 

• Обавезна израда Урбанистичког проје- 

кта као разрада плана 

 

7.2.4  ЗОНА Г 

 

  Ова локација је већ приведена намени, 

али је могуће извршити доградwу до 

постизања планом датих урбанистичких 
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параметара. 

 

 

• Дозвољена је изградња објеката 

пословања (услужни садржаји из 

домена трговине, угоститељства уз 

које се могу јавити и други облици 

пословања – банке, поште; разне 

занатске услуге ) 

• Положај објекта одређен је грађе- 

винском линијом која је дефинисана у 

односу на регулациону линију. 

Објекте постављати на или унутар 

грађевинске линије. (Графички прилог  

Карта регулације и парцелације ) 

• Индекс заузетости парцеле максима- 

лно до 50% ,  

• Максимална спратност објеката -

По+П+2   

• Приступ парцели остварити са јавне 

саобраћајнице  

• Паркирање обезбедити унутар 

сопствене парцеле уз услов - 1ПМ 

/70м2 корисног простора односно 

1ПМ /1 пословна јединица, уколико је 

површина исте мања од 70м2  

• Материјализација - користити 

савремене материјале  

 

7.5 ПРАВИЛА ЗА ИЗГРАДЊУ 
ИНФРАСТРУКТУРНИХ МРЕЖА 

 

7.5.1 ПРАВИЛА ЗА ИЗГРАДЊУ МРЕЖЕ И 

ОБЈЕКАТА САОБРАЋАЈНЕ 

ИНФРАСТРУКТУРЕ 

 

Урбанистичко решење саобраћајних 

површина, односно регулационе ширине и 

нивелациони елементи, као и попречни 

профили за постојеће и планиране 

саобраћајнице приказани су у графичком 

прилогу број 4 „Карта саобраћајa“, са 

аналитичко-геодетским и свим осталим 

елементима неопходним за израду техничке 

документације за саобраћајнице. 

Све елементе попречног профила 

саобраћајних површина који се функци- 

онално разликују раздвојити нивелационо. 

Коловозну конструкцију одредити 

према инжењерско-геолошким карактери- 

стикама тла и очекиваном саобраћајном 

оптерећењу. 

Геометрија планираних и постојећих 

раскрсница и саобраћајних прикључака 

предвиђених за реконструкцију (ситуационо 

и нивелационо) прецизно ће бити дефинисана 

у току израде техничке документације на 

основу важећих правилника и осталих 

важећих стандарда и прописа који регулишу 

ову материју. 

За све предвиђене интервенције и 

инсталације које се воде кроз земљишни 

појас (парцелу пута) потребно је обратити  се 

надлежном управљачу пута. 

Регулација  

Регулационе линије и осовине 

саобраћајница представљају основне елеме- 

нте за дефинисање уличне мреже. 

Регулационе линије дефинишу границу у 

оквиру које је дато техничко решење трасе. 

На простору предметног плана ширина 

регулација је променљива и манифестује се 

кроз промену ширине тротоара.  

У оквиру саобраћајне регулације, 

пројектанту се оставља могућност измене 

садржаја елемената профила уколико 

саобраћајни параметри добијени анализом 

саобраћаја оправдају такву интервенцију, као 

и ако је таква интервенција могућа у 

оквирима важећих законских докумената 

који уређују област саобраћаја. Циљ је да се 

постојећа регулација искористи на што 

ефикаснији начин, а то подразумева да 
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будућа саобраћајницу треба пројектовати 

тако да се њоме превезе максималан број 

путника, а не максималан број аутомобила. 

Измену садржаја профила у оквиру 

дате саобраћајне регулације може условити и 

доношење САОБРАЋАЈНЕ СТРАТЕГИЈЕ 

ГРАДА, која би дефинисала циљеве развоја 

саобраћаја у функцији расположиве 

(постојеће и планиране) саобраћајне 

инфраструктуре. 

Регулациона ширина новопланираних 

улица и улица које се коригују утврђена је у 

складу са функционалним рангом саобра- 

ћајница и потребама смештаја планиране 

саобраћајне и комуналне инфраструктуре. 

Планираном наменом простора, 

дефинисане су зоне са различитим режимима 

изградње и уређења, као и зоне у којима се не 

мења постојећа регулација. 

 У дугорочној концепцији развоја 

система саобраћаја планирана је надградња 

постојеће саобраћајне матрице на подручју 

ПДР „Кошутњак 3“. У складу са таквим 

решењима у простору, неће доћи до битних 

промена у генералном систему регулације 

насеља. Изузетак чине зоне кроз које пролазе 

трасе планираних саобраћајница. 

 
Регулација саобраћајница обрађе- 

них планом: 
1. Примарна (градска) улична мрежа: 
2. Булевар ослободилаца Чачка 

(“Кружни пут“), који се поклапа са ДП 
Iб бр. 23 (некад М-5), ранг главна 
градска магистрала (ГГМ): 
2х9,5+2х2,0+4,5=27,5m  

 

 

 

 

 

 Булевар Вука Караџића, ранг градска магистрала (ГМ):  2х6,5+2х3,75+4,5=25,0m 
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 Улица Стевана Првовенчаног, ранг грдска саобраћајница I реда (ГС-I ): 

2х6,0+2х1,5+0,5=15,5m  

 

 Улица владике Николаја Велимировића, ранг сабирна улица I (СУ-I) , 
2х3,5+2х2,0+2х1,5=14,0m 

 

 

– Секундарна (локална) улична мрежа: 

1. Сабирне улице II реда (СУ-II) 

- Улица Светогорска (бивша Ул. бр. 200), ранг сабирне улице II реда (СУ-II) .   
2х3,0+2х1,5=9,0m и 2х3,0+2х2,5=11,0m 

 
 

 
 

 Улица Милутина Вујовића (бивша Ул. бр. 202), ранг сабирна улица II реда (СУ-II) . 
2х3,0+2х1,5=9,0m 

 Улица Мирољуба Матијевића (бивша Ул. бр. 205), ранг сабирна улица II реда (СУ-II) , 
2х2,5+2х1,5=8,0m  
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1 Улица Чачански батаљон, ранг сабирна 
улица II реда (СУ-II) , 2х3,0+2х1,5=9,0m    

2. Приступне (остале) улице 

2 Улица »217б«, ранг приступна (осталих) 
саобраћајница, 2х3,0+2х2,0=10,0m и 
2х2,5+2х1,5=8,0m 

3 Улица Душана Рајевића: 
2х2,5+2х1,5=8,0m 

4 Улица Милана Радосављевића – Абаза 
2х2,5+2х1,5=8,0m   

5 Улица Милана Тодоровића 
2х2,5+2х1,5=8,0m 

6 Ул. Митрована Живковића Дикице 
2х2,5+2х1,5=8,0m 

7 Ул. Милутина Смиљанића 
2х2,5+2х1,5=8,0m 

8 Ул. браће Јовановић 2х2,5+2х1,5=8,0m 

9 Ул. . 217а 2х2,5+2х1,5=8,0m 

10 Ул. Раденка Стојића 2х2,5+2х1,5=8,0m   

11 Ул. бр. 1 (5+2х1,5=8,0m). 

12 Ул. бр. 2 (5+2х1,5=8,0m). 

13 Улица Очарско-кабларских манастира 
2х2,5+2х1,5=8,0m 

14 Ул. Десанке Десе Томић 
2х2,5+2х1,5=8,0m 

15 Ул. Браће (Милована и Радована) 
Петровића 2х2,5+2х1,5=8,0m 

 

 
Генералним регулационим решењем препоручене су регулационе ширине за: 

 

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

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

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

 

Подземне трасе главних водова 

комуналне инфраструктуре смештене су у 

регулационим профилима саобраћајница 

(водоснабдевање, атмосферска и фекална 

канализација, кабловски водови ел.енергије, 

ТТ инсталација, топловоди, гас). 

Нивелација 

Нивелете постојећих саобраћајница се 

задржавају. Делови планираних саобра- 

ћајница, који се надовезују на постојеће 

деонице, нивелационо су прилагођене 

постојећем стању. 

Нивелету саобраћајница радити на 

основу кота датих у графичким прилозима, а 

које треба третирати као оријентационе 

приликом пројектовања. С обзиром да је у 

питању надоградња и модернизација 

постојеће уличне мреже, као и пројектовање 

нових саобраћајница, потребно је водити 

рачуна о постојећим котама, како 

саобраћајница, тако и о котама улаза у 

парцеле и објекте приликом комплетирања 

мреже, као и о котама осталих 

инфраструктурних мрежа. 

Нивелацију земљишта, односно 

парцела које нису јавног карактера 

усагласити са висинским решењем 

саобраћајница утврђених као јавне површине. 

Нивелационо, новопланиране саобра- 

ћајнице су уклопљене на местима  укрштања 
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са већ постојећим саобраћајницама, док су на 

преосталим деловима одређене на основу 

топографије терена и планираних објеката. 

Терен предметног плана је раван. 

Подужни нагиби се крећу између 0,3% до 2%, 

са мањим одступањима. 

Услови и нормативи за паркирање 

Приликом организације паркирања 

поштовати следеће принципе: 

� Зоне вишепородичног становања: 

паркирање организовати ван јавног 

пута, у оквиру сопствене парцеле.  
� Зоне породичног становања: 

паркирање организовати ван јавног 

пута, у оквиру сопствене парцеле.  
� Пословне зоне: обезбедити паркирање 

на грађевинској парцели, ван 

површине јавног пута. 
 
 
 
 
 

 

Табела: Норматив који се примењује приликом димензионисања паркинг места и ширине пролаза, 
на парцелама изван јавних саобраћајница 

 

 

  

тип возила α A B D 

Путничко 
возило 

0° 5,5 2 3,5 

30° 4,3 2,2 2,8 

45° 5 2,3 3 

60° 5,3 2,3 4,7 

90° 4,8 2,3 5,4 
 

 

Услови и нормативи за паркирање 
за јавне површине и објекте  

Број места за смештај путничких 

возила за садржаје јавне намене одредити 

према нормативима за простор намењен 

култури у оквиру овог ПДР-а. Норатив који 

се прописује за овај део плана налаже 

планирање и изградњу најмање 1ПМ на 30 

гледалаца или 1ПМ на 100m2 корисног 

простора. Применити норматив који 

обезбеђује већи број паркинг места. 

За нове комплексе површина јавне 

намене паркирање возила решити на 

припадајућој парцели према датим 

нормативима.  

Места за смештај возила и простор за 

маневрисање возила приликом уласка/ 

изласка на места за смештај возила, у 

зависности од угла паркирања, диме- 

нзионисати према важећим нормативима. 

Услови и нормативи за паркирање на 
површинама остале намене 

Планирани објекти своје потребе за 

стационирањем возила решавати у оквиру 

своје грађевинске парцеле, било у гаражи у 

склопу самог објекта, или као самосталан 

објекат или на слободном делу парцеле. 

Број места за паркирање путничких 

возила одредити према нормативима: 

- Становање вишепородично:  1,1ПМ/ 

на 1 стан 
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- Становање - породично:  1ПМ/ на 1 

стан 

- пословање, администрација, услуга и 

сл.: 1ПМ на 70 м2 корисног простора, 

односно 1ПМ по пословној јединици уколико 

је њена површина мања од 70м2 

- трговина на мало: 1ПМ на 100 м2 

корисног простора 

- угоститељство: 1ПМ на два стола са 

по четири столице, или 1ПМ/на један сто за 

угоститељски објекат прве категорије 

- хотелијерска установа: 1ПМ/2 - 10 

кревета у зависности од категорије 

- производни, магацински и инду- 

стријски објекат: 1ПМ/на 200м2 корисног 

простора и обавезно обезбедити простор за 

смештај теретних возила. 

У оквиру комплекса где се планирају 

комерцијални садржаји (за чије потребе се 

користе и теретна возила) планирати и 

простор за смештај теретних возила. Места за 

смештај возила и простор за маневрисање 

возила приликом уласка/изласка на места за 

смештај возила, у зависности од угла 

паркирања, димензионисати према важећим 

нормативима. 

Гараже објекта планирају се у или 

испод објекта у габариту, подземно изван 

габарита или надземно на грађевинској 

парцели. 

Паркинг места и простор за паркирање 

организовати тако да омогући маневар 

окретања возила унутар парцеле, како би 

исто парцелу могло да напусти ходом 

унапред. 

 

 

 

ПОСЕБНА ПРАВИЛА ЗА ИЗГРАДЊУ 
САОБРАЋАЈНЕ МРЕЖЕ 

 
Правила за изградњу коловоза  
 

• Коловозну конструкцију потребно је 

прилагодити рангу саобраћајнице у 

склопу мреже, прогнозираном 

саобраћајном оптерећењу и потребном 

осовинском оптерећењу, а у свему 

према важећим стандардима и 

нормативима. (Коловозну констру- 

кцију улица прилагодити према рангу 

истих, у функцији предвиђеног 

саобраћајног оптерећења за период од 

20 година и геолошко - геотехничког 

елабората, а према SRPS.U.C4.012. 

Исту предвидети као флексибилну, од 

асфалтног застора или другог  

савременог материјала са потребном 

потконструкцијом.) 

• Нивелета коловоза мора бити при- 

лагођена датом нивелационом 

решењу, постојећем терену и 

изграђеном коловозу са којим се 

повезује планирани коловоз. 

• Слободни простор изнад коловоза 

(светли профил) за друмске саобра- 

ћајнице мора бити минимално 4,5m. 

• Унутар блоковске приступне улице 

димензионисати према условима за 

кретање противпожарних и кому- 

налних возила. 

• Попречни пад планираних коловоза 

мора бити у сагласности са важећим 

стандардима и условима за одво- 

дњавање коловоза (2,5%). 

• На улазима у дворишта парцела и на 

прелазима оивичења радити од 

упуштених (оборених) ивичњака и 

рампама прописаним за особе са 
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инвалидитетом. 

• Одвод атмосферских вода са 

површине коловоза планирати преко 

сливника у атмосферску канали- 

зациону мрежу. 

• У регулационим профилима улица 

предвидети јавну расвету. 

• Пре изградње коловоза у улицама 

препоручује се реконструкција мреже 

подземних инсталација да би се 

избегло непотребно разбијање нових 

површина. 

• Техничком документацијом предви- 

дети потребну саобраћајну сигнали- 

зацију у складу са усвојеним режимом 

саобраћаја. 

 

Правила за изградњу бицикли- 
стичких стаза и тротоара 

 

• Основни модул за димензионисање 

бициклистичких стаза/трака (саобра- 

ћајни профил) износи 1,00 x 2,25m. 

Попречни нагиб стаза/трака износи 2,5 

% (мин. 2,0%). 

• У случају обједињеног вођења 

бициклиста (у једном смеру) и пешака, 

ширина дела комуникације који 

заједнички користе бициклисти и 

пешаци не сме бити мања од 2,5m. У 

случају постављања двосмерних 

бициклистичких стаза са исте стране 

коловоза, ширина бициклистичке стазе 

не сме бити мања од 2,5m (2,0m – на 

краћим растојањима, до 20 метара 

услед оштрих просторних ограничења. 

Бициклистичке стазе се могу водити и 

резделним острвом уколико се 

обезбеди адекватна заштита (мини- 

мално растојање од ивице коловоза 

0,5m). Када се бициклистичке стазе 

или траке воде уз улична 

паркиралишта (посебно за улично 

паркирање под углом 0° у односу на 

ивицу коловоза) потребно је 

обезбедити заштитну зону од 

минимум 0,5m између паркиралишта и 

бициклистичке стазе или траке. 

Минимална ширина бициклистичке 

траке је 1m, минимално растојаwе 

фиксних препрека на кратком делу 

пута (стубови расвете, саобраћајни 

знаци морају бити удаљени најмање 

0,25m у односу на бициклистичку 

траку. 

• Изградњу бициклистичких стаза и 

тротоара планирати од савремених 

материјала. 

• Нивелета тротоара мора бити 

прилагођена околним објектима, 

терену и прелазима преко коловоза. 

• Уколико се бициклистичка стаза 

налази непосредно поред тротоара 

њена нивелација може бити нижа од 

нивелације тротоара, а виша од 

нивелације коловоза и визуелно 

раздвојена и од тротоара и од 

коловоза. 

• Ради безбедности бициклиста, а и 

других учесника у саобраћају у зонама 

раскрсница потребно је обезбедити 

прегледност неопходну за безбедно 

заустављање бициклиста пред 

препреком. За димензионисање 

користити податке из табеле. 
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Брзина вожње бицикла [km/h] Зауставна прегледност [m] 

20 20-30 

30 30-40 

 

• За димензионисање минималних 

полупречника кружних лукова 

бициклистичких површина зависно од 

брзине бициклиста користити податке 

из табеле 

 

 

Брзина кретања бицикла [km/h] 12 16 20 30 40 

Rmin [m] 5 8 10 17 25 

 

• Приликом пројектовања бициклисти- 

чких стаза/трака користити Правилник 

о условима које са аспекта 

безбедности саобраћаја морају да 

испуњавају путни објекти и други 

елементи пута (“Сл. гласник РС” бр. 

50/11).  

• Пешачки прелази преко коловоза и 

прилази објектима морају бити 

планирани у складу са Правилником о 

техничким стандардима планирања, 

пројектовања и изградње објеката, 

којима се осигурава несметано 

кретање и приступ особама са 

инвалидитетом, деци и старим 

особама (СЛ. Гласник РС, бр. 22/2015), 

односно важећим правилником који 

дефинише предметну област 

(детаљније обрађено у поглављу 6.5). 

 

 

Правила за изградњу паркинга 
 

• Изградњу паркинга планирати и 

пројектовати од савремених мате- 

ријала, односно од асфалта, 

поплочавањем… зависно од локације 

изградње. 

• Димензије паркинг места морају бити 

у складу са важећим нормативима и 

стандардима за ванулично паркирање 

за одређену категорију возила. 

• Распоред паркинг места у оквиру 

паркинга мора бити такав да омогући 

озелењавање паркинга са ниским и 

високим зеленилом, по моделу да се 

на три паркинг места планира по једно 

дрво. 

• Око и унутар планираних паркинга 

обезбедити одговарајућу засену 

садњом високог зеленила. 

 



4. mart 2016. godine               SLU@BENI LIST ГРАДА ^A^KА                Strana broj  1009— Broj  5  

 

Услови приступачности за особе са 
посебним потребама (детаљано обрађено у 

поглављу 6.5.) 

 

Код изградње јавних саобраћајница, 

пешачких стаза и тротоара, као и код прилаза 

објектима за јавно коришћење, морају се 

применити одредбе Правилника о техничким 

стандардима планирања, пројектовања и 

изградње објеката, којима се осигурава 

несметано кретање и приступ особама са 

инвалидитетом, деци и старим особама (СЛ. 

Гласник РС, бр. 22/2015), односно важећим 

правилником који дефинише предметну 

област.  

Потребно је испоштовати одредбе 

Закона о спречавању дискриминације особа 

са инвалидитетом («Сл. гласник РС» број 

33/2006) , у смислу члана 13. 
 
 
 
7.5.2 ПРАВИЛА ЗА ИЗГРАДЊУ 
МРЕЖЕ И ОБЈЕКАТА ХИДРО- 
ТЕХНИЧКЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ 
 

Правила изградње представљају скуп 

међусобно зависних елемената за формирање 

трасе, међусобног положаја, дубине 

укопавања, као и других правила. 

 

ИНСТАЛАЦИЈЕ И ОБЈЕКТИ ВОДО- 
ВОДА И КАНАЛИЗАЦИЈЕ 
 

 Водовод и канализација се морају 

трасирати тако да: 

• не угрожавају постојеће или 

планиране објекте, као и планиране 

намене коришћења земљишта, 

• да се подземни простор и грађевинска 

површина рационално користе, 

• да се поштују прописи који се односе 

на друге инфраструктуре, 

• да се води рачуна о геолошким 

особинама тла, подземним водама... 

 

Водовод трасирати једном страном 

коловоза, супротној од фекалне канализације, 

на одстојању 1,0m од ивичњака. 

Атмосферску канализацију трасирати 

осовином коловоза (или изузетно због 

постојећих инсталација или попречних 

падова коловоза – једном страном коловоза 

на одстојању 1,0m од ивичњака, у ком 

случају је фекална канализација трасирана 

осовином). 

Хоризонтално растојање између 

водоводних и канализационих цеви и зграда, 

дрвореда и других затечених објеката не сме 

бити мање од 2,5m. 

Растојање водоводних цеви од осталих 

инсталација (гасовод, топловод, електро и 

телефонски каблови) при укрштању не сме 

бити мање од 0,5m. 

Тежити да водоводне цеви буду изнад 

канализационих, а испод електичних 

каблова при укрштању. 

Полагање водовода или канализације у 

тротоару се може дозволити само 

изузетно, уз документовано образложење 

и са посебним мерама заштите. 

Уколико није могућа траса у оквиру 

регулативе саобраћајнице, водовод или 

канализацију трасирати границом 

катастарских парцела уз сагласност оба 

корисника међних парцела. 

Тежити да на прелазу преко водотока и 

канала водоводне цеви буду изнад корита. 

У изузетним случајевима (прелаз испод 

реке, канала, саобраћајница и сл. ) цеви се 

морају водити у заштитној челичној цеви. 

 

◦ Минимална дубина укопавања 

цеви водовода и канализације је 

1,0m од врха цеви до коте 
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терена, а падови према 

техничким прописима у 

зависности од пречника цеви. 

 

◦ Минимално растојање ближе 

ивице цеви до темеља објеката 

је 1,5m.  

Минимално дозвољено растојање при 

паралелном вођењу са другим инсталацијама 

дато је у табели. 

 
 

 Минимално дозвољено растојање (m) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Паралелно вођење 

међусобно водовод и канализација 0.4 

до гасовода 0.3 

до топловода  0.5 

до електричних каблова 0.5 

до телефонских каблова 0.5 

 
 
 

- Минимални пречник водоводне цеви 

на предметном подручју одређује ЈКП 

"Водовод", али треба тежити да у свим 

улицама будеmin φ100mm (због 

противпожарне заштите објеката). Водоводну 

мрежу градити у прстенастом систему. 
 

- За кућне водоводне прикључке 

пречника већег од 50mm, обавезни су одвојци 

са затварачем. 

 

- Пролаз водоводних цеви кроз 

ревизионе шахте и друге објекте 

канализације није дозвољен. 

 

- Минимални пречник уличне фекалне 

канализације је φ200mm, а кућног прикључка 

φ 150mm. Нагиби цевовода су према важећим 

прописима из ове области, у складу са 

техничким прописима ЈКП "Водовод". 

 

- За одвођење атмосферских вода 

предвиђа се изградња атмосферске 

канализације, због градског сепарационог 

система канализације. Не дозвољава се 

мешање отпадних и атмосферских вода. 

 

- Минимални пречник атмосферске 

уличне канализације је φ400mm, а дубине и 
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нагиби према прописима из ове области, у 

складу са техничким условима ЈП "Градац".  

 

Минимални кућни прикључци су φ 

300mm. 
  

- Избор материјала за изградњу 

водоводне и канализационе 

мреже, као и опреме извршити уз 

услове и одобрење за прикључак 

ЈКП "Водовод". 

 

- За одвођење атмосферских вода са 

површина улица и тргова, 

постављају се сливници са 

таложницима. Минимално расто- 

јање је 50-100m (за мале нагибе 

саобраћајница), односно око 30m 

(за саобраћајнице са великим 

нагибима). 

 

- Уколико су површине асфалта 

зауљене (у оквиру бензинских 

станица, индустријских локација и 

сл.), обавезно је предвидети 

изградњу сепаратора уља пре 

испуштања атмосферских вода 

или вода од прања платоа у 

атмосферску канализацију. Диме- 

нзионисање сепаратора је у 

зависности од зауљене површине 

локације, и врши се у складу са 

прописима из ове области. 

 

• На канализационој мрежи код сваког 

рачвања, промене правца у 

хоризонталном и вертикалном смислу, 

промене пречника цеви, као и на 

правим деоницама на одстојању 

приближно 50m, постављају се 

ревизиони силази. 

 

 

• Појас заштите око свих цевовода 
износи најмање по 2,5m од спољне 

ивице цеви. У појасу заштите није 

дозвољена изградња објеката, ни 

вршење радњи које могу загадити воду 

или угрозити стабилност цевовода. 
 

• Положај санитарних уређаја (сли- 

вници, нужници...) не може бити 

испод коте нивелете улица, ради 

заштите објеката од успора фекалне 

канализације из уличне мреже. 

Изузетно, може се одобрити 

прикључење оваквих објеката на 

градску мрежу фекалне канализације 

уз услове заштите прописане 

техничким условима ЈКП "Водовод". 

Ове уређаје уграђује корисник и 

саставни су део кућних инсталација, а 

евентуалне штете на објекту сноси 

корисник. 

 

• Забрањена је изградња објеката и 

сађење засада над разводном мрежом 

водовода или канализације. Власник 

непокретности која се налази испод, 

изнад или поред комуналних објеката 

(водовод, канализација...), не може 

обављати радове који би ометали 

пружање комуналних услуга. 

 

• Постављање подземних инсталација 

(водовод, канализација, електро и ПТТ 

мрежа...) испод зелених површина, 

вршити на растојању од мин 2,0m од 

постојећег засада, а уз одобрење за 

раскопавање и враћање површина у 

првобитно стање. 

 

• Водомер мора бити смештен у 

посебно изграђен шахт и испуњавати 

прописане стандарде, техничке норма- 

тиве и норме квалитета, које одређује 
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ЈКП "Водовод". Положајно, водо- 

мерни шахт постављатиmax 2,0m од 

регулационе линије. 

 

• Уколико у близини објеката не  

постоји улична атмосферска кана- 

лизација, прикупљене атмосфе- 

рске воде са локације се могу 

упустити у отворене канале поред 

саобраћајница (уколико постоје) или у 

затрављене површине у оквиру 

локације.  

Забрањена је изградња понирућих бунара.  

 

• Противпожарна заштита у 

насељима се омогућава изградњом 

противпожарних хидраната на 

водоводној мрежи. Цеви морају бити 

минималног пречника 100mm, у 

прстенастом систему. Изузетно се 

дозвољавају слепи кракови цевовода 

до 180m. Хидранти пречника 80mm 

или 100mm се постављају на 

максималној удаљености од 80m, тако 

да се пожар на сваком објекту може 

гасити најмање са два хидранта. 

Удаљеност хидраната од објекта је 

минимално 5m, а највише 80m.  

 

• Уколико се хидрантска мрежа напаја 

водом из водоводне мреже чији је 

притисак недовољан (min 2,5 bar), 

предвиђају се уређаји за повишење 

притиска. Уређај се поставља у 

објекат који се штити од пожара или у 

посебно изграђен објекат, у складу са 

прописима из ове области. 
 

• Забрањено је извођење физичке везе 

градске водоводне мреже са мрежама 

другог изворишта: хидрофорима, 

бунарима,  пумпама...  

 

• Сви индустријски објекти морају 

имати предтретман пречишћавања 

технолошке воде пре испуштања у 

градску канализацију, чиме ће се 

испоштовати ниво квалитета кана- 

лизације при упуштању у реципијент. 

 

• У случају изградње јавне чесме морају 

бити уређене, а квалитет воде се мора 

редовно контролисати од стране 

Завода за јавно здравље - Чачак. 

 

• Код пројектовања већих инфрастру- 

ктурних објеката (постројења за захват 

чисте воде, постројења за пречи- 

шћавање отпадних вода, резервоари, 

колектори, дистрибутивни цевоводи...) 

неопходно је извршити консултације 

са стручном службом ЈКП "Водовод". 

 

• При пројектовању, осим техничких 

услова надлежних јавних предузећа, 

узети у обзир и Генерални пројекат 

одвођења употребљених вода Чачка 

("Енергопројект", Београд, нов. 

1999.год.), као и Генерално решење  

водоводног система Чачка ("Водо- 

пројект", Београд, март 1998.год.). 

 

• Код пројектовања и изградње, 

обавезно је поштовање и примена свих 

важећих техничких прописа и 

норматива из ове области. 

 

УСЛОВИ ПРИКЉУЧЕЊА НА 
ХИДРОТЕХНИЧКУ ИНФРАСТРУКТУРУ 

 

Прикључке из објеката на градску 

водоводну мрежу вршити преко водомера у 

водоводном окну, а на основу техничких 

услова ЈКП „Водовод“ – Чачак. 
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Прикључење објеката на канализацију 

вршити на основу техничких услова ЈКП 

„Водовод“ – Чачак и ЈП „Градац“ – Чачак. 

 

7.5.3 ПРАВИЛА ЗА ИЗГРАДЊУ МРЕЖЕ 
И ОБЈЕКАТА ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКЕ  
ИНФРАСТРУКТУРЕ 

 

 Електроенергетска мрежа према 

начину извођења може бити подземна или 

надземна, а према напонском нивоу 

високонапонска, средњенапонска, или 

нисконапонска. 

Подземна мрежа се изводи подземним 

водовима одговарајућег напонског нивоа, 

односно кабловима намењеним за полагање у 

ров, а надземна мрежа надземним водовима 

одговарајућег напонског нивоа, у виду 

неизолованих проводника (Al-Če уже), или 

средњенапонских самоносивих кабловских 

снопова (СНСКС), односно нисконапонских 

самоносивих кабловских снопова (ННСКС), 

коришћењем одговарајућих стубова. 

Високонапонска мрежа је мрежа 

називног напона преко 45kV (није присутна 

на овом подручју). Средњенапонска мрежа је 

мрежа називног напона од 1kV до укључиво 

45kV (10kV и 35kV у случају овог плана). 

Нисконапонска мрежа је мрежа називног 

напона до 1kV (0,4kV, односно 1kV). 

 

• Код изградње нове електроенергетске 

мреже, нисконапонску и средњенапонску 

електроенергетску мрежу (у овом случају 

1kV, 10kV и 35kV) изводити као подземну, 

док високонапонска  мрежа (у овом случају 

110kV) може бити надземна. 

 

• Подземну електроенергетску мрежу 

трасирати у тротоарима, или у зеленом појасу 

у оквиру регулативе саобраћајнице, у складу 

са трасама приказаним у графичком делу 

плана. 

Полагање каблова у коловозу може се 

дозволити само изузетно, уз документовано 

образложење и са посебним мерама заштите. 

Уколико није могуће трасирати каблове у 

оквиру регулативе саобраћајнице, каблове 

водити границом катастарских парцела уз 

сагласност корисника парцела. 

 

• Подземна електроенергетска мрежа 

изводи се кабловима намењеним за слободно 

полагање у ров на минималној дубини од 0,8 

м у свему према техничким прописима за 

полагање каблова у ров, водећи рачуна о 

минималним растојањима и другим условима 

код укрштања, приближавања и паралелног 

вођења са осталом инфраструктуром. 

Код полагања каблова у ров треба 

остварити следећи редослед посматран од 

грађевинске линије према оси улице:  

     - кабловски водови 1kV за општу 

потрошњу, 

     - кабловски водови 10kV (или вишег 

напонског нивоа),  

     - кабловски вод за јавно осветљење 

изведено на стубовима. 

 

Уколико није могуће остварити 

редослед каблова описан у претходном ставу, 

каблови се полажу у заједнички ров 

постављањем каблова виших напонских 

нивоа на већу дубину од каблова нижих 

напонских нивоа, у односу на површину тла, 

уз задовољење техничких прописа који се 

односе на минимална растојања и друге 

услове код паралелног вођења енергетских 

каблова. 

                                   

• Ров за полагање електроенергетских 

каблова треба да буде трапезног пресека, са 

дном као ужом (мин. 0,4m) и врхом као 

широм основицом (ширина дна увећана за 



Strana broj  1014— Broj 5                SLU@BENI LIST ГРАДА ^A^KА              4. mart  2016. godine 
 

0,2m), прописних димензија, у зависности од 

броја каблова, места и услова полагања. 

 

Кабл се полаже благо вијугаво, због 

слегања тла, у постељицу од песка 

минималне дебљине 0,1m испод и изнад 

кабла, уз постављање упозоравајућих и 

заштитних елемената и прописно слојевито 

набијање материјала до потребне збијености 

код затрпавања рова. 

Ров не сме да угрози стабилност 

саобраћајнице. 

Пре полагања кабл треба да претрпи 

прописну припрему (температурну, 

механичку), а полагање се врши уз 

поштовање прописа из ове области 

(минимални полупречници савијања, начин 

развлачења, начин завршетака ...). 

У исти ров са каблом, у складу са 

прописима, у посебном удубљењу у дну рова, 

може се положити заштитна Fe/Zn трака 

одговарајућих димензија. 

 

• Испод асфалтираних површина, 

путева, пруга, речних корита и на другим 

местима где може доћи до механичких 

оштећења каблова користе се заштитне PVC 

цеви и кабловска канализација. 

                                                

• Заштитне цеви за полагање каблова 

димензионишу се према броју и пречнику 

каблова, тако да унутрашњи пречник цеви 

буде најмање 1,5 пута већи од спољашњег 

пречника кабла. Цеви треба да поседују 

дужину већу од ширине коловоза за 0,5 до 1m 

са обе стране коловоза испод кога се 

постављају, а код дужина цеви већих од 10m 

рачунати са струјним корекционим 

факторима због отежаних услова одвођења 

топлоте. Размак од горње површине заштитне 

PVC цеви до коте коловоза треба да буде 

најмање 0,8m. 

 

• При постављању каблова у ров 

потребно је остварити следећа минимална 

растојања са другим објектима: 

- кабл 10kV - кабл 10kV, 0,1m код 

паралелног вођења, 0,3m код укрштања; 

- кабл 10kV - кабл 1kV, 0,07m код 

паралелног вођења, 0,3m код укрштања; 

- ел.ен. кабл – ТТ кабл, 0,5m код паралелног 

вођења, 0,3m код укрштања за каблове 

напона 250 V према земљи, односно 0,5m 

за случајеве каблова код којих је напон 

према земљи већи од 250 V; Ел.ен. кабл се 

поставља испод ТТ кабла; 

- ел.ен. кабл – водоводна или канализациона 

цев, 0,5m код паралелног вођења, 0,4m код 

укрштања за каблове 10kV, односно 0,3m 

за каблове 1kV; 

- ел.ен. кабл – топловод, 0,7m код 

паралелног вођења, 0,6m код укрштања; 

- ел.ен. кабл – гасовод, 0,6m код паралелног 

вођења, 0,3m код укрштања; 

 

Уколико код паралелног вођења или 

укрштања електроенергетских каблова са 

осталим инфраструктурним објектима није 

могуће остварити услове из претходног члана 

потребно је применити следећу заштиту: 

- Код укрштања и паралелног вођења ел.ен. 

кабла са ТТ каблом потребно је 

електроенергетски кабл провући кроз 

заштитну цев, али и тада треба остварити 

минимално растојање од 0,3m; 

- Код укрштања и паралелног вођења ел.ен. 

кабла са водоводном или канализационом 

цеви потребно је електроенергетски кабл 

провући кроз заштитну цев; 

- Код укрштања и паралелног вођења ел.ен. 

кабла са топловодом потребно је учинити 

да топлотни утицај топловода не буде већи 

од 200o C, а то се чини уградњом металних 

екрана између енергетског кабла и 

топловода, или појачаном изолацијом 

топловода, или применом посебне 
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кабловске кошуљице за затрпавање кабла 

и топловода (нпр. мешавина шљунка 

следећих гранулација и њиховог 

процентуалног учешћа у мешавини:  до 

4mm – 70%, од 4mm до 8mm – 15% и од 

8mm до 16mm – 15%); 

                                                            

• Трасе каблова обележити реперима и 

одговарајућим ознакама.  

а)  Дуж трасе кабла на регулисаном 

терену поставити ознаке у нивоу терена које 

обележавају: кабл у рову, кривину, односно 

промену правца трасе, кабловску спојницу, 

кабловску канализацију, укрштање каблова 

са водоводним и канализационим цевима, ТТ 

кабловима, топловодом, гасоводом и сл. 

Ознаке радити од металних плочица са 

подацима о типу, пресеку и напонском нивоу 

кабла, постављеним на прописаним 

растојањима. 

 б)  Дуж трасе кабла на нерегулисаном 

терену трасу кабла обележити бетонским 

стубићима са утиснутом "муњом" и 

напонским нивоом кабла, на растојањима  25 

- 30m. Кабловске ознаке постављати у оси 

трасе изнад кабла, изнад спојнице, изнад 

тачке укрштања и изнад крајева кабловске 

канализације. 

Геодетско снимање трасе кабла врши се 

пре затрпавања рова у року од 24 h по 

завршеном    полагању кабла. 

 

• Надземна електроенергетска мрежа 

изводи се: 

1. код изградње нове и реконструкције 

постојеће мреже, у виду 

високонапонских (110kV) надземних 

електроенергетских водова, који 

представљају скуп свих делова који 

служе за надземно вођење проводника 

који преносе и разводе електричну 

енергију: проводници, заштитна ужад, 

земљоводи, уземљивачи, изолатори, 

носачи, конзоле, стубови и темељи; 

2. код реконструкције постојеће мреже у 

виду нисконапонских (до 1kV) и 

средњенапонских (од 1kV до 

укључиво 45kV, а у овом случају то су 

10kV и 35kV) самоносивих кабловских 

снопова, који представљају скуп 

елемената за надзамни развод, који се 

састоји од упоришта и једног или 

више система проводника у виду 

поуженог снопа изолованих ужади око 

носећег ужета. 

3. код реконструкције постојеће мреже 

изведене нисконапонским (до 1kV) и 

средњенапонским (од 1kV до 

укључиво 45kV, а у овом случају то су 

10kV и 35kV) надземним водовима у 

виду Al-Če ужади, који представљају 

скуп елемената за надзамни развод, 

који се састоји од упоришта и једног 

или више система проводника у виду 

појединачних Al-Če проводника. 

  

      У сва три случаја, описана претходним 

ставовима, потребно је реализовати 

прописима захтеване услове који се односе на 

сигурносну висину и сигурносну удаљеност. 

      Упориште је стуб, зидни носач, кровни 

носач и конзола са опремом, који као 

елементи вода служе за прихватање вода, а 

према намени могу бити носећи, угаони, 

крајњи и за растерећење и гранање, а састоје 

се од главе, трупа и темељног дела. 

      Сигурносна висина је најмања дозвољена 

вертикална удаљеност проводника, односно 

делова под напоном од земље или неког 

објекта при температури +40о C односно при 

температури 50oC са нормалним додатним 

оптерећењем без ветра. 

      Сигурносна удаљеност је најмања 

дозвољена удаљеност проводника, односно 

делова под напоном од земље или неког 
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објекта у било ком правцу при температури 

+40oC и при оптерећењу ветром од нуле до 

пуног износа. 

 

• Реконструкцију постојеће надземне 

електроенергетске мреже могуће је 

реализовати заменом старе надземне мреже, 

само уколико се ради о замени дотрајалих 

постојећих елемената мреже (замена старих 

надземних водова новим истог напонског 

нивоа, нпр. замена дотрајалих надземних 

водова новим истог напона, замена 

дотрајалих ННСКС или СНСКС новим 

ННСКС, односно СНСКС истог напона, 

замена дотрајалих надземних водова у виду 

Al-Če ужади новим СКС истог напонског 

нивоа, све истом постојећом трасом, замена 

старих водова новим већег пресека ради 

повећања капацитета, ради смањења 

губитака, додавање нових проводника на 

постојећим стубовима ради обезбеђења 

резервног напајања у случајевима испада, 

замена старих стубова новим бетонским, у 

истој траси и сл.), који могу угозити 

стабилност, сигурност и поузданост преноса 

електричне енергије, или представљати 

опасност по грађане и објекте, или у 

случајевима кварова на мрежи, новом 

надземном мрежом, истом постојећом 

трасом, без додавања нових траса надземне 

мреже. 

 

• При приближавању надземних 

нисконапонских и средњенапонских само- 

носивих снопова (код реконструкције) разним 

објектима, односно преласку водова преко 

објеката потребно је обезбедити да 

сигурносна висина и сигурносна удаљеност 

имају вредности према одговарајућим 

техничким правилницима. 

 

• Заштитни коридор средњенапонског 

надземног вода, изведеног у виду Al-Če 

проводника је простор испод вода ширине 

15m (по 7,5m  лево и десно од осе пројекције 

далековода на тло), а минимално у складу са 

Чланом 103. (уз поштовање и осталих 

Чланова са аспекта сигурносне висине и 

сигурносне удаљености: од Члана 96. до 

Члана 224.) Правилника о техничким 

нормативима за изградњу надземних 

електроенергетских водова називног напона 

од 1kV до 400kV, односно ширине 2m у 

случају вода изведеног у виду СНСКС и 

ННСКС. 

У зони заштитног коридора 

далековода није препоручљива изградња 

објеката. Препорука је да се објекти граде 

изван ове зоне. Унутар заштитног коридора 

далековода могуће је градити објекте, али под 

посебним условима, који су прописани 

условима испоручиоца електричне енергије и 

Правилником о теничким нормативима за 

изградњу надземних електроенергетских 

водова називног напона од 1kV до 400kV. 

 

• Растојања стубова високонапонских 

надземних водова од путева, код паралелног 

вођења са путем износи најмање висину 

стуба од општинског и некатегорисаног пута, 

рачунајући од спољне ивице земљишног 

појаса. 

Растојања стубова високонапонских 

надземних водова од путева, код укрштања са 

путем износи најмање висину стуба у случају 

општинског и некатегорисаног пута, а не 

мање од 5m, рачунајући од спољне ивице 

земљишног појаса. 

Стубови СНСКС и ННСКС могу се 

постављати уз саму ивицу путног појаса код 

укрштања, односно на растојању од 2m код 

паралелног вођења са општинским и 

некатегорисаним путем. 

 

• Објекти трансформаторских станица, у 

оквиру постојећег габарита, могу претрпети 
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замену постојеће опреме и каблова новом 

опремом и кабловима већег капацитета. 

                          

• Трансформаторске станице 10/0,4kV у 

зонама становања могу се градити у оквиру 

објеката, на грађевинској парцели или на 

јавној површини. 

У оквиру блока ТС 10/0,4kV може да 

се гради као приземни објекат. 

Приземни објекат за смештај ТС 

10/0,4kV може бити монтажни или зидани. 

                                                  

• Трансформаторске станице 10/0,4kV у 

зонама привредне делатности могу се градити 

у објекту у оквиру комплекса појединачних 

корисника, на слободном простору у оквиру 

комплекса појединачних корисника или на 

јавној површини. 

У оквиру зоне ТС 10/0,4kV може да се 

гради као подземни или надземни објекат. 

Надземни објекат за смештај ТС 10/0,4 

кВ може бити монтажни или зидани. 

 

• Зидани или монтажни објекат ТС 

10/0,4kV је површине до 25m2, зависно од 

типа и капацитета. ТС 10/0,4kV се не ограђују 

и немају заштитну зону. 

 

• Код изградње трафо-станице 10/0,4kV 

остварити минимално растојање било ког 

дела трафо-станице од границе парцеле у 

складу са правилима грађења објеката (ПГР 

"Центар") који важе за предметну зону. 

 

• На подручју овог плана није 

дозвољена градња стубних трафо-станица. 

 

• За ТС 10/0,4kV прописан је 

максимални ниво буке од 40 db дању и 35 db 

ноћу. Зидови ТС 10/0,4kV треба да буду са 

уграђеним звучно-изолационим материјалом 

који ће ограничити ниво буке у оквиру 

прописима дозвољених вредности. 

Због спречавања негативног утицаја на 

животну средину у случају хаварија због 

изливања трафо-уља, потребно је испод 

трансформатора изградити јаме за скупљање 

истог. 

 

• До ТС 10/0,4kV (подземне, приземне 

или стубне) потребно је обезбедити 

приступни пут минималне ширине 2,5m од 

најближе јавне саобраћајнице за приступ 

теренског возила. 

 

• До ТС 10/0,4kV прикључне 10kV-не и 

1kV-не електроенергетске водове изводити 

само у виду подземних електроенергетских 

водова. 

 

• Типске објекте ТС поставити тако да 

се на најбољи начин уклопе у околни 

амбијент, а зидане објекте избором фасадних 

материјала, текстура и боја максимално  

уклопити у околни амбијент. 

 

• Монтажне бетонске ТС 10/0,4kV 

радити са одговарајућим темељима, носачима 

трансформатора, кровном конструкцијом, 

вратима са отварањем изнутра без кључа, 

жалузинама и другом опремом за ефикасно 

хлађење, тротоаром, поклопцима отвора у 

поду и осталом сигурносном и заштитном 

опремом која обезбеђује високу безбедност и 

сигурност у раду, као и заштиту од свих 

могућих опасности и елементарних непогода. 

 

• Изградња електрана које користе 

обновљиве изворе енергије (соларна, хидро-

гео-термална) за производњу електричне 

енергије за сопствене потребе дозвољена је у 

свим зонама, а за пласман електричне 

енергије на тржиште у зонама привредних и 

комуналних делатности. 

• Објекти електрана које користе 

обновљиве изворе енергије за производњу 



Strana broj  1018— Broj 5                SLU@BENI LIST ГРАДА ^A^KА              4. mart  2016. godine 
 

електричне енергије могу се градити на 

грађевинској парцели у оквиру објекта 

основне намене, партерно или као самосталан 

објекат, уз обавезу прибављања услова и 

сагласности од надлежног предузећа за 

производњу и дистрибуцију електричне 

енергије. 

 

• Прикључак електрана које користе 

обновљиве изворе енергије за производњу 

електричне енергије, на електричну мрежу 

врши се уз претходно задовољење следећих 

критеријума: 

- критеријум дозвољене снаге, 

- критеријум фликера, 

- критеријум дозвољених струја виших 

хармоника, 

- критеријум снаге кратког споја, 

као и осталих захтева према Техничкој 

препоруци "ТП-16" ЈП ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА 

СРБИЈЕ, обавезно кабловским водом, 

прописно положеним у ров у оквиру 

грађевинске парцеле, а ван ње подземно у 

складу са трасама дефинисаним 

урбанистичким планом. 

 

• Површина на којој се налазе објекти 

електрана које користе обновљиве изворе 

енергије за производњу електричне енергије, 

у виду партерних објеката (објекти на тлу), 

мора бити ограђена металном оградом висине 

минимално 1,8m. Ограда мора бити 

уземљена. Минимално растојање од било ког 

дела објекта електране до ограде износи 2,5m. 

 

• До објекта електране која користи 

обновљиве изворе енергије за производњу 

електрочне енергије потребно је обезбедити 

приступни пут минималне ширине 3,5m, а 

улазна капија мора имати посебан део за 

пролаз пешака. 

 

УСЛОВИ ПРИКЉУЧЕЊА НА 
ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКУ ИНФРАСТРУ- 
КТУРУ 
 

 Напајање новопланираних објеката 

електричном енергијом ниског напона 

вршити у складу са одговарајућим условима  

испоручиоца електричне енергије, обавезно 

подземним водовима са неког од прикључних 

места, или директно са извода надлежне ТС 

10/0,4kV. Прикључни кабл завршити у тзв. 

КПК орману на фасади објекта или на неки 

други прописани начин, дат условима 

испоручиоца ел. енергије. Траса напојног 

кабла на јавној површини мора бити у складу 

са трасама предвиђеним овим планом. 

 Електричне инсталације унутар 

објекта пројектовати и извести у складу са 

прописима и стандардима из ове области, уз 

примену свих потребних заштитних мера. 

 Код реконструкције НН мреже, 

односно "превођења" надземне у подземну 

мрежу, најчешће је потребно извршити и 

реконструкцију кућних прикључака, 

коришћењем подземних водова и КПК 

ормана. Као уличне разводне ормане са 

изводима за напајање више објеката, 

користити одговарајуће атестиране слобо- 

дностојеће ормане, постављене на бетонске 

темеље. Ове ормане постављати по 

тротоарима, зеленим површинама, другим 

јавним површинама, или грађевинским 

парцелама уз решавање одговарајућих 

имовинско-правних односа, тако да буду 

уклопљени у амбијент, односно да буду 

неупадљиви како бојом, тако и димензијама, 

као и да не угрожавају безбедност пешака и 

других учесника у саобраћају и општу 

безбедност грађана. 
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7.5.4 ПРАВИЛА ЗА ИЗГРАДЊУ МРЕЖЕ 
И ОБЈЕКАТА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНЕ  
ИНФРАСТРУКТУРЕ 

 

      Објекти АТЦ-а, у оквиру постојећег 

габарита, могу претрпети замену постојеће 

телекомуникационе опреме и каблова новом 

телекомуникационом опремом и кабловима 

већег капацитета и уградњу КДС опреме. 

 

• Објекти за смештај телекомуни- 

кационе опреме у зонама становања могу се 

градити у оквиру објеката, на грађевинској 

парцели или на јавној површини. У оквиру 

блока објекти могу да се граде као приземни 

објекти. Приземни објекат може бити 

монтажни или зидани. 

 

• Објекти за смештај телекомуни- 

кационе опреме у зонама привредне 

делатности могу се градити у објекту у 

оквиру комплекса појединачних корисника, 

на слободном простору у оквиру комплекса 

појединачних корисника или на јавној 

површини. 

 У оквиру зоне објекат може да се 

гради као приземни објекат. 

 Приземни објекат може бити 

монтажни или зидани. 

 

• Објекти за смештај телекомуни- 

кационе опреме у зонама зелених јавних 

површина граде се као подземни или 

изузетно као приземни објекти.  

        

• Приземни објекат за смештај телеко- 

муникационе опреме је објекат површине до 

50m2. Објекат мора бити ограђен ако је 

монтажни, а зидани објекти не морају бити 

ограђени. Око објекта нема заштитне зоне. 

           

• До објекта за смештај телекому- 

никационе опреме потребно је обезбедити 

приступну пешачку стазу минималне ширине 

1,5m од најближе јавне саобраћајнице. 

 

• Објекат за смештај телекомуника- 

ционе опреме мора да има положај такав да 

не угрожава прегледност, безбедност и 

сигурност кретања свих учесника у 

саобраћају. 

 

• На подручју дефинисаном границама 

овог плана нова телекомуникациона мрежа 

(транспортна, приступна и КДС мрежа) 

изводи се обавезно као подземна. 

 

• На местима где је већа концентрација 

телекомуникационих водова обавезно се 

гради телекомуникациона канализација. 

 Телекомуникациони водови који 

припадају мрежама једног телекому- 

никационог система могу да се постављају и 

кроз заштитне цеви и канализацију других 

телекомуникационих инфраструктурних 

система, уз сагласност надлежног предузећа. 

 

• Подземни телекомуникациони водови 

транспортне, приступне, КДС мреже и 

телекомуникационе канализације постављају 

се на јавној површини (тротоарски простор, 

слободне површине, зелене површине, 

пешачке стазе, паркинг простор и изузетно 

саобраћајнице) и на грађевинскихм 

парцелама уз сагласност власника-корисника. 

 

• Подземни телекомуникациони водови 

(каблови) полажу се у ров ширине 

минимално 0,4m, на дубини од минимално 

0,8m, према важећим техничким прописима 

за полагање ТТ водова у ров. 

 

• Код приближавања и укрштања ТТ 

каблова са осталом инфраструктурним 

објектима потребно је остварити следеће 

минималне размаке: 
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- са водоводном цеви код укрштања 0,5m, а 

код паралелног вођења 0,6m; 

- са канализационом цеви код укрштања 

0,5m, а код паралелног вођења 0,5m; 

- са електроенергетским каблом до 10kV код 

укрштања 0,5m, а код паралелног вођења 

1,0m; 

- од упоришта електроенергетских водова 

до 1kV 0,8m; 

- од темеља електроенергетског стуба 0,8m, 

а не мање од 0,3m ако је 

телекомуникациони вод механички 

заштићен; 

- са топловодом код укрштања 0,5m, а код 

паралелног вођења 0,6m; 

- са гасоводом код укрштања 0,5m, а код 

паралелног вођења 0,6m; 

 

• Реконструкцију постојеће надземне 

телекомуникационе мреже могуће је 

реализовати заменом старе надземне мреже 

новом надземном мрежом, само уколико се 

ради о замени постојећих елемената мреже 

(замена старих надземних водова новим, нпр. 

замена дотрајалих водова новим истог 

капацитета, замена постојећих водова  слабог 

капацитета новим већег капацитета, замена 

водова који припадају старим технологијама 

новим водовима представницима нових 

технологија, замена старих стубова новим 

бетонским стубовима, у истој траси и сл.) 

истом постојећом трасом, без додавања нових 

траса надземне мреже. 

Нови телекомуникациони надземни 

вод, којим се врши замена постојећег вода 

мора бити у виду самоносивог вода. 

 

• Надземни телекомуникациони водови 

постављају се на стубове. Стубови се 

постављају на јавним површинама, или на 

грађевинским парцелама уз сагласност 

власника-корисника парцеле. 

 Надземни телекомуникациони водови 

могу се постављати и на стубове 

нисконапонске електроенергетске мреже, уз 

сагласност надлежног предузећа, на начин на 

који то прописи дозвољавају за конкретне 

случајеве, тако што се телекомуникациони 

вод поставља испод електроенергетског вода. 

 Вертикални размак између тих водова 

у глави стуба не сме бити мањи од 1m за 

случај неизолованих проводника 

електроенергетског вода, односно 0,6m за 

случај електроенергетског вода са 

изолованим проводницима. Вертикални 

размак у средини распона мора бити на 

сигурносној удаљености, али не мање од 

0,6m. 

 Телекомуникациони вод може се 

поставити у истој хоризонталној равни са НН 

електроенергетским водом, али размак 

између њих мора бити најмање једнак 

сигурносној удаљености, а најмање 0,4m. 

 При приближавању и укрштању 

надземног ТТ вода и НН електроенергетског 

вода са изолованим проводницима, размак 

између њих мора бити најмање 0,2m. 

 

• У оквиру постојећег габарита објекти 

мобилних централа, контролора  базних 

радио-станица, базних радио-станица, радио-

релејних станица, радио и ТВ станица, 

антена, антенских стубова и антенских носача 

могу претрпети замену постојеће 

телекомуникационе опреме и каблова новом 

телекомуникационом опремом и кабловима 

већег капацитета. 

 

• Објекти за смештај мобилних 

централа,  контролора базних радио-станица, 

базних радио-станица, радио-релејних 

станица, радио и ТВ станица, антена, 

антенских стубова и антенских носача у 

зонама становања могу се градити у оквиру 
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објеката, на грађевинској парцели или на 

јавној површини. 

  оквиру блока објекти могу да се граде 

као приземни објекти или објекти на стубу 

(само за антене). 

 Приземни објекат може бити 

монтажни или зидани. 

 

• Објекти за смештај мобилних 

централа,  контролора базних радио-станица, 

базних радио-станица, радио-релејних 

станица, радио и ТВ станица, антена, 

антенских стубова и антенских носача у 

зонама привредне делатности могу се градити 

у објекту у оквиру комплекса појединачних 

корисника, на слободном простору у оквиру 

комплекса појединачних корисника или на 

јавној површини. 

 У оквиру зоне објекат може да се 

гради као приземни објекат или објекат на 

стубу (само за антене). 

 Приземни објекат може бити 

монтажни или зидани. 

 

• Надземни објекат за смештај мобилне 

телекомуникационе опреме и антенских 

стубова са антенама поставља се на комплекс 

максималне површине од 100m2. Комплекс 

мора бити ограђен и око њега нема заштитне 

зоне. 

 У комплекс се постављају антенски 

стубови са антенама и контејнери базних 

станица. Контејнери базних станица не могу 

да заузму више од 50% површине комплекса. 

 Удаљење антенског стуба од суседних 

објеката и парцела мора бити веће или 

једнако висини стуба са антеном. Предметно 

удаљење може бити и мање од наведеног, али 

не мање од половине висине стуба са 

антеном. У том случају потребно је 

прибавити сагласност власника угроженог 

суседног објекта или парцеле, за постављање 

предметног антенског стуба. 

 Напајање објекта за смештај 

телекомуникационе опреме електричном 

енергијом вршиће се подземно из постојеће 

НН мреже 1kV. 

 

• До објекта за смештај мобилне 

телекомуникационе опреме потребно је 

обезбедити приступни пут минималне 

ширине 3m од најближе јавне саобраћајнице. 

 Слободне површине комплекса морају 

се озеленити. 

  

• Објекат за смештај мобилних 

централа,  контролора базних радио-станица, 

базних радио-станица, радио-релејних 

станица, радио и ТВ станица, антена, 

антенских стубова и антенских носача треба 

да има положај такав да не угрожава 

прегледност, безбедност и сигурност кретања 

свих учесника у саобраћају. 

 Боје антенских стубова и друга 

обелажавања треба да буду у складу са 

прописима који се односе на боје високих 

објеката (антена, димњака и сл.), у складу са 

прописима који се односе на ваздушни 

саобраћај. Због дневне видљивости стуб 

треба да буде обојен тако да постоје поља од 

по 3m, црвене и беле, или црвене и 

наранџасте боје наизменично (последње поље 

на врху стуба треба да буде црвено). 

 Ноћна видљивост антенског стуба 

остварује се прописним постављањем 

одговарајуће светиљке на врху стуба. 

 

• Приступни телекомуникациони водо- 

ви за повезивање мобилних централа и 

базних радио-станица граде се подземно на 

подручју овог плана. 
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• На местима где је већа концентрација 

телекомуникационих водова мобилне 

телефоније подземни приступни водови 

обавезно се граде у виду телекомуникационе 

канализације. 

 Телекомуникациони водови мреже 

мобилне телефоније могу да се постављају и 

кроз заштитне цеви и канализацију других 

телекомуникационих система, уз сагласност 

власника. 

 

• Подземни ТТ водови мреже мобилне 

телефоније полажу се у ров димензија као и 

ров за полагање ТТ каблова фиксне 

телефоније у ров. 

 Код приближавања, паралелног 

вођења и укрштања ТТ каблова мреже 

мобилне телефоније са осталим 

инфраструктурним и другим објектима 

потребно је  остварити минималне размаке и 

друге услове у складу са техничким 

прописима који важе за ТТ каблове фиксне 

телефоније. 

 

•     Максимални ниво буке у случају 

објеката за смештај телекомуникационе 

опреме (фиксне телефоније, мобилне 

телефоније, радија, телевизије, информа- 

тичких система,...) је 40 db дању, односно 35 

db ноћу. 

 

УСЛОВИ ПРИКЉУЧЕЊА НА 
ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНУ ИНФРА- 
СТРУКТУРУ 
 

 Прикључке новопланираних објеката 

на телекомуникациону инфраструктуру 

вршити у складу са одговарајућим условима 

надлежних оператера, обавезно подземним 

водовима са неког од прикључних места, или 

директно са извода надлежне централе. 

Прикључни кабл завршити у тзв. 

концентрационом орману на фасади или 

унутар објекта на погодном месту, или на 

неки други прописани начин, дат условима 

вршиоца телекомуникационе услуге. Траса 

напојног кабла на јавној површини мора бити 

у складу са трасама предвиђеним овим 

планом. 

 Телекомуникационе инсталације 

унутар објекта пројектовати и извести у 

складу са прописима и стандардима из ове 

области, уз примену свих потребних 

заштитних мера, тако да се ни у ком случају 

не ометају остали корисници. 

 Код реконструкције Телекомуни- 

кационе мреже, односно "превођења" 

надземне у подземну мрежу, најчешће је 

потребно извршити и реконструкцију кућних 

прикључака, коришћењем подземних водова 

и концентрационих ормана. Као уличне 

разводне ормане са изводима за прикључење 

више објеката, користити одговарајуће 

атестиране слободностојеће ормане, поста- 

вљене на бетонске темеље. Ове ормане 

постављати по тротоарима, зеленим 

површинама, другим јавним површинама, 

или грађевинским парцелама уз решавање 

одговарајућих имовинско-правних односа, 

тако да буду уклопљени у амбијент, односно 

да буду неупадљиви како бојом, тако и 

димензијама, као и да не угрожавају 

безбедност пешака и других учесника у 

саобраћају и општу безбедност грађана.                                        

 

 

7.5.5 ПРАВИЛА ЗА ИЗГРАДЊУ МРЕЖЕ 
И ОБЈЕКАТА ТЕРМОТЕХНИЧКЕ 
ИНФРАСТРУКТУРЕ 

 

• Дистрибутивна гасоводна мрежа 

 

Дистрибутивна гасоводна мрежа је од 

полиетиленских цеви радног притиска до 4 
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бара.  Гасовод водити подземно положен у 

ровове потребних димензија, у тротоару и то 

што ближе регулационој линији. 

При паралелном вођењу дистибу- 

тивног гасовода са подземним водовима, 

минимално светло растојање износи 40 цм. 

При укрштању гасовода са подземним 

водовима, минимално светло растојање 

износи 20 цм, а при вођењу гасовода поред 

темеља 1.0 м. 

Дубина укопавања дистрибутивног 

гасовода износи од 0.6 до 1.0 м у зависности 

од услова терена. Минимална дубина 

укопавања при укрштању гасовода са 

железничким пругама износи 1.5 м, 

рачунајући од горње ивице заштитне цеви до 

горње ивице прага, а при укрштању са 

путевима и улицама износи 1.0 м. 

Укрштање дистрибутивног гасовода са 

саобраћајницама врши се полагањем гасовода 

у заштитну цев односно канал. 

При изради техничке документације у 

свему се придржавати Правилника о 

техничким условима и нормативима за 

пројектовање и изградњу дистрибутивног 

гасовода од полиетиленских цеви за радни 

притисак до 4 бара и Правилника о техичким 

условима и нормативима за пројектовање и 

полагање кућних гасних прикључака за радни 

притисак до 4 бара. 

• Топловод 

 

Топловод се мора трасирати тако да: 

• не угрожава постојеће или планиране 

објекте, као и планиране намене 

коришћења земљишта, 

• да се подземни простор и грађевинска 

површина рационално користе, 

• да се поштују прописи који се односе 

на друге инфраструктуре, 

• да се води рачуна о геолошким 

особинама тла, подземним и питким 

водама. 

Топловод трасирати уколико је то 

могуће у зеленом појасу у оквиру регулативе 

саобраћајнице, или у тротоарима. 

Полагање топловода у коловозу се 

може дозволити само изузетно, уз 

документовано образложење и са посебним 

мерама заштите. 

Уколико није могућа траса у оквиру 

регулативе саобраћајнице, топловод водити 

границом катастарских парцела уз сагласност 

корисника парцела. 

Топловоди се по правилу воде 

подземно. На територији индустријских 

предузећа или у неким изузетним 

случајевима (прелаз преко реке, канала и сл. ) 

топловод се може водити и надземно. 

Подземни топловод водити беска- 

нално од предизолованих цеви потребног 

пречника, према техничким прописима и 

дубини према терену. У делу тротоара и 

зеленим површинама топловод водити на 

минималној дубини од 0.6 м. Испод 

саобраћајница цевовод водити у заштитној 

облози бетонске или челичне цеви или у 

бетонском каналу на дубини од минимално 

0.8 м. 

Под дубином укопавања подразумева 

се минимално растојање између спољне 

површине цеви и нивоа терена. 

Минимално растојање топловода, од 

ближе ивице цеви, до темеља је 0.5 м  

Минимално дозвољено растојање при 

укрштању и паралелном вођењу топловода са 

другим топловодима, техничким 

инфраструктурама и др. дато је у табели 1. 
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Укрштање Паралелно вођење 

Топловоди међусобно 0.2 0.2 

Од топловода до гасовода 0.2 0.3 

Од топловода до водовода и 
канализације 

0.5 0.5 

Од топловода до нисконапонских и 
високонапонских електричних каблова 

0.6 0.7 

Од топловода до телефонских каблова 0.2 0.5 

 
 

Код пројектовања и изградње 

топловода, обавезно је поштовање и примена 

свих важећих техничких прописа и 

норматива из ове области. 

 

УСЛОВИ ПРИКЉУЧЕЊА НА 

ТЕРМОТЕХНИЧКУ  ИНФРАСТРУКТУРУ 

Прикључке из објеката на градску 

мрежу вршити на основу техничких услова 

надлежних јавних комуналних предузећа. 

 

8.0 СПРОВОЂЕЊЕ ПЛАНА 

Спровођење Плана детаљне регу- 

лације вршиће се: 

 

 

 

1. Директно из плана 

Овај план представља основ за 

издавање Информације о локацији, 

Локацијских услова и израду Пројекта 

препарцелације и парцелације и Геодетског 

елабората исправке граница суседних 

парцела и спајање суседних парцела истог 

власника, у складу са одредбама Законa о 

планирању и изградњи  („Сл. гласник РС“ 

број 72/09, 81/09 – исправка, 64/10 - одлука 

УС, 24/11, 121/12, 42/13- одлука УС, 50/13 – 

одлука УС, 54/13 решење УС, 98/13 – одлука 

УС), а у вези члана 130. став 2 Закона о 

изменама и допунама Закона о планирању и 

изградњи („Службени гласник РС“, број 

132/14 и 145/14 - исправка),  осим за подручја 

која су предвиђена за обавезну  даљу разраду 

Урбанистичким пројектом.  
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2. Израдом Урбанистичког пројекта 

Израда Урбанистичког пројекта за 

потребе спровођења планских решења и 

поставки ПДР-е је предвиђена за  

урбанистичку зону В са наменом – културе. 

Урбанистички пројекти се израђују у 

складу са обавезама датим кроз правила 

уређења и грађења.  

На графичком прилогу  бр. 3 - „Карта 

планиране намене површина“ дат је приказ 

подручја одређених за обавезну разраду 

Урбанистичким пројектом.  

9.0 Овај план ступа на снагу осмог 

дана од дана објављивања у "Службеном 

листу града Чачка". 

 

СКУПШТИНА ГРАДА ЧАЧКА 

Број: 06-39/16-I 

29. фебруар, 2. и 3. март 2016. године  

 

 

ПРЕДСЕДНИК 

Скупштине града Чачка, 

Вељко Неговановић, с.р. 

 

 80. 

 На основу члана 35. став 7. у вези са 

чланом 46. став 1. 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, 98/13 - 

одлука УС, 132/14 и 145/14) и члана 63. став 

1. тачка 5.) Статута града Чачка („Службени 

лист града Чачка“ број 3/2008, 8/2013, 

22/2013 и 15/2015),  

 

 Скупштина града Чачка на седници 

одржаној 29. фебруара, 2. и 3. марта 2016. 

године, донела је 

О  Д  Л  У  К  У 

• О ИЗРАДИ ИЗМЕНА И ДОПУНА 
ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ  

• „ЦЕНТАР“ У ЧАЧКУ 

 

Члан 1. 

 

 Приступа се изради измена и допуна 

Плана генералне регулације „Центар“ у 

Чачку („Службени лист града Чачка“ број 

15/14). 

 

Члан 2. 

 

 Измене и допуне Плана генералне 

регулације „Центар“ у Чачку (у даљем тексту: 

Измене и допуне Плана генералне 

регулације) односе се на цео простор плана, 

укупно око 876 ха и обухватају делове КО 

Чачак, КО Трбушани, КО Бељина и КО 

Пријевор.  

 Граница Измена и допуна Плана 

генералне регулације почиње од укрштаја 

(денивелисаног) улице Др. Драгише 

Мишовића, која се поклапа са трасом 

државног пута IIA реда  број 179 и Булеваром 

ослободилаца Чачка, који се поклапа са 

трасом државног пута IБ реда број 23, 

наставља у правцу северозапада, Булеваром 

ослободилаца Чачка до западне границе 

непосредне зоне заштите изворишта у 

Бељини, а затим граница Плана прелази на 

леву обалу реке Западна Морава, наставља 

између КО Парменац, КО Бељина и КО 

Чачак, са једне стране и КО Пријевор, са 

друге стране, све до КО Трбушани, до места 

где је пут означен као кп.бр. 1937, излази на 

реку Западну Мораву. Ту скреће у КО 

Трбушани, путем означеним кп. бр. 1937, 

северно до раскрсница путева означеним кп. 

бр. 1937, 1504 и 1941. Граница даље наставља 

у правцу североистока путем означеним 
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кп.бр. 1937, до укрштаја тог пута са улицом 

Видосава Колаковића, која се поклапа са 

трасом државног пута IIБ реда број 355, даље 

наставља улицом Видосава Колаковића, у 

правцу истока, а затим улицом Славка 

Крупежа до кружног тока у Љубићу и даље 

Улицом „Број 10“, прелази на десну обалу 

реке Западне Мораве и мањим делом иде у 

правцу југоистока и прелази на десну страну 

пруге Сталаћ-Краљево-Пожега и даље 

наставља том страном пружног земљишта до 

Арсеналског пролаза, Арсеналским пролазом 

до улице Др. Драгише Мишовића и том 

улицом наставља до почетне тачке, укрштаја 

са Булеваром ослободилаца Чачка. 

 Изменама и допунама Плана 

генералне регулације се приступа ради 

усклађивања уочених одступања катаста- 

рских подлога плана у односу на фактичко 

стање и дигиталне катастарске подлоге, 

отклањања уочених техничких грешака 

плана, као и разматрања и евентуалног 

усвајања више иницијатива за измене 

појединих делова плана, чију основаност није 

целисходно појединачно оцењивати.    

...........Предмет Измена и допуна Плана 

генералне регулације је План генералне 

регулације „Центар“ у Чачку у целини. 

 

Члан 3. 

 

 Плански основ за израду Измена и 

допуна Плана генералне регулације 

представља Генерални урбанистички план 

града Чачка 2015. („Службени лист града 

Чачка“, број 25/2013).  

 Графички део урбанистичког плана 

израдиће се на овереном катастарско – 

топографском плану за  делове КО Чачак, КО 

Трбушани, КО Бељина и КО Пријевор. 

 

Члан 4. 

 

 Измена и допуна Плана генералне 

регулације садржи нарочито: границу плана и 

обухват грађевинског подручја, поделу 

простора на посебне целине и зоне, претежну 

намену земљишта по зонама и целинама, 

регулационе и грађевинске линије, потребне 

нивелационе коте раскрсница улица и 

површина јавне намене, коридоре и 

капацитете за саобраћајну, енергетску, 

комуналну и другу инфраструктуру, мере 

заштите културно-историјских споменика и 

заштићених природних целина, зоне за које 

се обавезно доноси план детаљне регулације 

са прописаном забраном изградње до његовог 

доношења, локације за које се обавезно 

израђује урбанистички пројекат, односно 

расписује конкурс, правила уређења и 

правила грађења по целинама и зонама за 

које није предвиђено доношење плана 

детаљне регулације и друге елементе значајне 

за спровођење плана. 

 Принципи планирања дефинишу се 

кроз: 

 - примену и поштовање законске 

регулативе и правила струке у поступку 

планирања; 

 - заштита јавног интереса; 

 - заштита и унапређење животне 

средине; 

 - дефинисање детаљне намене 

површина и правила уређења и грађења у 

обухвату за све планиране садржаје; 

 - дефинисање могућности и начина 

саобраћајног повезивања; 

 -.дефинисање свих потребних 

елемената за спровођење плана и реализацију 

планираних садржаја; 
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 - стварање услова за изградњу 

инфраструктуре и даље адекватно техничко и 

комунално опремање локација. 

 

Члан 5. 

 

 Основни циљеви за уређење и 

изградњу предметног подручја су следећи: 

 - усклађивање са смерницама 

Генералног урбанистичког плана града Чачка 

2015. кроз перманентну реконструкцију и 

изградњу; 

 - дефинисање саобраћајне мреже у 

односу на саобраћајно решење планирано 

Генералним урбанистичким планом града 

Чачка 2015. као дела укупне саобраћајне 

матрице града; 

 - рационалније коришћење грађеви- 

нског земљишта; 

 - дефинисање карактеристичних 

урбанистичких зона, односно целина са 

планирањем нове изградње; 

 - дефинисање јавног интереса кроз 

разграничење простора јавне и остале 

намене; 

 - квалитетна опремљеност потребном 

инфраструктуром; 

 - озелењавање јавних простора и 

формирање зеленила у склопу саобраћајних 

површина; 

 - усклађивање организације, опремања 

и уређења простора и његова заштита уз 

примену услова и критеријума за културна 

добра и 

 - усклађивање организације, опремања 

и уређења простора и његова заштита уз 

примену услова и критеријума за заштиту 

животне средине. 

 

 

Члан 6. 

 

     Концептуални оквир планирања, 

коришћења, уређења и заштите планског 

подручја односи се на две основне намене – 

земљиште за површине и објекте јавне 

намене и земљиште за остале намене у складу 

са Генералним урбанистичким планом града 

Чачка 2015 у оквиру захвата плана. 

 

Члан 7. 

 

 Рок за израду Измена и допуна Плана 

генералне регулације је 15 месеци од дана 

ступања на снагу ове Одлуке. 

 

Члан 8. 

 

 Измене и допуне Плана генералне 

регулације ће израдити Јавно предузеће за 

урбанистичко и просторно планирање, 

грађевинско земљиште и путеве „Градац“ 

Чачак. 

 Средства за Измене и допуне Плана 

генералне регулације обезбедиће се кроз 

редовне активности предвиђене програмом 

пословања Јавног предузећа за урбанистичко 

и просторно планирање, грађевинско 

земљиште и путеве „Градац“ Чачак. 

 

Члан 9. 

 
 Јавни увид ће се одржати у 

просторијама Градске управе за урбанизам 

града Чачка, сваког радног дана од 8-14 сати 

уз присуство представника стручне службе, у 

централном холу зграде Града и на сајту 

града Чачка, www.cacak.org.rs. Подаци о 

јавном увиду огласиће се у средствима јавног 

информисања.  
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Члан 10. 

 
 Обрађивач плана дужан је да Измене и 

допуне Плана генералне регулације изради у 

свему према одредбама важећег закона и 

подзаконских аката. План мора да садржи све 

елементе утврђене чланом 26. и 29. Закона о 

планирању и изградњи.  Графички део 

плана генералне регулације мора бити 

израђен у дигиталном облику (dwg формату) 

у свему у складу са чланом 28. и 29. 

Правилника о садржини, начину и поступку 

израде докумената просторног и урбани- 

стичког планирања („Сл. гласник РС“, број 

64/2015).  
 

Члан 11. 

 

 Саставни део ове одлуке је решење о 

неприступању стратешкој процени утицаја на 

животну средину Измене и допуне Плана 

генералне регулације „Центар” у Чачку, број 

350-3/2016-IV-2-01 од 18.01.2016. 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 12. 

 

 Ова oдлука ступа на снагу осмог дана 

од дана објављивања у „Службеном листу 

града Чачка“. 

 

 

 

 

 

 

СКУПШТИНА ГРАДА ЧАЧКА 

Број: 06-39/16-I 

29. фебруар, 2. и 3. март 2016. године  

 

 

ПРЕДСЕДНИК 

Скупштине града Чачка, 

Вељко Неговановић, с.р. 

 

 81. 

 На основу члана 35. став 7. у вези са 

чланом 46. став 1. 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, 98/13 - 

одлука УС, 132/14 и 145/14) и члана 63. став 

1. тачка 5.) Статута града Чачка („Службени 

лист града Чачка“ број 3/2008, 8/2013, 

22/2013 и 15/2015),  

 

 Скупштина града Чачка на седници 

одржаној 29. фебруара, 2. и 3. марта 2016. 

године, донела је 

 

О  Д  Л  У  К  У 

• О ИЗРАДИ ИЗМЕНА И ДОПУНА 
ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ 

„ИНДУСТРИЈСКА ЗОНА, 
КОМПЛЕКСИ БОЛНИЦЕ И 

КАСАРНЕ“ У ЧАЧКУ 

 

Члан 1. 

 

 Приступа се изради измена и допуна 

Плана генералне регулације „Индустријска 

зона, комплекси болнице и касарне“ у Чачку 

(„Службени лист града Чачка“ број 14/14). 
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Члан 2. 

 

 Измене и допуне Плана генералне 

регулације „Индустријска зона, комплекси 

болнице и касарне“ у Чачку (у даљем тексту: 

Измене и допуне Плана генералне 

регулације) односе се на цео простор плана, 

укупно око 461.36 ха и обухватају делове КО 

Чачак, КО Љубић, КО Коњевићи, КО 

Атеница и КО Кулиновци.  

 Граница Измена и допуна Плана 

генералне регулације полази од ново- 

изграђеног моста на реци Западној Морави, у 

Улици бр. 10 и иде осовином реке ка 

Атеници (до улива Атеничке реке у Западну 

Мораву). Граница плана скреће ка југоистоку 

и наставља јужном и југозападном страном 

к.п. бр. 2004/1; северозападном страном к.п. 

бр. 138; југоисточном страном к.п. бр. 142/2; 

североисточном страном к.п. бр. 143; 

југоисточном страном к.п. бр. 144 и 130/2; 

пресеца пут и наставља југозападном страном 

к.п. бр. 120/5; јужном страном к.п. бр. 106/4, 

107/3, 108/3 и 108/7;  југоисточном страном 

к.п. бр. 109/3, 78/4, 77/7, 77/6, 77/8, 76/3 и 

6809/7 до железничке пруге; затим наставља 

југозападном страном к.п. бр. 6684 до 

укрштаја са ново планираном Улицом радних 

бригада; затим наставља ново планираним 

улицама Радних бригада, бр. 7, Раденка 

Јањића, Ратка Васиљевића и бр. 650 до њеног 

укрштаја са Улицом бр. 31; затим наставља 

Улицом бр. 31 до њеног улива са улицом 

Ратка Васиљевића; прелази индустријски 

колосек (Слобода – Железничка станица); 

наставља улицом Булевар Ослобођења до 

раскрснице са Булеваром ослободилаца 

Чачка; и наставља даље Булеваром 

ослободилаца Чачка до денивелисаног 

укрштаја са улицом Др Драгише Мишовића. 

Граница плана наставља југозападном 

страном предметног подручја, односно 

улицом Др Драгише Мишовић (идући ка 

центру града), затим новопланираном улицом 

Немањином до денивелисаног укрштаја са 

железничком пругом Сталаћ – Чачак – 

Пожега; даље наставља североисточном 

границом железничког подручја (прелазећи 

преко Лозничке реке) до реке Западне 

Мораве, односно до почетне тачке. 

 Изменама и допунама Плана 

генералне регулације се приступа ради 

усклађивања уочених одступања 

катастарских подлога плана у односу на 

фактичко стање и дигиталне катастарске 

подлоге, отклањања уочених техничких 

грешака плана, као и разматрања и 

евентуалног усвајања више иницијатива за 

измене појединих делова плана, чију 

основаност није целисходно појединачно 

оцењивати.    

...........Предмет Измена и допуна Плана 

генералне регулације је План генералне 

регулације „Индустријска зона, комплекси 

болнице и касарне“ у Чачку, у целини. 

 

Члан 3. 

 

 Плански основ за израду Измена и 

допуна Плана генералне регулације 

представља Генерални урбанистички план 

града Чачка 2015. („Службени лист града 

Чачка“, број 25/2013).  

 Графички део урбанистичког плана 

израдиће се на овереном катастарско – 

топографском плану за делове КО Чачак, КО 

Љубић, КО Коњевићи, КО Атеница и КО 

Кулиновци. 

Члан 4. 

 

 Измена и допуна Плана генералне 

регулације садржи нарочито: границу плана и 

обухват грађевинског подручја, поделу 

простора на посебне целине и зоне, претежну 
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намену земљишта по зонама и целинама, 

регулационе и грађевинске линије, потребне 

нивелационе коте раскрсница улица и 

површина јавне намене, коридоре и 

капацитете за саобраћајну, енергетску, 

комуналну и другу инфраструктуру, мере 

заштите културно-историјских споменика и 

заштићених природних целина, зоне за које 

се обавезно доноси план детаљне регулације 

са прописаном забраном изградње до његовог 

доношења, локације за које се обавезно 

израђује урбанистички пројекат, односно 

расписује конкурс, правила уређења и 

правила грађења по целинама и зонама за 

које није предвиђено доношење плана 

детаљне регулације и друге елементе значајне 

за спровођење плана. 

 Принципи планирања дефинишу се 

кроз: 

 - примену и поштовање законске 

регулативе и правила струке у поступку 

планирања; 

 - заштита јавног интереса; 

 - заштита и унапређење животне 

средине; 

 - дефинисање детаљне намене 

површина и правила уређења и грађења у 

обухвату за све планиране садржаје; 

 - дефинисање могућности и начина 

саобраћајног повезивања; 

 -.дефинисање свих потребних 

елемената за спровођење плана и реализацију 

планираних садржаја; 

 - стварање услова за изградњу 

инфраструктуре и даље адекватно техничко и 

комунално опремање локација. 

 

 

 

 

Члан 5. 

 

 Основни циљеви за уређење и 

изградњу предметног подручја су следећи: 

 - усклађивање са смерницама 

Генералног урбанистичког плана града Чачка 

2015. кроз перманентну реконструкцију и 

изградњу; 

 - дефинисање саобраћајне мреже у 

односу на саобраћајно решење планирано 

Генералним урбанистичким планом града 

Чачка 2015. као дела укупне саобраћајне 

матрице града; 

 - рационалније коришћење 

грађевинског земљишта; 

 - дефинисање карактеристичних 

урбанистичких зона, односно целина са 

планирањем нове изградње; 

 - дефинисање јавног интереса кроз 

разграничење простора јавне и остале 

намене; 

 - квалитетна опремљеност потребном 

инфраструктуром; 

 - озелењавање јавних простора и 

формирање зеленила у склопу саобраћајних 

површина; 

 - усклађивање организације, опремања 

и уређења простора и његова заштита уз 

примену услова и критеријума за културна 

добра и 

 - усклађивање организације, опремања 

и уређења простора и његова заштита уз 

примену услова и критеријума за заштиту 

животне средине. 

 

Члан 6. 

 

 Концептуални оквир планирања, 

коришћења, уређења и заштите планског 

подручја односи се на две основне намене – 
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земљиште за површине и објекте јавне 

намене и земљиште за остале намене у складу 

са Генералним урбанистичким планом града 

Чачка 2015. у оквиру захвата плана. 

 

Члан 7. 
 
 Рок за израду Измена и допуна Плана 

генералне регулације је 15 месеци од дана 

ступања на снагу ове Одлуке. 

 

Члан 8. 

 

 Измене и допуне Плана генералне 

регулације ће израдити Јавно предузеће за 

урбанистичко и просторно планирање, 

грађевинско земљиште и путеве „Градац“ 

Чачак. 

 Средства за Измене и допуне Плана 

генералне регулације обезбедиће се кроз 

редовне активности предвиђене програмом 

пословања Јавног предузећа за урбанистичко 

и просторно планирање, грађевинско 

земљиште и путеве „Градац“ Чачак. 

 

Члан 9. 

 

 Јавни увид ће се одржати у 

просторијама Градске управе за урбанизам 

града Чачка, сваког радног дана од 8-14 сати 

уз присуство представника стручне службе, у 

централном холу зграде Града и на сајту 

града Чачка, www.cacak.org.rs. Подаци о 

јавном увиду огласиће се у средствима јавног 

информисања.  

 

Члан 10. 

 

 Обрађивач плана дужан је да Измене и 

допуне Плана генералне регулације изради у 

свему према одредбама важећег закона и 

подзаконских аката. План мора да садржи све 

елементе утврђене чланом 26. и 29. Закона о 

планирању и изградњи.  Графички део 

плана генералне регулације мора бити 

израђен у дигиталном облику (dwg формату) 

у свему у складу са чланом 28. и 29. 

Правилника о садржини, начину и поступку 

израде докумената просторног и урба- 

нистичког планирања („Сл. гласник РС“, број 

64/2015).  

 

Члан 11. 

 

 Саставни део ове одлуке је решење о 

неприступању стратешкој процени утицаја на 

животну средину Измене и допуне Плана 

генералне регулације „Индустријска зона, 

комплекси болнице и касарне“ у Чачку, број 

350-4/2016-IV-2-01 од 29.01.2016. 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 12. 

 

 Ова oдлука ступа на снагу осмог дана 

од дана објављивања у „Службеном листу 

града Чачка“. 

 

СКУПШТИНА ГРАДА ЧАЧКА 

Број: 06-39/16-I 

29. фебруар, 2. и 3. март 2016. године  

 

ПРЕДСЕДНИК 

Скупштине града Чачка, 

Вељко Неговановић, с.р. 
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 82. 

 На основу члана 99. став 5., 17. и 20., 

члана 101. став 5. и члана 103. став 5. Закона 

о планирању и изградњи ("Службени гласник 

РС", бр. 72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 121/12, 

42/13, 50/13, 98/13, 132/14 и 145/14) и члана 

63. став 1. тачка 7. Статута града Чачка 

("Службени лист града Чачка " бр. 3/08, 8/13, 

22/13 и 15/15),  

 

 Скупштина града Чачка, на седници 

одржаној 29. фебруара, 2. и 3. марта 2016. 

године, донела је 

 

О Д Л У К У 

О ГРАЂЕВИНСКОМ ЗЕМЉИШТУ 

 

I. ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ 

 

1. Предмет уређивања 

 

Члан 1. 

 

 Овом одлуком уређују се услови, 

начин и поступак: 

 - располагања грађевинским 

земљиштем у јавној својини града Чачка; 

 - прибављања грађевинског земљишта 

у јавну својину града Чачка; 

 - поништавања решења о располагању 

и прибављању грађевинског земљишта и 

других решења која се доносе на основу ове 

одлуке; 

 - измене и раскида правних послова 

који се закључују на основу донетих решења; 

 - давања сагласности за озакоњење, 

изградњу, односно постављање објеката на 

грађевинском земљишту у јавној својини 

града и других потребних сагласности. 

2. Појам грађевинског земљишта 

 

Члан 2. 

 

 Грађевинско земљиште је земљиште 

које је одређено законом или планским 

документом за изградњу и коришћење 

објеката, као и земљиште на којем су 

изграђени објекти у складу са законом. 

 

3. Коришћење грађевинског земљишта 

 

Члан 3. 

 

 Грађевинско земљиште се користи 

према намени одређеној планским 

документом, на начин којим се обезбеђује 

његово рационално коришћење, у складу са 

законом. 

 

4. Врсте грађевинског земљишта 

 

4.1. Изграђено и неизграђено грађевинско 

земљиште 

 

Члан 4. 

 

 Грађевинско земљиште може бити 

изграђено и неизграђено. 

 Изграђено грађевинско земљиште је 

земљиште на коме су изграђени објекти 

намењени за трајну употребу, у складу са 

законом. 

 Неизграђено грађевинско земљиште је 

земљиште на коме нису изграђени објекти, на 

коме су изграђени објекти без грађевинске 

дозволе и привремени објекти. 
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4.2. Уређено и неуређено грађевинско 

земљиште 

 

Члан 5. 

 

 Грађевинско земљиште може бити 

уређено и неуређено. 

 Уређено грађевинско земљиште је 

земљиште које је у складу са планским 

документом комунално опремљено за 

грађење и коришћење (изграђен приступни 

пут, електромрежа, обезбеђено снабдевање 

водом и обезбеђени други услови). 

 

5. Уређивање грађевинског земљишта 

 

Члан 6. 

 

 Уређивање грађевинског земљишта 

обухвата његово припремање и опремање. 

 Припремање земљишта обухвата 

истражне радове, израду геодетских, 

геолошких и других подлога, израду планске 

и техничке документације, програма за 

уређивање земљишта, расељавање, уклањање 

објеката, санирање терена и друге радове. 

 Поред радова из става 2. овог члана, на 

подручјима која су била изложена ратним 

дејствима, обавља се и провера о постојању 

заосталих експлозивних средстава, у складу 

са законом. 

 Опремање земљишта обухвата 

изградњу објеката комуналне 

инфраструктуре и изградњу и уређење 

површина јавне намене. 

 Уређивање грађевинског земљишта 

обавља се у складу са важећим планским 

документом према средњорочним и 

годишњим програмима уређивања које 

доноси Скупштина града, уз старање о 

заштити, рационалном и одрживом 

коришћењу земљишта. 

 

Члан 7. 

 

 Град Чачак (у даљем тексту: Град) 

уређује грађевинско земљиште и стара се о 

његовом рационалном коришћењу, према 

намени земљишта предвиђеној планским 

документом, у складу са законом. 

 Обезбеђивање услова за уређивање, 

употребу, унапређивање и заштиту 

грађевинског земљишта за град, које 

обухвата: 

 - припрему средњорочних и годишњих 

програма уређивања грађевинског земљишта, 

 - уређивање грађевинског земљишта, 

 - старање о заштити, рационалном и 

наменском коришћењу грађевинског 

земљишта и 

 - обављање других послова у складу са 

законом и другим прописима, 

 Послове уређивања и старања о 

рационалном коришћењу грађевинског 

земљишта обавља Јавно предузеће за 

урбанистичко планирање, грађевинско 

земљиште и путеве „Градац“ Чачак (у даљем 

тексту: ЈП „Градац“ ). 

 

5.1. Припремање и опремање грађевинског 
земљишта средствима физичких или 
правних лица 

 

Члан 8. 

 

 Грађевинско земљиште које није 

уређено у смислу закона и ове одлуке, а 

налази се у обухвату планског документа на 

основу кога се могу издати локацијски 

услови, односно грађевинска дозвола, може 
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се припремити, односно опремити и 

средствима физичких или правних лица. 

 Лице из става 1. овог члана подноси 

ЈП „Градац“  предлог о финансирању 

припремања, односно опремања грађевинског 

земљишта, по коме је ЈП „Градац“   дужно да 

поступи у року од 15 дана од дана пријема 

предлога. 

 ЈП „Градац“, може са лицем из става 1. 

овог члана закључити уговор о заједничком 

припремању, односно опремању 

грађевинског земљишта, који нарочито 

садржи: 

 1) податке о локацији, односно зони у 

којој се планира опремање грађевинског 

земљишта; 

 2) податке из планског документа и 

техничке услове за изградњу; 

 3) податке из програма уређивања 

грађевинског земљишта; 

 4) границе локације која се припрема, 

односно опрема са пописом катастарских 

парцела; 

 5) динамику и рок изградње; 

 6) обавезу Града као инвеститора да 

обезбеди стручни надзор у току извођења 

радова; 

 7) одређивање учешћа сваке уговорне 

стране у обезбеђивању, односно 

финансирању израде техничке документације 

и стручне контроле техничке документације, 

извођењу радова и избору извођача радова, 

као и других трошкова у вези са опремањем 

грађевинског земљишта, укључујући висину 

и рокове обезбеђивања финансијских и 

других средстава; 

 8) одређивање објеката који се граде и 

који ће прећи у својину града; 

 9) одређивање износа учешћа лица из 

става 1. овог члана у финансирању 

припремања, односно опремања грађевинског 

земљишта који ће бити умањен за износ 

доприноса за уређивање грађевинског 

земљишта; 

 10) средства обезбеђења испуњења 

обавеза уговорних страна. 

 

6. Финансирање уређивања грађевинског 

земљишта 

 

Члан 9. 

 

 Финансирање уређивања грађевинског 

земљишта обезбеђује се из средстава 

остварених од: 

 1) доприноса за уређивање 

грађевинског земљишта; 

 2) закупнине за грађевинско 

земљиште; 

 3) отуђења или размене грађевинског 

земљишта; 

 4) претварања права закупа у право 

својине, у складу са законом; 

 5) накнаде за уређивање грађевинског 

земљишта и 

 6) других извора у складу са законом. 

 

 

II. ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ У 
ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ГРАДА 

 

1. Надлежност и надлежни органи 

 

Члан 10. 

 

 Грађевинским земљиштем у јавној 

својини Града (у даљем тексту: грађевинско 

земљиште) располаже Град, у складу са 

Законом о јавној својини, законом којим је 
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уређена област грађевинског земљишта, 

Статутом града Чачка и овом одлуком. 

 Располагањем грађевинским 

земљиштем, у смислу ове одлуке, сматра се: 

 1. отуђење; 

 2. давање у закуп; 

 3. међусобно располагање власника 

грађевинског земљишта у јавној својини; 

 4. улагање у капитал јавног предузећа 

и друштва капитала. 

 Град прибавља грађевинско земљиште 

у јавну својину града у складу са Законом о 

јавној својини, законом којим је уређена 

област грађевинског земљишта, Статутом 

града Чачка и овом одлуком . 

 Под отуђењем грађевинског земљи- 

шта, односно под прибављањем грађевинског 

земљишта у јавну својину сматра се и 

размена. 

 

Члан 11. 

 

 Градско веће града Чачка одлучује о 

отуђењу и прибављању земљишта у јавној 

својини у случајевима прописаним Законом о 

планирању и изградњи (отуђење 

грађевинског земљишта ради изградње, 

озакоњење, исправка граница, формирање 

грађевинских парцела и др.), установљавања 

права стварне службености, деобе 

грађевинског земљишта, давања сагласности 

за изградњу или озакоњење објеката на 

заједничкој парцели и коришћења права 

прече куповине грађевинског земљишта. 

 Скупштина града Чачка одлучује у 

свим осталим случајевима располагања и 

прибављања грађевинског земљишта, а 

посебно у случајевима размене грађевинског 

земљишта, споразумног давања земљишта 

ранијем власнику непокретности која је била 

предмет експропријације, отуђења 

неизграђеног грађевинског земљишта у 

поступку враћања одузете имовине и 

обештећења у складу са посебним законом, 

међусобном располагању власника 

грађевинског земљишта у јавној својини и 

улагању у капитал јавног предузећа и 

друштва капитала.  

 Надлежни орган који одлучује о 

располагању и прибављању грађевинског 

земљишта (у даљем тексту: надлежни орган) 

доноси решење о приступању располагању и 

прибављању грађевинског земљишта, 

решење о располагању и прибављању 

грађевинског земљишта у јавну својину 

града, као и све друге одлуке и акте који се 

доносе на основу ове одлуке. 

 Поступак располагања и прибављања 

грађевинског земљишта спроводи Комисија 

за грађевинско земљиште, коју именује 

градоначелник Града (у даљем тексту: 

Комисија). Комисија има председника и два 

члана. О раду Комисије сачињава се записник 

који потписује председник Комисије.  

 Надлежни орган, решењем о 

приступању, располагању и прибављању 

грађевинског земљишта, одређује да ће 

поступак спровести Комисија за грађевинско 

земљиште, а у сложенијим случајевима може 

именовати комисију за спровођење поступка 

коју чине, поред чланова Комисије за 

грађевинско земљиште и стручњаци из 

одговарајућих области.  

Стручне и административне послове, 

као и предлоге одлука и других аката из става 

3. овог члана, за надлежни орган припрема 

орган управе града Чачка надлежан за 

имовинско-правне послове (у даљем тексту: 

надлежни орган управе).  
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Члан 12. 

 

 Поступак располагања, односно при- 

бављања грађевинског земљишта почиње 

подношењем иницијативе надлежном органу 

управе. Иницијативу може поднети 

градоначелник Града, ЈП „Градац“ или 

заинтересовано лице које има правни интерес 

за спровођење поступка. 

 Иницијатива мора бити образложена, 

са  образложењем целисходности и 

финансијских ефеката располагања, односно 

прибављања грађевинског земљишта. Уз 

иницијативу се подноси копија катастарског 

плана и препис листа непокретности за 

катастарске парцеле које су предмет 

располагања, односно прибављања, као и 

информација о локацији за  предметно 

земљиште. 

 Надлежни орган управе, по пријему 

иницијативе, утврђује да ли је иницијатива 

уредна, потпуна и поднета од овлашћеног 

лица. Уколико је иницијатива уредна, 

потпуна и поднета од овлашћеног лица, 

надлежни орган утврдиће да ли су испуњени 

прописани услови за приступање 

располагању, односно прибављању грађе- 

винског земљишта, као и да ли је 

располагање, односно прибављање грађе- 

винског земљишта оправдано и целисходно. 

 Надлежни орган управе, приликом 

одлучивања о основаности иницијативе, 

може прибавити мишљење Комисије за 

грађевинско земљиште. 

 Уколико надлежни орган управе 

утврди да је иницијатива основана, 

припремиће предлог решења о приступању 

располагању и прибављању грађевинског 

земљишта. Образложење решења садржи 

чињенице које указују да су испуњени 

прописани услови за приступање 

располагању и прибављању грађевинског 

земљишта, као и чињенице које указују да је 

такво располагање, односно прибављање 

оправдано и целисходно. 

 Уколико надлежни орган управе 

утврди да је поднета иницијатива неуредна, 

непотпуна, поднета од неовлашћеног лица 

или неоснована, надлежни орган управе 

обавестиће подносиоца иницијативе да нису 

испуњени услови за приступање располагању 

односно прибављању грађевинског 

земљишта. 

 Надлежни орган, на основу 

образложеног предлога, може донети решење 

о приступању, располагању и прибављању 

грађевинског земљишта. Решењем се 

одређује и комисија за спровођење поступка, 

у смислу члана 11 став 5. ове одлуке. 

Поступак располагања односно 

прибављања грађевинског земљишта спро- 

води Комисија за грађевинско земљиште, 

односно комисија одређена решењем 

надлежног органа. 

 По окончаном поступку, Комисија 

предлог решења о располагању односно 

прибављању грађевинског земљишта доста- 

вља надлежном органу, ради одлучивања. 

  

Члан 13. 

 

 ЈП „Градац“, у име и за рачун града 

Чачка, закључује уговоре о располагању 

грађевинским земљиштем, прибављању 

грађевинског земљишта у својини града 

Чачка и све друге правне послове који се 

закључују на основу решења из члана 11. став 

1. ове одлуке.  

 Градоначелник града Чачка закључује 

уговоре о прибављању и располагању 

грађевинским земљиштем у својини града 

Чачка и све друге правне послове који се 

закључују на основу решења из члана 11. став 
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2. ове одлуке, по претходно прибављеном 

мишљењу Градског правобранилаштва. 

 Уговори о прибављању и отуђењу 

непокретности у својини Града закључују се 

по претходно прибављеном мишљењу 

Градског правобранилаштва.  

 Правни послови из става 1. и 2. овог 

члана оверавају се код надлежног органа, у 

складу са законима којима је уређен промет 

непокретности, јавнобележничка делатност и 

ванпарнични поступак, а трошкове овере, 

друге трошкове, као и пореске обавезе сноси 

лице са којим Град закључује правни посао. 

 Надлежни орган овере ће примерак 

овереног правног посла из става 1. овог 

члана, доставити Градском правобра- 

нилаштву града Чачка, у року од три дана од 

дана овере. 

 У случајевима из поглавља XI ове 

одлуке, не закључује се правни посао. 

 

Члан 14. 

 

 Правни послови из члана 13. став 2. и 

3. ове одлуке, закључују се по претходно 

прибављеном мишљењу Градског 

правобранилаштва, које је дужно да 

мишљење да у року од три дана од дана 

пријема захтева. 

 Уколико Градско правобранилаштво 

не да мишљење у року из става 1. овог члана, 

сматраће се да је дато позитивно мишљење. 

 Негативно мишљење не спречава 

закључење правног посла, али се такав 

уговор може побијати у складу са 

позитивним законским прописима. 

 

 

 

 

2. Тржишна вредност грађевинског 
земљишта 

 

Члан 15. 

 

 Грађевинско земљиште се отуђује, 

прибавља и даје у закуп по тржишним 

условима, у складу са важећим прописима. 

 Изузетно, грађевинско земљиште се 

може отуђити или дати у закуп по цени или 

закупнини која је нижа од тржишне 

вредности, односно отуђити или дати у закуп 

без накнаде, у случајевима прописаним 

законом и подзаконским актима Владе 

Републике Србије. 

 Тржишна вредност грађевинског 

земљишта које се отуђује и прибавља, 

утврђује се на основу акта надлежног 

пореског органа или другог надлежног органа 

или ЈП „Градац“ којим је извршена процена 

тржишне вредности непокретности или 

налаза и мишљења вештака уписаног у 

регистар сталних судских вештака. Тржишна 

вредност се утврђује по 1 м2 грађевинског 

земљишта. Овако утврђена тржишна 

вредност важи шест месеци. 

 Цена, закупнина, односно накнада за 

установљено право службености или друго 

право и рок плаћања су обавезан део 

диспозитива решења о располагању или 

прибављању грађевинског земљишта, као и 

закљученог уговора, а плаћање се врши на 

основу закљученог уговора. Рок плаћања је 

15 дана од дана закључења уговора. 

 У случају да се стекну услови за 

повраћај уплаћене цене, закупнине, односно 

накнаде, на основу поништења решења, 

односно раскида уговора, повраћај средстава 

се врши на начин и под условима како је то 

предвиђено овом одлуком. 
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III. ОТУЂЕЊЕ ГРАЂЕВИНСКОГ 
ЗЕМЉИШТА 

 

Члан 16. 

 

 Отуђење неизграђеног грађевинског 

земљишта спроводи се јавним оглашавањем, 

у поступку јавног надметања или 

прикупљања понуда јавним огласом. 

 Грађевинско земљиште се отуђује 

непосредном погодбом у случајевима 

прописаним законом и овом одлуком. 

 

1. Поступци отуђења грађевинског 

земљишта 

 

1.1. Отуђење грађевинског земљи- 
шта јавним надметањем и прикупљањем 
понуда јавним огласом 

 

Члан 17. 

 

 Неизграђено грађевинско земљиште се 

може отуђити ради изградње, у складу са 

планским документом на основу кога се 

издају локацијски услови, односно 

грађевинска дозвола. 

 Постојеће и планиране површине јавне 

намене се не могу отуђити из јавне својине. 

 Почетни износ цене је тржишна 

вредност грађевинског земљишта које се 

отуђује. 

Грађевинско земљиште у јавној својини се 

отуђује лицу које понуди највећу цену за то 

земљиште. 

 Изузетно од става 4. овог члана 

грађевинско земљиште се може отуђити по 

цени која је мања од тржишне цене, или 

отуђити без накнаде, у складу са 

подзаконским актом Владе Републике Србије, 

у случају: 

 1. реализације инвестиционог пројекта 

којим се унапређује локални економски 

развој; 

 2. испуњавања уговорних обавеза 

насталих до дана ступања на снагу закона 

којим се уређује планирање и изградња, по 

основу уговора у коме је Република Србија 

односно град, једна од уговорних страна; 

 3. реализације пројеката за изградњу 

објеката од значаја за Републику Србију 

односно град и 

 4. међусобног располагања између 

власника грађевинског земљишта у јавној 

својини 

 5. у другим случајевима прописаним 

законом или подзаконским актом. 

 

Члан 18. 

 

 ЈП „Градац“, градоначелник Града, 

или заинтересовано лице, подноси 

надлежном органу управе иницијативу за 

покретање поступка отуђења грађевинског 

земљишта јавним оглашавањем. 

 

Члан 19. 

 

 Надлежни орган доноси решење да се 

приступа отуђењу грађевинског земљишта 

јавним оглашавањем, на основу предлога 

надлежног органа управе. 

 Решење из става 1. овог члана садржи 

опис и ближе податке о грађевинском 

земљишту које се отуђује, врсту, величину и 

намену објекта који се гради на земљишту, 

начин јавног оглашавања (јавним 

надметањем или прикупљањем понуда), 

почетни износ цене и износ депозита.  
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Члан 20. 

 

 Јавни оглас за отуђење грађевинског 

земљишта припрема и објављује ЈП „Градац“. 

 Јавни оглас се објављује у дневном 

листу који се дистрибуира на целој 

територији Републике Србије и званичном 

сајту ЈП „Градац“, односно Града. 

 Јавни оглас о јавном надметању, 

односно прикупљању понуда за отуђење 

грађевинског земљишта садржи нарочито: 

 1. назив власника земљишта које се 

отуђује; 

 2. ближе податке о начину отуђења; 

 3. податке о грађевинском земљишту 

(катастарска парцела, катастарска општина, 

површина, по потреби друге ближе податке); 

 4. врсту, величину и намену објекта 

који је стицалац дужан да изгради; 

 5.степен комуналне опремљености и 

посебне услове за уређење ако се отуђује 

неуређено грађевинско земљиште; 

 6. обавезу лица коме се отуђује 

грађевинско земљиште да плати законом 

прописане пореске обавезе, као и да са 

надлежним комуналним и другим правним 

лицима уговори и плати трошкове за 

инфраструктуру: ЕДБ, ПТТ, топлификацију, 

гасификацију и друго; 

 7. почетни износ цене; 

 8. критеријуми за избор најповољнијег 

понуђача; 

 9. рок закључења уговора о отуђењу и 

последице пропуштања; 

 10. рок плаћања цене и последицу 

пропуштања; 

 11. рок привођења грађевинског 

земљишта намени; 

 12. обавезу подносиоца пријаве да 

ради учествовања у поступку јавног 

надметања, односно прикупљања понуда, 

уплати депозит на депозитни рачун ЈП 

„Градац“, или положи депозитну банкарску 

гаранцију, висину депозита и рок уплате 

истог, односно полагања гаранције, као и 

последице у случају одустанка, односно 

поништења решења; 

 13. време и место увида у 

документацију, односно услови откупа исте; 

 14. рок за повраћај депозита 

учесницима који нису успели на јавном 

надметању, одн. у поступку прикупљања 

понуда; 

 15. начин, време и место за 

достављање пријава за учешће у поступку 

јавног надметања, односно писмених понуда 

за учешће у поступку; 

 16. обавезан садржај пријаве, односно 

понуде и исправе које је потребно доставити 

уз пријаву, односно понуду; 

 17. назнаку да се у пријави, односно 

понуди обавезно наводи број рачуна на који 

ће се извршити повраћај депозита; 

 18. време и место одржавања јавног 

надметања односно јавног отварања 

писмених понуда; 

 19. обавештење да подносиоци 

неблаговремене и непотпуне пријаве неће 

моћи да учествују у поступку јавног 

надметања, односно да ће неблаговремене и 

непотпуне понуде бити одбачене. 

 

Члан 21. 

 

 Ради учествовања у поступку јавног 

надметања, односно поступку прикупљања 

понуда, подносилац пријаве, односно понуде 

мора уплатити депозит на рачун ЈП „Градац“ 

или положити неопозиву лицитациону 

банкарску гаранцију, без "приговора" и 

наплативу "на први позив" са роком важности 
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до 180 дана од дана давања пријаве, односно 

понуде (у даљем тексту: депозитна банкарска 

гаранција), с тим да висина депозита не може 

бити мања од 10%, нити већа од 50% 

почетног износа цене. 

 

Члан 22. 

 

 Рок за подношење пријава, односно 

понуда не може бити краћи од 30 дана од 

дана јавног оглашавања. 

 Пријаве, односно понуде се доста- 

вљају Комисији за грађевинско земљиште. 

 Поступак јавног надметања, односно 

отварања писмених понуда, спроводи 

Комисија за грађевинско земљиште, најраније 

у року од 35 дана од дана објављивања 

огласа. Стручне и административне послове 

за Комисију у поступку јавног оглашавања 

обавља орган управе града Чачка надлежан за 

имовинско-правне послове. 

 

Члан 23. 

 

 Пријава за учествовање у поступку 

јавног надметања (у даљем тексту: пријава), 

односно понуда за учествовање у поступку 

прикупљања понуда јавним огласом (у даљем 

тексту: понуда) се доставља у затвореној 

коверти са видљивом назнаком на коју 

локацију се односи и ко је подносилац 

пријаве, односно понуде. 

 Пријава, односно понуда правног лица 

мора да садржи пословно име, седиште, број 

телефона и мора бити потписана од стране 

овлашћеног лица и оверена печатом. Уз 

пријаву, односно понуду правног лица се 

прилаже извод из регистра привредних 

субјеката надлежног органа, не старији од 

месец дана и потврда о пореском 

идентификационом броју. 

 Пријава, односно понуда физичког 

лица мора да садржи име, презиме, адресу, 

број личне карте, матични број и број 

телефона и мора бити потписана. 

 Пријава, односно понуда предузетника 

мора да садржи све податке о предузетнику 

прописане ставом 3. овог члана, пословно 

име, седиште и мора бити потписана од 

стране овлашћеног лица и оверена печатом. 

Уз пријаву, односно понуду предузетника 

прилаже се извод из регистра надлежног 

органа, не старији од месец дана и потврда о 

пореском идентификационом броју. 

 У случају да подносиоца пријаве, 

односно понуде заступа пуномоћник, 

пуномоћје за заступање мора бити специјално 

и оверено од стране надлежног органа. 

 Уз пријаву, односно понуду подноси 

се доказ о уплати депозита, односно 

депозитна банкарска гаранција. 

 Уз пријаву, односно понуду, мора да 

се достави изјава подносиоца пријаве, 

односно понуђача да прихвата све услове из 

јавног огласа. 

 Понуда мора да садржи износ 

понуђене цене, који је исти или већи од 

почетног износа утврђеног огласом. 

 Пријава, односно понуда је непотпуна 

ако не садржи све што је прописано, ако нису 

приложене све исправе како је то предвиђено 

у овом члану, односно ако не садржи све 

податке предвиђене јавним огласом.  

 

Члан 24. 

 

 Пријаву, односно понуду не могу 

поднети председник нити било који члан 

комисије. 

 Поступак јавног надметања, односно 

отварања понуда је јаван. 
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Члан 25. 

 

 Председник Комисије отвара седницу 

Комисије, саопштава податке о грађевинском 

земљишту које се отуђује и почетни износ 

цене. 

 Председник Комисије констатује 

колико је пријава, односно понуда примљено 

и по редоследу приспећа јавно отвара и чита 

цео текст пријаве, односно понуде. 

 Председник Комисије констатује које 

исправе су достављене уз пријаву, односно 

понуду. 

 Комисија утврђује ко су подносиоци 

пријаве, односно понуде, ко је од 

подносилаца пријава, односно понуда 

присутан са овлашћењем да учествује у 

поступку јавног надметања, односно 

присуствује поступку отварања понуда и које 

су пријаве, односно понуде неблаговремене, 

односно непотпуне. 

 Председник Комисије констатује да 

подносилац неблаговремене или непотпуне 

пријаве, односно лице које нема уредно 

овлашћење подносиоца благовремене и 

потпуне пријаве, не може учествовати у 

поступку јавног надметања. 

 Председник Комисије констатује да се 

неблаговремене или непотпуне понуде 

одбацују. 

 Комисија утврђује који понуђач је 

понудио највиши износ цене. 

 Председник Комисије објављује 

почетак јавног надметања и позива учеснике 

да дају своје понуде износа цене. 

 Учесник јавног надметања је дужан да 

јасно и гласно каже износ цене који нуди. 

 Председник Комисије пита три пута да 

ли неко даје више од највишег претходно 

понуђеног износа и после трећег позива, 

констатује који је највиши понуђени износ и 

име понуђача. 

 Учесник који понуди највиши износ 

купопродајне цене потписује изјаву о висини 

понуђене цене коју је дужан да уплати у року 

утврђеном огласом, а ако не закључи уговор 

и не уплати купопродајну цену у прописаном 

року, губи право на повраћај депозита, а 

евентуално дата банкарска гаранција ће се 

наплатити.  

 Председник Комисије објављује када 

је јавно надметање завршено. Записник 

Комисије са одговарајућим предлогом 

доставља се органу надлежном за имовинско-

правне послове у року од три дана од дана 

одржане седнице Комисије. 

 Сви присутни подносиоци пријава, 

односно понуда имају право увида у поднете 

пријаве, односно понуде. 

 

Члан 26. 

 

 Поступак јавног надметања спровешће 

се и у случају да пристигне најмање једна 

благовремена и потпуна пријава на основу 

које се подносилац региструје и проглашава 

купцем, ако почетну цену по којој се 

непокретност отуђује из јавне својине 

прихвати као купопродајну цену, с тим да 

уколико не прихвати купопродајну цену, губи 

право на враћање депозита.  

 Уколико подносилац благовремене и 

потпуне пријаве не приступи јавном 

надметању сматраће се да је одустао од 

пријаве. 

 Услови за спровођење поступка 

прикупљања понуда јавним огласом су 

испуњени и уколико на јавни оглас приспе 

само једна благовремена и потпуна понуда, у 

ком случају се грађевинско земљиште отуђује 

под условом да је учесник понудио најмање 

почетни износ цене. 
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 Уколико подносилац пријаве или 

писмене понуде не прихвати почетну цену 

или буде изабран за најповољнијег понуђача 

а не закључи уговор или не плати 

купопродајну цену, у року утврђеном 

уговором, губи право на повраћај депозита, а 

евентуално дата банкарска гаранција ће се 

наплатити.  

 Учесници поступка јавног надметања, 

односно прикупљања писмених понуда који 

нису изабрани за најповољнијег понуђача 

имају право на повраћај депозита у року 

утврђеном огласом.  

 Уколико јавно надметање, односно 

поступак прикупљања понуда јавним огласом 

не успе, поступак оглашавања се може 

поновити по истеку рока од најмање 15 дана 

од дана неуспелог јавног надметања, односно 

отварања понуда, о чему решење доноси 

Градско веће. 

 Уколико у поступку два или више 

понуђача понуде исти износ цене, Комисија 

ће позвати понуђаче који су понудили исти 

износ цене, да у року од три дана од пријема 

позива, доставе нову писмену затворену 

понуду, са увећаним износом цене у односу 

на претходну понуду, а које понуде ће 

Комисија отворити и утврдити најповољнијег 

понуђача. Уколико позвани понуђачи у року 

од три дана не доставе нову понуду, односно 

ако су понуђачи доставили нову понуду са 

истом ценом, Комисија задржава право да 

избор најповољнијег понуђача изврши по 

слободном уверењу. 

 

Члан 27. 

 

 Уколико учесник јавног надметања 

који је понудио највиши износ цене одустане 

пошто председник Комисије објави да је 

јавно надметање завршено, а пре доношења 

решења о отуђењу грађевинског земљишта, 

поступак јавног оглашавања се понавља. 

 Уколико учесник прикупљања понуда 

који је понудио највиши износ цене одустане 

пошто је Комисија утврдила који понуђач је 

понудио највиши износ цене, а пре доношења 

решења о отуђењу грађевинског земљишта, 

поступак јавног оглашавања се понавља. 

 Лице из ст. 1 и 2. овог члана нема 

право на повраћај уплаћеног депозита, а 

евентуално дата депозитна банкарска 

гаранција ће се наплатити. 

 У случајевима из ст. 1 и 2 овог члана, 

одлуку да се поново приступи отуђењу 

грађевинског земљишта доноси Градско веће. 

 

1.2. Отуђење грађевинског земљишта 

непосредном погодбом 

 

Члан 28. 

 

 Грађевинско земљиште се може 

отуђити непосредном погодбом у случају: 

 1. изградње објеката за потребе 

обављања послова из надлежности државних 

органа и организација, органа јединица 

територијалне аутономије и локалне 

самоуправе, као и других објеката у јавној 

својини; 

 2. исправке граница суседних 

катастарских парцела; 

 3. формирања грађевинске парцеле у 

складу са одредбом закона којом је уређена 

област одређивања, односно утврђивања 

земљишта за редовну употребу објекта; 

 4. споразумног давања земљишта 

ранијем власнику непокретности која је била 

предмет експропријације, у складу са 

прописима о експропријацији; 

 5. размене грађевинског земљишта; 
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 6. у поступку враћања одузете 

имовине и обештећења у складу са посебним 

законом; 

 7. међусобног располагања власника 

грађевинског земљишта у јавној својини 

 8. деобе грађевинског земљишта у 

сусвојини или заједничкој својини града и 

других носилаца права својине, односно 

права коришћења; 

 9. реализације инвестиционог пројекта 

којим се унапређује локални економски 

развој; 

 10. испуњавања уговорних обавеза 

насталих до дана ступања на снагу закона по 

основу уговора када је Република Србија, 

односно град, једна од уговорних страна; 

 11. реализације пројеката за изградњу 

објеката од значаја за Републику Србију 

односно град; 

 12. у другим случајевима прописаним 

законом или подзаконским актом Владе РС. 

 

Члан 29. 

 

 Иницијатива за отуђење грађевинског 

земљишта непосредном погодбом, подноси се 

надлежном органу управе који утврђује 

основаност захтева и прибавља податак о 

тржишној цени грађевинског земљишта и 

исти доставља подносиоцу иницијативе. 

 Подносилац иницијативе има право 

приговора на утврђену тржишну цену у року 

од пет дана од дана пријема обавештења о 

висини тржишне вредности, о коме се 

изјашњава орган који је утврдио тржишну 

вредност. 

 Подносилац иницијативе је дужан да у 

року од осам дана од дана пријема 

обавештења о тржишној цени грађевинског 

земљишта, односно у року од осам дана од 

дана пријема обавештења по поднетом 

приговору, да писмену изјаву да је сагласан 

са ценом и да прихвата плаћање укупне 

тржишне цене у року од 15 дана од дана 

закључења уговора о отуђењу грађевинског 

земљишта.  

 У случају да се подносилац 

иницијативе у наведеном року не изјасни или 

изјави да не прихвата цену и плаћање цене у 

прописаном року, сматраће се да је одустао 

од поднете иницијативе. 

 Надлежни орган управе утврђује 

предлог решења о приступању отуђењу 

грађевинског земљишта непосредном 

погодбом и доставља га надлежном органу 

ради одлучивања.  

 Поступак отуђења грађевинског 

земљишта спроводи се применом одредби 

члана 11 и 12 ове Одлуке. 

 Решење о отуђењу непосредном 

погодбом доноси Градско веће, односно 

Скупштина града Чачка, у смислу члана 11 

Одлуке, а у случају отуђења грађевинског 

земљишта ради формирања грађевинске 

парцеле за редовну употребу објекта орган 

управе Града надлежан за имовинско-правне 

послове. Отуђење грађевинског земљишта 

непосредном погодбом ради исправке 

граница парцеле врши се на основу 

сагласности Градског правобранилаштва. 

Уговор о отуђењу у свим наведеним 

случајевима стицалац грађевинског 

земљишта закључује са ЈП „Градац“.  

 

1.2.1. Отуђење грађевинског земљи- 
шта ради формирања грађевинске парцеле 

 

Члан 30 

 

 Отуђење грађевинског земљишта 

власнику објекта коме је донето решење о 

утврђивању земљишта за редовну употребу и 
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формирању грађевинске працеле на 

грађевинском земљишту у својини Града, у 

складу са чланом 70 Закона о планирању и 

изградњи врши се непосредном погодбом, по 

тржишној цени. Тржишну цену за 

грађевинско земљиште које се отуђује, 

утврђује надлежни орган одређен чланом 15 

став 3. ове одлуке, на захтев надлежног 

органа управе. 

 Власник објекта је дужан да, у року од 

тридесет дана од правноснажности решења о 

утврђивању земљишта за редовну употребу, 

закључи уговор о отуђењу грађевинског 

земљишта са ЈП „Градац“. 

 Уколико власник објекта не закључи 

уговор о отуђењу грађевинског земљишта у 

наведеном року, ЈП „Градац“ је дужно да 

поднесе тужбу надлежном суду ради наплате 

тржишне вредности грађевинског земљишта. 

 

1.2.2. Отуђење грађевинског земљи- 
шта ради исправке граница суседних 
катастарских парцела 

 

Члан 31. 

 

 Отуђење грађевинског земљишта у 

својини Града ради исправке граница 

суседних катастарских парцела у законом 

прописаним случајевима, врши се 

непосредном погодбом, по тржишној цени. 

 Градско веће доноси решење о 

приступању отуђењу и решење о отуђењу 

грађевинског земљишта ради исправке 

граница суседних катастраских парцела. 

 

Члан 32. 

 

 Исправка граница суседних 

катастарских парцела врши се на основу 

елабората геодетских радова и сагласности 

Градског правобранилаштва.. 

 Поступак за исправку граница 

суседних парцела спроводи се сходном 

применом члана 29. ове одлуке. 

 

- Цена и рок плаћања 

 

Члан 33. 

 

 Обавеза плаћања цене утврђује се 

решењем и уговором о отуђењу грађевинског 

земљишта. 

 Лице коме се грађевинско земљиште 

отуђује је обавезно да цену плати у року од 

15 дана од дана закључења уговора о отуђењу 

грађевинског земљишта. 

 Депозит уплаћен у поступку јавног 

оглашавања представља део цене и по 

доношењу решења о отуђењу преноси се на 

одговарајући рачун ЈП „Градац“. 

 Уплаћени депозит или дата депозитна 

банкарска гаранција, од стране учесника у 

поступку отуђења грађевинског земљишта 

којима исто није отуђено, враћа се најкасније 

у року од пет дана од дана одржане седнице 

Комисије. 

 

- Решење о отуђењу грађевинског 
земљишта 
 

Члан 34. 

 

 Решење о отуђењу грађевинског 

земљишта (у даљем тексту: решење о 

отуђењу) садржи нарочито: 

 1.назив власника земљишта које се 

отуђује; 

 2. начин отуђења (јавно оглашавање - 

јавно надметање или прикупљање понуда 
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јавним огласом, односно непосредна погодба 

и разлог непосредне погодбе); 

 3. податке о лицу коме се грађевинско 

земљиште отуђује; 

 4. податке о грађевинском земљишту 

(катастарска парцела, катастарска општина, 

површина и по потреби друге ближе 

податке); 

 5. рок закључења уговора о отуђењу и 

последице пропуштања; 

 6.износ цене, рок плаћања, рачун на 

који се врши плаћање цене и последице 

пропуштања, а уколико се грађевинско 

земљиште отуђује у поступку јавног 

оглашавања и износ уплаћеног депозита; 

 7. врсту, величину и намену објекта 

који је стицалац дужан да изгради, уколико се 

грађевинско земљиште отуђује ради 

изградње, као и посебне услове изградње, 

односно елементе из члана 8. ове одлуке, 

уколико се отуђује неуређено грађевинско 

земљиште; 

 8. рок привођења грађевинског 

земљишта намени, уколико се грађевинско 

земљиште отуђује ради изградње; 

 9. обавезу лица коме се отуђује 

грађевинско земљиште да плати законом 

прописане пореске обавезе, као и да са 

надлежним комуналним и другим правним 

лицима уговори и плати трошкове за 

инфраструктуру: ЕДБ, ПТТ, топлификацију, 

гасификацију и друго; 

 10. обавезу лица коме се грађевинско 

земљиште отуђује да у року од 30 дана од 

дана достављања решења о отуђењу закључи 

уговор о отуђењу и последицу пропуштања 

закључења уговора у року. 

 

 

 

- Уговор о отуђењу грађевинског 
земљишта 
 

Члан 35. 

 

 Уговор о отуђењу грађевинског 

земљишта (у даљем тексту: уговор о 

отуђењу) се закључује са лицем коме се 

отуђује грађевинско земљиште, у року од 30 

дана од дана достављања решења о отуђењу. 

 Уговор о отуђењу садржи нарочито: 

 1.означење власника земљишта које се 

отуђује; 

 2.означење уговорних страна; 

 3.податке о грађевинском земљишту 

(катастарска парцела, катастарска општина, 

површина и по потреби друге ближе 

податке); 

 4. износ цене, рок плаћања, рачун на 

који се врши плаћање цене и последице 

пропуштања, а уколико се грађевинско 

земљиште отуђује у поступку јавног 

оглашавања и износ уплаћеног депозита; 

 5. сагласност града да лице коме је 

грађевинско земљиште отуђено може, после 

исплате целокупног износа цене, на основу 

потврде ЈП „Градац“, у јавној књизи о 

евиденцији непокретности и правима на 

њима, уписати право својине на 

грађевинском земљишту ; 

 6. врсту, величину и намену објекта, 

уколико се грађевинско земљиште отуђује 

ради изградње, као и посебне услове 

изградње, односно елементе из члана 8. ове 

одлуке, уколико се отуђује неуређено 

грађевинско земљиште; 

 7. констатацију да је закључењем 

уговора лице коме је грађевинско земљиште 

отуђено уведено у посед истог; 
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 8. рок привођења грађевинског 

земљишта намени уколико се грађевинско 

земљиште отуђује ради изградње; 

 9. обавезу лица коме се отуђује 

грађевинско земљиште да плати законом 

прописане пореске обавезе, као и да са 

надлежним предузећима уговори и плати 

трошкове за инфраструктуру, ЕДБ, ПТТ, 

топлификацију, гасификацију и друго; 

 10. права и обавезе у случају 

неизвршења обавеза; 

 11. начин решавања спорова; 

 12. услове, начин и поступак за раскид 

уговора; 

 13. друга права и обавезе. 

 

Члан 36. 

 

 ЈП „Градац“  дужан је да достави 

уговор о отуђењу учеснику јавног надметања, 

односно учеснику у поступку прикупљања 

понуда, у року од три дана од дана овере 

уговора о отуђењу. 

 Учесник јавног надметања, односно 

учесник у поступку прикупљања понуда који 

сматра да је грађевинско земљиште отуђено 

супротно одредбама закона, односно ове 

одлуке, те да му је на тај начин повређено 

право, може поднети надлежном суду тужбу 

за поништај уговора о отуђењу у року од 

осам дана од сазнања за закључење уговора, а 

најкасније у року од 30 дана од дана 

закључења уговора. 

 

- Поништење решења о отуђењу 

 

Члан 37. 

 

 Орган надлежан за доношење решења 

о отуђењу доноси решење о поништењу 

решења о отуђењу у случају да лице коме је 

решењем отуђено грађевинско земљиште: 

 1. одустане од отуђења после 

доношења решења о отуђењу, а пре 

закључења уговора о отуђењу; 

 2. не приступи закључењу уговора о 

отуђењу у року од 30 дана од дана 

достављања решења о отуђењу. 

 3. не плати цену у року утврђеном 

уговором о отуђењу. 

 Предлог за доношење решења о 

стављању ван снаге решења о отуђењу, 

подноси ЈП „Градац“, одмах по наступању 

чињеница наведених у ставу 1. тачка 1., 2. и 3 

овог члана. 

 Лице из става 1. овог члана нема право 

на повраћај уплаћеног депозита по јавном 

огласу о јавном надметању, односно 

прикупљању понуда, а евентуално дата 

депозитна банкарска гаранција ће се 

наплатити. 

 

Члан 38. 

 

 Орган надлежан за доношење решења 

о отуђењу доноси решење о поништењу 

решења о отуђењу грађевинског земљишта и 

у случају да у парничном поступку 

покренутом од стране учесника јавног 

надметања, односно учесника у поступку 

прикупљања понуда, буде правоснажно 

поништен уговор о отуђењу. 

 

Члан 39. 

 

 Надлежни орган који је донео решење 

о располагању грађевинског земљишта може 

донети решење којим се у целини или 

делимично поништава решење, односно 

други акт о додели земљишта на коришћење 
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ради изградње, у складу са раније важећим 

законима којима је било уређено грађевинско 

земљиште до 13. маја 2003. године, у случају 

да такав захтев поднесе ЈП „Градац“ Чачак, 

лице коме је земљиште додељено, односно 

његов правни следбеник, као и у случају да то 

лице није уписано као корисник у јавној 

евиденцији о непокретностима и правима на 

њима. 

 Решење којим се у целини или 

делимично поништава решење, односно 

други акт о додели земљишта на коришћење 

ради изградње може се донети ако су са 

поништењем сагласни ЈП „Градац“, као и 

лице коме је земљиште додељено, односно 

његов правни следбеник. 

 У случају из става 1. овог члана, лице 

може остварити право на раскид уговора и 

повраћај уплаћених средстава у складу са 

општим актом града важећим у време 

потписивања уговора о раскиду. 

 

6. Раскид уговора о отуђењу грађевинског 

земљишта 

 

Члан 40. 

 

 Уговор о отуђењу се може раскинути у 

случају да лице коме је грађевинско 

земљиште отуђено одустане од изградње на 

грађевинском земљишту које му је отуђено, 

као и уколико не извршава друге обавезе из 

уговора о отуђењу. 

 У случају из става 1. овог члана, 

предлог за раскид уговора о отуђењу подноси 

лице коме је грађевинско земљиште отуђено, 

или ЈП „Градац“. ЈП „Градац“ је дужно да 

поднесе предлог за раскид уговора о отуђењу 

одмах по наступању чињеница наведених у 

ставу 1. овог члана. 

 

Члан 41. 

 

 По предлогу за раскид уговора о 

отуђењу надлежни орган доноси решење 

којим се поништава решење о отуђењу и 

којим се овлашћује ЈП „Градац“ да са лицем 

коме је отуђено грађевинско земљиште 

закључи споразумни раскид уговора о 

отуђењу. 

 На основу решења из става 1. овог 

члана ЈП „Градац“, у име и за рачун Града, и 

лице коме је грађевинско земљиште отуђено 

закључују споразумни раскид уговора о 

отуђењу, у року од 30 дана од дана 

достављања решења из става 1. овог члана, 

лицу коме је грађевинско земљиште отуђено. 

 У случају да не буде закључен 

споразумни раскид уговора о отуђењу, у року 

из претходног става, ЈП „Градац“ има обавезу 

да једнострано раскине уговор о отуђењу, у 

складу са законом којим се регулишу 

облигациони односи. 

 Потписи уговорача на уговору о 

раскиду уговора о отуђењу, оверавају се пред 

надлежним органом, а трошкови овере падају 

на терет лица са којим се раскида уговор. 

 

Члан 42. 

 

 Лице са којим је раскинут уговор о 

отуђењу има обавезу да, о свом трошку, 

изврши брисање права својине у јавној књизи 

о евиденцији непокретности и правима на 

њима и врати грађевинско земљиште у 

првобитно стање, као и да Граду надокнади 

евентуално насталу штету. 

 Лице са којим је раскинут уговор о 

отуђењу, по достављању доказа да је испунио 

обавезе из става 1 овог члана има право на 

повраћај уплаћеног износа на име цене, у 
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номиналном износу, умањеног за износ 

депозита. 

 

IV. ДАВАЊЕ ГРАЂЕВИНСКОГ 
ЗЕМЉИШТА У ЗАКУП 

 

Члан 43. 

 

 Грађевинско земљиште се може дати у 

закуп ради: 

 1. изградње објеката за који се издаје 

привремена грађевинска дозвола у складу са 

законом, односно градском одлуком; 

 2. реализације пројеката од значаја за 

Републику Србију односно Град; 

 3.давања концесије или поверавања 

комуналне делатности у складу са посебним 

законом и 

 4. остваривања јавно-приватног 

партнерства. 

 

1. Давање грађевинског земљишта у 
закуп ради изградње објекта за који се 
издаје привремена грађевинска дозвола 

 

Члан 44. 

 

 Грађевинско земљиште се даје у закуп 

ради изградње објеката за које је законом 

предвиђено издавање привремене 

грађевинске дозволе, као и ради изградње 

привремених објеката по градској одлуци, на 

одређено време, на рок најдуже до пет 

година, у поступку прикупљања понуда 

јавним огласом. 

 ЈП „Градац“ подноси Комисији за 

грађевинско земљиште иницијативу за 

покретање поступка отуђења грађевинског 

земљишта јавним оглашавањем. 

 Градско веће града Чачка доноси 

решење да се приступа отуђењу грађевинског 

земљишта јавним оглашавањем, на основу 

предлога Комисије. 

Решење из става 1. овог члана мора да 

садржи опис и ближе податке о грађевинском 

земљишту које се даје у закуп, врсту, 

величину и намену објекта који се гради на 

земљишту, почетни износ закупнине и износ 

депозита.  

 Поступак давања у закуп грађевинског 

земљишта ради изградње објекта за који се 

издаје привремена грађевинска дозвола 

спроводи се сходном применом одредби ове 

одлуке које се односе на отуђење 

грађевинског земљишта прикупљањем 

понуда јавним огласом, уколико посебним 

одредбама члана 44.-64. ове одлуке одређено 

питање није другачије регулисано. 

 

Члан 45. 

 

 Јавни оглас за отуђење грађевинског 

земљишта припрема и објављује ЈП „Градац“. 

 Јавни оглас се објављује у дневном 

листу који се дистрибуира на целој 

територији Републике Србије и званичном 

сајту ЈП „Градац“, односно Града. 

 Јавни оглас о прикупљању понуда за 

отуђење грађевинског земљишта садржи 

нарочито: 

 1.назив власника земљишта које се 

даје у закуп; 

 2.ближе податке о начину давања у 

закуп; 

 3. податке о грађевинском земљишту 

(катастарска парцела, катастарска општина, 

површина, по потреби друге ближе податке); 

 4. врсту, величину и намену објекта 

који је закупац дужан да изгради; 
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 5.степен комуналне опремљености; 

 6. обавезу лица коме се отуђује 

грађевинско земљиште да плати законом 

прописане пореске обавезе, као и да са 

надлежним комуналним и другим правним 

лицима уговори и плати трошкове за 

инфраструктуру: ЕДБ, ПТТ, топлификацију, 

гасификацију и друго; 

 7. почетни износ закупнине; 

 8.критеријуми за избор најповољнијег 

понуђача; 

 9. рок закључења уговора о закупу и 

последице пропуштања; 

 10. начин и рок плаћања закупнине и 

последицу пропуштања; 

 11. рок за изградњу објекта; 

 12. обавезу подносиоца пријаве да 

ради учествовања у поступку јавног 

надметања, односно прикупљања понуда, 

уплати депозит на депозитни рачун ЈП 

„Градац“, или положи депозитну банкарску 

гаранцију, висину депозита и рок уплате 

истог, односно полагања гаранције, као и 

последице у случају одустанка, односно 

поништења решења; 

 13. време и место увида у 

документацију, односно услови откупа исте; 

 14. рок за повраћај депозита 

учесницима који нису успели у поступку 

прикупљања понуда; 

 15. начин, време и место за 

достављање понуда за учешће у поступку; 

 16. обавезан садржај понуде и исправе 

које је потребно доставити уз понуду; 

 17. назнаку да се у понуди обавезно 

наводи број рачуна на који ће извршити 

повраћај депозита; 

 18. време и место јавног отварања 

приспелих понуда; 

 19. обавештење да ће неблаговремене 

и непотпуне понуде бити одбачене. 

 

Члан 46. 

 

 Грађевинско земљиште се даје у закуп 

понуђачу који понуди највиши износ месечне 

закупнине. 

 Уговором о закупу прецизира се 

обавеза плаћања закупнине. Закупнина се 

утврђује на месечном нивоу. Закупнина се 

плаћа у месечним износима до краја месеца 

за текући месец и иста се ревалоризује на 

основу индекса потрошачких цена према 

званично објављеним подацима надлежног 

органа, о чему ЈП „Градац“ закупцу доставља 

рачун - фактуру писменим путем најкасније 

до 20.-ог у месецу за текући месец. Закупац 

може укупан износ закупнине за цео период 

трајања закупа да исплати одједном, у року 

од 30 дана од дана закључења уговора о 

закупу. 

 Закупац је дужан да, поред закупнине 

за локацију добијену у закуп, плати и локалну 

комуналну таксу, допринос за уређивање 

грађевинског земљишта, накнаду за 

коришћење електричне енергије, воде и све 

остале трошкове у току коришћења закупа.            

 

Члан 47. 

 

 Уз понуду се доставља доказ о уплати 

депозита, чију висину одређује Градско веће, 

приликом одлучивања о расписивању огласа.  

 Подносилац понуде мора уплатити 

депозит на рачун ЈП „Градац“ или положити 

неопозиву лицитациону банкарску гаранцију, 

без "приговора" и наплативу "на први позив" 

са роком важности до 180 дана од дана 

давања пријаве, односно понуде (у даљем 

тексту: депозитна банкарска гаранција), с тим 
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да висина депозита не може бити мања од 

10%, нити већа од 50% укупног износа 

закупнине за цео период закупа. 

 

Члан 48. 

 

 Понуде се подносе у року од 30 дана 

од дана објављивања огласа.  

 Понуде се достављају Комисији за 

грађевинско земљиште. 

 Поступак отварања писмених понуда 

спроводи Комисија за грађевинско земљиште.  

 Отварање понуда се може одржати 

најраније 35 дана од дана објављивања 

огласа. 

 Стручне и административне послове 

за Комисију у поступку јавног оглашавања 

обавља орган управе града Чачка надлежан за 

имовинско-правне послове. 

 

Члан 49. 

 

 Понуда за учествовање у поступку 

прикупљања понуда јавним огласом (у даљем 

тексту: понуда) се доставља у затвореној 

коверти са видљивом назнаком на коју 

локацију се односи и ко је подносилац 

понуде. 

 Понуда правног лица мора да садржи 

пословно име, седиште, број телефона и мора 

бити потписана од стране овлашћеног лица и 

оверена печатом. Уз понуду правног лица се 

прилаже извод из регистра привредних 

субјеката надлежног органа, не старији од 

месец дана и потврда о пореском 

идентификационом броју. 

 Понуда физичког лица мора да садржи 

име, презиме, адресу, број личне карте, 

матични број и број телефона и мора бити 

потписана. 

 Понуда предузетника мора да садржи 

све податке о предузетнику прописане ставом 

3. овог члана, пословно име, седиште и мора 

бити потписана од стране овлашћеног лица и 

оверена печатом. Уз понуду предузетника 

прилаже се извод из регистра надлежног 

органа, не старији од месец дана и потврда о 

пореском идентификационом броју. 

 У случају да понуде заступа 

пуномоћник, пуномоћје за заступање мора 

бити специјално и судски оверено. 

 Уз понуду се подноси доказ о уплати 

депозита, односно депозитна банкарска 

гаранција. 

 Уз понуду, мора да се достави изјава 

понуђача да прихвата све услове из јавног 

огласа. 

 Понуда мора да садржи месечни износ 

понуђене закупнине за грађевинско 

земљиште које се даје у закуп, који је исти 

или већи од почетног износа утврђеног 

огласом. 

 Понуда је непотпуна ако не садржи 

све што је прописано, ако нису приложене 

све исправе како је то предвиђено у овом 

члану, односно ако не садржи све податке 

предвиђене јавним огласом. 

 Грађевинско земљиште ће бити дато у 

закуп учеснику на огласу који понуди 

највиши износ закупнине, а испуњава и 

остале услове из огласа.  

 На оглас о прикупљању понуда не 

могу се јавити председник, нити члан 

Комисије. 

 

Члан 50. 

 

 Уколико се на оглас не пријави 

ниједан учесник или су понуде непотпуне, 

поступак оглашавања ће се поновити по 

истеку најмање 15 дана од дана заказаног 
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јавног отварања понуда, о чему одлуку 

доноси Градско веће. 

 Уколико се на оглас пријави само 

један учесник, поступак ће се спровести. 

 

Члан 51. 

 

 Председник Комисије јавно отвара 

понуде по редоследу приспећа, утврђује ко је 

поднео понуду и ко је од подносилаца 

присутан са овлашћењем да учествује у 

поступку. 

 О раду Комисије води се записник. 

 Записник се доставља ЈП „Градац“. 

 По обављеном отварању понуда, 

Комисија у року од три дана сачињава 

предлог за давање у закуп грађевинског 

земљишта или предлог да се земљиште не 

даје у закуп. 

 Записник о раду са предлогом из става 

4. овог члана Комисија доставља Градском 

већу. 

 

Члан 52. 

 

 Уколико се на оглас пријави само 

један учесник, грађевинско земљиште се 

може дати у закуп под условом да је учесник 

понудио најмање почетни износ закупнине и 

прихватио остале услове из огласа. 

 Ако у поступку два или више 

понуђача понуде исти износ закупнине, 

Комисија ће позвати понуђаче који су 

понудили исти износ закупнине, да у року од 

три дана од пријема позива, доставе нову 

писмену затворену понуду, са увећаним 

износом закупнине у односу на претходну 

понуду, а које понуде ће Комисија отворити и 

утврдити најповољнијег понуђача.  

 Уколико позвани понуђачи у року од 

три дана не доставе нову понуду, односно ако 

су понуђачи доставили нову понуду са истом 

закупнином, Комисија задржава право да 

избор најповољнијег понуђача изврши по 

слободном уверењу. 

 Уколико подносилац понуде не 

прихвати почетну висину закупнине или буде 

изабран за најповољнијег понуђача а не 

закључи уговор или одустане од понуде или 

не плати закупнину, у року утврђеном 

уговором, губи право на повраћај депозита, а 

евентуално дата банкарска гаранција ће се 

наплатити.  

 Учесници поступка прикупљања 

писмених понуда који нису изабрани за 

најповољнијег понуђача имају право на 

повраћај депозита у року утврђеном огласом.  

 

Члан 53. 

 

 Решење о давању у закуп грађевинског 

земљишта у поступку прикупљања понуда 

јавним огласом доноси Градско веће и 

садржи све елементе акта из члана 34. ове 

одлуке. 

 Градско веће може одлучити да се 

земљиште не изда у закуп. 

 На основу решења Градског већа, 

закупац је дужан да закључи уговор о давању 

грађевинског земљишта у закуп са ЈП 

„Градац“, у року од 30 дана од дана 

достављања решења. 

 

2. Давање грађевинског земљишта у закуп 

ради постављања мањих монтажних 

објеката привременог карактера 
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Члан 54. 

 

 Грађевинско земљиште за постављање 

мањих монтажних објеката привременог 

карактера чије се постављање и уклањање 

прописује градском одлуком, даје се на 

основу програма постављања објеката, на 

одређено време, на рок најдуже до пет 

година, у поступку прикупљања понуда 

јавним огласом.  

 Поступак давања у закуп грађевинског 

земљишта ради изградње објеката наведених 

у ставу 1. овог члана  Одлуке спроводи се 

сходном применом одредби ове одлуке које 

се односе на давање грађевинског земљишта 

у закуп прикупљањем понуда јавним 

огласом, уколико посебним одредбама овог 

члана одређено питање није другачије 

регулисано. 

 Грађевинско земљиште у закуп за 

постављање привремених објеката наведених 

у ставу 1. овог члана (у даљем тексту: 

локација) може добити правно лице или 

предузетник који су регистровани за 

обављање привредне делатности и који не 

дугују ЈП „Градац“ закупнину по претходним 

уговорима.  

 Закупац је дужан да локацију коју је 

добио у закуп користи на начин и под 

условима прописаним градском одлуком о 

постављању привремених објеката и 

уговором о закупу.  

 Уколико закупац не закључи уговор у 

року од 30 дана од дана достављања решења 

о давању земљишта у закуп, донето решење 

се поништава, а друга најповољнија понуда 

ће бити усвојена или ће оглас за дату 

локацију бити поновљен. 

 Закупац је дужан да приликом 

потписивања уговора о закупу преда 

безусловну банкарску гаранцију плативу на 

први позив, на износ од 1.000 еура у 

динарској противвредности по средњем курсу 

НБС на дан плаћања, са важношћу за период 

од шест година, као обезбеђење за уредно 

извршење уговорне обавезе закупца да сам 

уклони постављени привремени објекат са 

локације у случају истека рока закупа, 

доношења извршног решења надлежне 

инспекције за уклањање објекта, раскида 

уговора о закупу и у другим случајевима када 

је закупац дужан да уклони објекат са 

локације који су прописани одлуком о 

привременим објектима и уговором о закупу. 

Уколико закупац не преда наведену 

банкарску гаранцију, сматра се да нису 

испуњени услови за закључење уговора о 

закупу и закупац нема право на повраћај 

депозита. 

 Закупац је дужан да закупнину плаћа 

на начин и под условима одређеним уговором 

о закупу. У случају да закупац не плати две 

доспеле месечне закупнине, уговор о закупу 

ће се раскинути, а закупац је дужан да уклони 

објекат са локације у року од десет дана од 

дана добијања налога ЈП „Градац“ за 

уклањање објекта. Ако закупац сам не уклони 

објекат са локације у наведеном року, објекат 

уклања ЈП „Градац“ коришћењем новца 

добијеног наплатом банкарске гаранције, 

одвози објекат, депонује га и не одговара за 

евентуалну штету насталу уклањањем, 

демонтирањем и депоновањем а трошкове 

настале уклањањем, демонтирањем и 

депоновањем сноси закупац. Након тога се 

поново расписује оглас за доделу локације у 

закуп.  

 Закупац има право прече доделе 

локације по истеку рока закупа, уколико 

локација буде понуђена на поново 

објављеном конкурсу, уколико прихвати 

најповољнију понуду за дату локацију, ако 

није објекат ненаменски користио и ако је у 

уговореним роковима плаћао закуп. 
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 Трошкови израде, постављања и 

одржавања објекта падају на терет закупца. 

Закупац је дужан да објекат одржава у 

исправном и чистом стању, поправља и мења 

оштећене делове и предузима све радње 

неопходне за одржавање естетског изгледа 

објекта.  

 Закупац локације је дужан да прибави 

решење о одобрењу постављања привременог 

објекта од градске управе надлежне за 

послове урбанизма у складу са одредбама 

градске одлуке о постављању привремених 

објеката и да објекат постави у складу са 

прибављеним одобрењем најкасније у року 

од тридесет дана од дана закључења уговора 

о закупу локације.  Уколико закупац не 

постави објекат у наведеном року, уговор о 

закупу ће се раскинути, па ће бити усвојена 

друга најповољнија понуда или ће оглас за 

дату локацију бити поновљен. 

 

3. Решење о закупу грађевинског земљишта 

 

Члан 55. 

 

 Решење о давању у закуп грађевинског 

земљишта садржи нарочито: 

 1. назив власника земљишта које се 

отуђује; 

 2. податке о лицу коме се грађевинско 

земљиште даје у закуп; 

 3.податке о грађевинском земљишту 

које се даје у закуп (катастарска парцела, 

катастарска општина, површина и по потреби 

друге ближе податке); 

 4. податке о врсти, намени и 

димензијама објекта који је закупац дужан да 

изгради, уколико се грађевинско земљиште 

отуђује ради изградње; 

 5. висину, рок и начин плаћања 

закупнине (једнократно или на рате, са 

констатацијом да ће се уколико се уговори 

плаћање на рате износ рате усклађивати са 

индексом потрошачких цена у Републици 

Србији, према објављеним подацима 

надлежне организације за послове вођења 

статистике), рачун на који се врши уплата, 

средство обезбеђења уколико се плаћање 

врши на рате и последице пропуштања 

плаћања у року; 

 6. рок трајања закупа; 

 7. рок привођења земљишта намени, 

односно рок изградње објекта; 

 8.обавезу закупца да плати законом 

прописане пореске обавезе, као и да са 

надлежним јавним предузећима уговори и 

плати трошкове за прикључење и коришћење 

инфраструктурних мрежа (ЕДБ, ПТТ, 

топлификација, гасификација); 

 9. обавезу лица коме се грађевинско 

земљиште отуђује да у року од 30 дана од 

дана достављања решења о давању у закуп 

закључи уговор о закупу и последицу 

пропуштања закључења уговора у року. 

 

4. Уговор о закупу грађевинског земљишта 

 

Члан 56. 

 

 Уговор о закупу грађевинског 

земљишта се закључује са закупцем у року од 

30 дана од дана достављања решења о закупу 

и садржи нарочито: 

 1.означење власника земљишта које се 

даје у закуп; 

 2.означење уговорних страна; 

 3.податке о грађевинском земљишту 

(катастарска парцела, катастарска општина, 

површина и по потреби друге ближе 

податке); 
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 4. податке о врсти, намени и 

димензијама објекта који је закупац дужан да 

изгради, уколико се грађевинско земљиште 

отуђује ради изградње; 

 5. висину, рок и начин плаћања 

закупнине (једнократно или на рате, са 

констатацијом да ће се уколико се уговори 

плаћање на рате износ рате усклађивати са 

индексом потрошачких цена у Републици 

Србији, према објављеним подацима 

надлежне организације за послове вођења 

статистике), рачун на који се врши уплата, 

износ уплаћеног депозита, средство 

обезбеђења уколико се плаћање врши на рате 

и последице пропуштања плаћања у року; 

 6. рок трајања закупа; 

 7. рок привођења земљишта намени, 

односно рок изградње објекта; 

 8. обавезу закупца да плати законом 

прописане пореске обавезе, као и да са 

надлежним јавним предузећима уговори и 

плати трошкове за прикључење и коришћење 

инфраструктурних мрежа (ЕДБ, ПТТ, 

топлификација, гасификација); 

 9. висину, рок и начин плаћања 

доприноса за уређивање грађевинског 

земљишта, у складу са одлуком која 

регулише утврђивање и плаћање доприноса 

за уређивање грађевинског земљишта; 

 10. права и обавезе у случају 

неизвршења обавезе; 

 11.обавезу закупца да достави 

банкарску гаранцију за уредно извршење 

уговорних обавеза; 

 12.друге обавезе које произилазе из 

давања у закуп грађевинског земљишта 

 13. начин решавања спорова; 

 14. поступак и услове за измену или 

раскид уговора; 

 15. друга права и обавезе. 

 

Члан 57. 

 

 Право закупа из чл. 43. ове одлуке не 

уписује се у јавној књизи о евиденцији 

непокретности и правима на њима. 

 ЈП „Градац“ дужно је да води 

службену евиденцију о грађевинском 

земљишту датом у закуп, која садржи 

основне податке из уговора о закупу 

грађевинског земљишта (податке о 

земљишту, закупцу, броју и датуму уговора, 

објекту и сл.).  

 

5. Давање грађевинског земљишта у закуп у 
другим случајевима 

 

Члан 58. 

 

 У случају давања концесије или 

поверавања комуналне делатности у складу 

са посебним законима, грађевинско 

земљиште се може дати у закуп на временски 

период предвиђен уговором о концесији, 

односно на временски период на који је 

поверено обављање комуналне делатности. 

 Ради остваривања јавно-приватног 

партнерства, неизграђено грађевинско 

земљиште у јавној својини може се дати у 

закуп приватном партнеру на рок на који је 

закључен јавни уговор у складу са законом 

којим се уређује јавно-приватно партнерство 

и концесија, односно уносити као оснивачки 

улог у привредна друштва, а власник 

грађевинског земљишта у јавној својини 

може са физичким или правним лицем 

закључити и уговор о заједничкој изградњи 

једног или више објеката. 

 Грађевинско земљиште се може дати у 

закуп по закупнини која је мања од тржишне 

или без накнаде када се ради о реализацији 

пројеката за изградњу објеката од значаја за 
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Републику Србију, односно Град, као и када 

се ради о међусобном располагању између 

власника грађевинског земљишта у јавној 

својини. 

 Давање у закуп грађевинског 

земљишта из ст. 1, 2 и 3. овог члана врши се 

на начин и под условима прописаним 

подзаконским актом Владе Републике Србије. 

Учесник јавног надметања, односно учесник 

у поступку прикупљања понуда који сматра 

да је грађевинско земљиште дато у закуп 

супротно одредбама закона, подзаконског 

акта Владе Републике Србије, односно ове 

одлуке, те да му је на тај начин повређено 

право, може поднети надлежном суду тужбу 

за поништај уговора о закупу у року од осам 

дана од сазнања за закључење уговора, а 

најкасније у року од 30 дана од дана 

закључења уговора. 

 

6. Поништење решења о давању у закуп 
грађевинског земљишта 

 

Члан 59. 

 

 Надлежни орган који је донео решење 

о давању у закуп грађевинског земљишта 

доноси решење о поништењу решења о 

давању у закуп у случају да лице коме је 

решењем дато у закуп грађевинско земљиште 

не приступи закључењу уговора о закупу у 

року од 30 дана од дана достављања решења 

о закупу или одустане од закључења уговора 

о закупу. 

Предлог за доношење решења о стављању 

ван снаге решења о закупу, подноси ЈП 

„Градац“ Чачак одмах по протеку рока за 

плаћање закупнине, односно за закључење 

уговора о закупу. 

Лице коме је решењем дато у закуп 

грађевинско земљиште нема право на 

повраћај уплаћеног депозита по јавном 

огласу о јавном надметању, односно 

прикупљању понуда, а евентуално дата 

депозитна банкарска гаранција ће се 

наплатити. 

 

7. Измена уговора о закупу грађевинског 
земљишта 

 

Члан 60. 

 

 Ако се промени власник објекта, 

односно посебног физичког дела објекта који 

је изграђен или се гради на грађевинском 

земљишту у јавној својини, које се користи 

по основу уговора о закупу закљученом у 

складу са ранијим законима о планирању и 

изградњи, закуподавац ће, на захтев закупца, 

изменити уговор о закупу тако што ће на 

место, односно поред дотадашњег закупца 

ступити нови власник објекта, односно дела 

објекта. 

 Уз захтев за измену уговора о закупу 

доставља се уговор о куповини објекта или 

куповини објекта у изградњи, односно други 

правни основ којим се стиче право својине на 

објекту или објекту у изградњи, који је 

оверен у складу са законом, односно 

правноснажно решење о наслеђивању, са 

потврдом пореске управе о измирењу пореза 

по том правном основу или са потврдом 

пореске управе о ослобађању од пореске 

обавезе, и изјава новог власника објекта, 

односно дела објекта да прихвата све обавезе 

дотадашњег закупца из уговора о закупу. 

 Ако се промени власник катастарске 

парцеле коме је у поступку исправке граница 

суседних катастарских парцела дато у закуп 

грађевинско земљиште у јавној својини, на 

захтев новог власника може се изменити 

уговор о закупу тако што ће на место 
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дотадашњег закупца, ступити нови власник 

катастарске парцеле. 

 Уз захтев за измену уговора о закупу 

из става 3. овог члана доставља се доказ о 

праву својине на катастарској парцели, основ 

стицања са потврдом пореске управе о 

измирењу пореза по основу стицања права 

својине или са потврдом пореске управе о 

ослобођењу од пореске обавезе и изјава 

власника да прихвата све обавезе дотадашњег 

закупца из уговора о закупу. 

 По захтеву из става 2. и 4. овог члана, 

надлежни орган  доноси решење којим се 

мења закупац, тако што ће на место, односно 

поред дотадашњег закупца ступити, нови 

власник. 

 На основу решења из става 5. овог 

члана закуподавац закључује са новим 

власником, уговор о закупу, односно уговор о 

измени уговора о закупу, у року од 30 дана од 

дана достављања решења новом власнику, 

који по потписивању представља основ за 

промену уписа закупца у јавној књизи о 

евиденцији непокретности и правима на 

њима. Права и обавезе за новог закупца 

настају даном уписа права закупа у јавној 

књизи о непокретностима и правима на њима. 

 

8. Претварање права закупа у право својине 

 

Члан 61. 

 

 Право закупа на изграђеном, односно 

неизграђеном грађевинском земљишту које је 

стечено уговором о закупу, закљученом у 

складу са ранијим законима о планирању и 

изградњи, претвара се у право својине под 

условима и на начин прописан законом, по 

измирењу укупне закупнине, о чему ЈП 

„Градац“ издаје потврду. 

 Захтев за претварање наведеног права 

подноси закупац ЈП „Градац“, које је дужно у 

року од осам дана да изврши обрачун укупне 

закупнине и износа који треба платити и да о 

томе обавести подносиоца захтева, уз налог 

закупцу за плаћање закупнине у року од осам 

дана од добијања обрачуна. Уколико закупац 

плати закупнину по достављеном обрачуну, 

ЈП „Градац“ ће му издати одговарајућу 

потврду. 

 

9. Раскид уговора о закупу 

 

Члан 62. 

 

 Уговор о закупу се раскида пре истека 

уговореног рока: 

 1. ако закупац одустане од изградње 

на грађевинском земљишту које му је дато у 

закуп; 

 2. ако закупац не плати укупну 

закупнину у року утврђеном уговором о 

закупу (уколико је као начин плаћања 

закупнине утврђена једнократна уплата) или 

не плати прву рату у року утврђеном 

уговором о закупу (уколико је као начин 

плаћања закупнине утврђено плаћање на 

рате) или не плати закупнину у висини од две 

доспеле месечне рате; 

 3. ако закупац не користи дато 

грађевинско земљиште за потребе изградње 

већ за друге намене, 

 4. ако закупац не приведе грађевинско 

земљиште намени у уговореном року, 

односно не изгради привремени објекат у 

уговореном року и 

 5. у другим случајевима у складу са 

законом. 
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Члан 63. 

 

 На раскид уговора о закупу сходно се 

примењују одредбе ове одлуке које се односе 

на раскид уговора о отуђењу. 

 

Члан 64. 

 

 Лице са којим је раскинут уговор о 

закупу, има обавезу да, о свом трошку, 

изврши брисање права закупа у јавној књизи 

о евиденцији непокретности и правима на 

њима и врати грађевинско земљиште у 

првобитно стање, као и да Граду надокнади 

евентуално насталу штету. 

 Закупац са којим је раскинут уговор о 

закупу, по достављању доказа да је испунио 

обавезе из става 1. овог члана има право на 

повраћај уплаћеног износа на име закупнине, 

у номиналном износу, уколико је закупнина 

плаћена једнократно, умањеном за депозит 

(уколико је грађевинско земљиште дато у 

закуп у поступку јавног оглашавања) и 

сразмерни део износа закупнине за период 

држања грађевинског земљишта у закупу. 

 

V. МЕЂУСОБНО РАСПОЛАГАЊЕ 

ВЛАСНИКА ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИ- 

ШТА У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ 

 

Члан 65. 

 

 Међусобно располагање власника 

грађевинског земљишта у јавној својини је 

пренос права јавне својине на грађевинском 

земљишту између носилаца права јавне 

својине. 

 Под међусобним располагањем из 

става 1. овог члана, подразумева се и давање 

грађевинског земљишта у закуп и размена. 

Међусобно располагање између носилаца 

права јавне својине на грађевинском 

земљишту врши се непосредном погодбом, 

по тржишним условима, с тим да се 

грађевинско земљиште може отуђити или 

дати у закуп без накнаде, односно по цени, 

односно закупнини која је мања од тржишне 

у складу са законом, подзаконским актом 

Владе Републике Србије и овом одлуком. 

 У случају да се међусобно 

располагање између носилаца права јавне 

својине на грађевинском земљишту врши по 

тржишним условима, тржишну вредност 

грађевинског земљишта утврђује републички 

орган надлежан за процену тржишне 

вредности. 

 Поступак међусобног располагања 

власника грађевинског земљишта у јавној 

својини спроводи се сходном применом 

члана 29 ове одлуке. 

 

VI. УЛАГАЊЕ ГРАЂЕВИНСКОГ 

ЗЕМЉИШТА У КАПИТАЛ 

 

Члан 66. 

 

 Неизграђено грађевинско земљиште се 

може уносити као оснивачки улог у јавно 

предузеће и друштво капитала. 

 Уношење грађевинског земљишта из 

става 1. овог члана, врши се на начин и у 

поступку који су прописани Статутом, 

посебним законима којима је уређена област 

привредних друштава и јавних предузећа и 

оснивачким актом јавног предузећа, односно 

друштва капитала уколико се ради о улагању 

у капитал већ основаних правних лица. 
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VII. УСТАНОВЉАВАЊЕ ПРАВА 

СТВАРНЕ СЛУЖБЕНОСТI  

 

Члан 67. 

 

 Градско веће града Чачка, може 

донети решење о установљавању права 

стварне службености на грађевинском 

земљишту у јавној својини Града, као 

послужном добру, када је према прописима 

којима се уређује изградња, односно другим 

прописима, уговор о установљавању права 

службености предвиђен као услов за 

издавање грађевинске дозволе за изградњу 

објекта, односно решења о одобрењу за 

извођење радова, као и у другим случајевима 

када је то, с обзиром на околности, 

неопходно. 

 Иницијативу за доношење решења о 

установљавању права стварне службености 

на грађевинском земљишту у јавној својини 

Града, као послужном добру, подноси 

заинтересовано лице или ЈП „Градац“ 

надлежном органу управе. Иницијатива мора 

бити образложена. Уз иницијативу за 

доношење решења из става 1. овог члана, 

подносилац иницијативе је дужан да достави 

копију катастарског плана, препис листа 

непокретности и информацију о локацији, 

односно налаз вештака одговарајуће струке 

из кога следи неопходност конституисања 

права службености. 

 Надлежни орган управе поднету 

иницијативу доставља Комисији за 

грађевинско земљиште. Комисија за грађе- 

винско земљиште утврђује да ли су испуњени 

прописани услови за установљавање стварне 

службености, а посебно да ли је устано- 

вљавање стварне службености оправдано и 

целисходно. 

 Уколико Комисија за грађевинско 

земљиште утврди да нису испуњени 

прописани услови за установљавање стварне 

службености или да установљавање стварне 

службености није оправдано или целисходно, 

о томе обавештава надлежни орган управе, 

наводећи разлоге за свој закључак. По 

добијању закључка Комисије, надлежни 

орган управе обавештава подносиоца захтева 

да његов захтев није основан. 

 Уколико Комисија за грађевинско 

земљиште утврди да су испуњени прописани 

услови за установљавање стварне 

службености и да је установљавање стварне 

службености оправдано и целисходно, о томе 

обавештава надлежни орган управе, наводећи 

разлоге за свој закључак. По добијању 

закључка, надлежни орган припрема предлог 

решења о установљавању стварне 

службености и доставља га Градском већу, 

ради доношења.  

За установљено право стварне 

службености се плаћа накнада, према 

процени органа надлежног за процену 

тржишне вредности непокретности, у року од 

15 дана од дана закључења уговора. 

У року од 30 дана од дана достављања 

решења из става 1. овог члана, Град и 

стицалац права службености закључују 

уговор о установљавању права стварне 

службености. Уколико стицалац права 

службености не изврши плаћање накнаде у 

року из става 6. овог члана, као и уколико не 

приступи закључењу уговора у року из става 

7. овог члана, решење из става 1. овог члана 

се поништава. 
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VIII. ПРИБАВЉАЊЕ ГРАЂЕВИНСКОГ 

ЗЕМЉИШТА У ЈАВНУ СВОЈИНУ 

ГРАДА 

 

Члан 68. 

 

 Грађевинско земљиште се прибавља у 

јавну својину Града у складу са одредбама 

закона којим је уређена јавна својина, у 

поступку и на начин прописан чланом 11., 12. 

и 13. ове одлуке. 

 Прибављање грађевинског земљишта 

у јавну својину Града спроводи се у поступку 

јавног надметања или прикупљања писмених 

понуда, а изузетно непосредном погодбом, 

под условима утврђеним законом и овом 

одлуком. 

 Највиша купопродајна цена 

грађевинског земљишта које се прибавља у 

јавну својину града је тржишна вредност 

предметне непокретности. 

 Грађевинско земљиште се може 

прибавити у јавну својину града непосредном 

погодбом, али не изнад процењене тржишне 

вредности непокретности, ако у конкретном 

случају то представља једино могуће решење, 

под којим се подразумева: 

 1. случај када грађевинско земљиште 

које се прибавља у јавну својину по својим 

карактеристикама једино одговара потребама 

Града, односно правних лица које је основао 

Град, с тим да решење којим се прибавља 

грађевинско земљиште садржи образложење 

разлога оправданости и целисходности 

прибављања и разлоге због којих се 

прибављање не би могло реализовати јавним 

надметањем, односно прикупљањем понуда; 

 2. случај када се ради о међусобном 

располагању између носилаца права јавне 

својине. 

 Грађевинско земљиште се може 

прибавити у јавну својину Града и 

бестеретним правним послом (поклон или 

једнострана изјава воље). 

 Одредбе ове одлуке које се односе на 

поступак отуђења грађевинског земљишта, 

сходно се примењују и на поступак 

прибављања грађевинског земљишта у јавну 

својину града. 

Члан 69. 

 Након доношења одлуке о приступању 

прибављању грађевинског земљишта у јавну 

својину Града, Комисија за грађевинско 

земљиште објављује оглас о спровођењу 

поступка јавног надметања или прикупљања 

писмених понуда за прибављање 

непокретности у јавну својину.  

 Јавни оглас за прибављање грађе- 

винског земљишта припрема и објављује 

Комисија за грађевинско земљиште. 

 Јавни оглас се објављује у дневном 

листу који се дистрибуира на целој 

територији Републике Србије, или у листу 

који се дистрибуира на територији Града и 

званичном сајту ЈП „Градац“, односно Града. 

 Јавни оглас о јавном надметању, 

односно прикупљању понуда за прибављање 

грађевинског земљишта садржи нарочито: 

 1. назив правног лица за чије потребе 

се грађевинско земљиште прибавља у јавну 

својину (назив купца);  

 2. карактеристике грађевинског 

земљишта које се прибавља у јавну својину;  

 3. ближе услове за прибављање 

грађевинског земљишта у јавну својину (у 

погледу рокова плаћања, дана увођења у 

посед и сл.);  

 4. обавезу подносиоца пријаве за 

учествовање у поступку јавног надметања, 

односно понуде за учествовање у поступку 

прикупљања писмених понуда, да уз пријаву, 



Strana broj  1060— Broj 5                SLU@BENI LIST ГРАДА ^A^KА              4. mart  2016. godine 
 

односно понуду достави одговарајући доказ о 

праву својине на грађевинском земљишту 

које је предмет прибављања у јавну својину и 

уписана у одговарајућу јавну књигу о 

евиденцији непокретности и правима на 

њима и др.;  

 5. обавезу власника грађевинског 

земљишта која се нуди да достави изјаву да 

на истој не постоје права трећих лица, да није 

оптерећена теретима, да није под спором, 

нити под забраном располагања, да није 

предмет теретног или бестеретног правног 

посла, нити уговора о доживотном 

издржавању и да не постоје друге сметње за 

пренос права својине, као и изјаву да уколико 

се утврди да на непокретности која се нуди 

постоји било какав терет, продавац се 

обавезује да га отклони о свом трошку, 

односно да купцу пружи заштиту од евикције 

и сноси сву одговорност за евентуалне правне 

недостатке;  

 6. обавезу подносиоца пријаве, 

односно понуде да уз пријаву, односно 

понуду достави доказ да су измирени сви 

трошкови коришћења непокретности која се 

нуди (утрошена електрична енергија, 

комуналије, порез на имовину и друго);  

 7. критеријум за избор најповољнијег 

понуђача;  

 8. обавезан садржај пријаве, односно 

понуде и исправе које је потребно доставити 

уз пријаву, односно понуду;  

 9. адресу за достављање пријаве, 

односно понуде;  

 10. рок за подношење пријаве, 

односно понуде;  

 11. место и време одржавања јавног 

надметања, односно отварања понуда;  

 12. обавештење да подносиоци 

неблаговремене и непотпуне пријаве, 

односно понуде неће моћи да учествују у 

поступку јавног надметања, односно 

прикупљања писмених понуда, односно да ће 

исте бити одбачене.  

 Пријава, односно понуда из става 1. 

овог члана доставља се у затвореној коверти 

са видљивом назнаком на који се оглас 

односи и ко је подносилац пријаве, односно 

понуде.  

 Пријава, односно понуда правног лица 

мора да садржи: назив, седиште и број 

телефона и мора бити потписана од стране 

овлашћеног лица.  

 Уз пријаву, односно понуду правног 

лица се прилаже извод из регистра 

привредних субјеката надлежног органа и 

потврда о пореском идентификационом 

броју.  

 Пријава, односно понуда физичког 

лица мора да садржи: име и презиме, адресу, 

број личне карте, матични број и број 

телефона и мора бити потписана, а ако је то 

лице приватни предузетник уз пријаву, 

односно понуду се прилаже извод из регистра 

надлежног органа и потврда о пореском 

идентификационом броју.  

 У случају да подносиоца пријаве, 

односно понуде заступа пуномоћник, 

пуномоћје за заступање мора бити специјално 

и судски оверено.  

 Пријава, односно понуда је непотпуна 

ако не садржи све што је прописано, ако нису 

приложене све исправе како је то предвиђено, 

односно ако не садржи све податке 

предвиђене огласом или су подаци дати 

супротно објављеном огласу.  

 

Члан 70. 

 

 Поступак прибављања непокретности 

у јавну својину спроводи Комисија, која о 

току поступка води записник и по окончаном 
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поступку утврђује предлог за избор 

најповољнијег понуђача.  

 Услови за спровођење поступка јавног 

надметања, односно разматрања писмених 

понуда су испуњени уколико пристигне 

најмање једна благовремена и потпуна 

пријава, односно понуда.  

 Уколико подносилац благовремене и 

потпуне пријаве, односно понуде не приступи 

јавном надметању, односно отварању 

писмених понуда, сматраће се да је одустао 

од пријаве, односно понуде.  

 Подносиоци неблаговремене, односно 

непотпуне пријаве не могу да учествују у 

поступку јавног надметања, а непотпуне, 

односно неблаговремене пријаве, односно 

понуде се одбацују.  

 Одлуку о избору најповољнијег 

понуђача, након спроведеног поступка јавног 

надметања, односно прикупљања писмених 

понуда доноси надлежни орган.  

 

Члан 71. 

 

 Прибављање неизграђеног грађеви- 

нског земљишта у јавну својину Града за 

потребе уређења површина јавне намене, 

може се, осим у поступку прописаном 

законом којим се уређује експропријација, 

спровести и споразумом са власником 

грађевинског земљишта, непосредном 

погодбом, по тржишним условима, у 

поступку и на начин прописан чланом 11., 12. 

и 13. ове одлуке и сходном применом одреби 

члана 29. ове одлуке. 

 

 

 

 

IX. РАЗМЕНА ГРАЂЕВИНСКОГ 
ЗЕМЉIШТА 

 

Члан 72. 

 

 Размена грађевинског земљишта у 

јавној, задружној и приватној својини, врши 

се непосредном погодбом, у складу са 

одредбама закона којим је уређена јавна 

својина, подзаконским актом Владе 

Републике Србије и овом одлуком, под 

следећим условима: 

 1) ако је размена у интересу Града, 

односно ако се тиме обезбеђују већи приходи 

за Град или бољи услови за ефикасно вршење 

права и дужности Града; 

 2) ако се грађевинско земљиште 

размењује под тржишним условима; 

 3) ако се, у случају кад је тржишна 

вредност грађевинског земљишта у јавној 

својини већа од тржишне вредности 

грађевинског земљишта које се прибавља у 

јавну својину на име размене, уговори 

доплата разлике у новцу у року од 15 дана од 

дана закључења уговора.  

 Предмет размене може бити изграђено 

и неизграђено грађевинско земљиште. 

 Под разменом грађевинског земљишта 

подразумева се отуђење грађевинског 

земљишта из јавне својине, као и прибављање 

грађевинског земљишта у јавну својину 

Града, па се одредбе ове одлуке које се 

односе на поступак отуђења грађевинског 

земљишта, односно прибављања 

грађевинског земљишта у јавну својину 

Града, сходно примењују и на поступак 

размене изграђеног и неизграђеног 

грађевинског земљишта. 

 Предлог акта, односно акт о 

прибављању непокретности, мора да садржи 
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образложење из кога се може утврдити 

постојање околности из става 1. овог члана. 

 

X. ДЕОБА ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉI-  
ШТА 

 

Члан 73. 

 

 Деоба грађевинског земљишта у 

сусвојини Града и других носилаца права 

својине врши се сходно одредбама закона 

којим се уређују основе својинско-правних 

односа и ове одлуке, непосредном погодбом, 

по тржишним условима. Деоба се врши у 

циљу развргнућа сувласничке заједнице. 

 Поступак за деобу грађевинског 

земљишта спороводи се сходном применом 

члана 29 ове Одлуке. 

 Деоба из става 1. овог члана, спроводи 

се и у случају да је на грађевинском 

земљишту уписана јавна својина града и 

право коришћења, у ком случају се врши 

развргнуће сувласничке, односно 

сукорисничке заједнице. 

 Деоба из става 1. овог члана, спроводи 

се и у случају да је на грађевинском 

земљишту уписана јавна својина града и 

право дугорочног закупа које је стечено на 

основу ранијих закона о планирању и 

изградњи. 

 Предмет деобе може бити изграђено и 

неизграђено грађевинско земљиште. 

 Тржишну вредност грађевинског 

земљишта које је предмет деобе утврђује 

надлежни орган одређен чланом 15 став 3. 

ове одлуке. 

 

 

 

 

Члан 74. 

 

 Иницијативу за деобу грађевинског 

земљишта подноси надлежном органу управе 

заинтересовано лице или ЈП „Градац“, који 

ову иницијативу прослеђује Комисији за 

грађевинско земљиште, ради утврђивања 

њене основаности.  

 Комисија за грађевинско земљиште 

утврђује испуњеност услова за деобу 

катастарске парцеле, а посебно оправданост и 

целисходност тражене деобе. Уколико је ради 

доношења решења о деоби грађевинског 

земљишта потребна израда пројекта 

парцелације, односно препарцелације, 

подносилац иницијативе обезбеђује израду 

пројекта, у складу са извештајем из става 1 

овог члана и сноси трошкове израде. 

 У случају да је грађевинско земљиште 

које је предмет деобе, или део тог земљишта, 

више катастарских парцела, од којих су неке 

постојеће или планиране јавне површине, 

критеријум који је опредељујући приликом 

процене оправданости и целисходности деобе 

је стицање права искључиве својине града на 

грађевинском земљишту јавне намене. 

 У случају да је предмет деобе 

грађевинско земљиште на више катастарских 

парцела, од којих су неке изграђене, а неке 

неизграђене, критеријум који је 

опредељујући приликом процене 

оправданости и целисходности деобе је 

стицање права искључиве својине града на 

неизграђеном грађевинском земљишту. 

 Уколико је ради доношења решења о 

деоби грађевинског земљишта потребна 

израда пројекта парцелације, односно 

препарцелације, подносилац иницијативе 

обезбеђује израду пројекта и сноси трошкове 

израде. 
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Члан 75. 

 

 Грађевинско земљиште у јавној 

својини се може отуђити другом сувласнику, 

непосредном погодбом, по тржишним 

условима, у складу са одредбама ове одлуке 

којима је уређено отуђење грађевинског 

земљишта у случају: 

 1. да постоји сувласништво на 

катастарској парцели за коју нема 

урбанистичких услова за формирање две или 

више грађевинских парцела; 

 2. да идеални део грађевинског 

земљишта у јавној својини прерачунат у 

реални део не испуњава услов за формирање 

посебне грађевинске парцеле; 

 3. да се грађевинска парцела састоји 

од више катастарских парцела од којих су 

неке у јавној, а неке у приватној својини, с 

тим да грађевинско земљиште у јавној 

својини не испуњава услов за посебну 

грађевинску парцелу, а нису испуњени други 

услови за отуђење непосредном погодбом у 

поступку исправке границе суседних 

катастарских парцела. 

 У случајевима из става 1. тач. 1. и 2. 

овог члана, идеални део грађевинског 

земљишта у јавној својини, може се отуђити 

и јавним оглашавањем ради изградње, под 

условом да је катастарска парцела 

неизграђено грађевинско земљиште које 

испуњава услове грађевинске парцеле и које 

је намењено за изградњу, и под условом да 

такав захтев поднесе други сувласник, у ком 

случају се примењују одредбе ове одлуке 

којима је уређено отуђење грађевинског 

земљишта јавним оглашавањем. 

 У случају из става 1. тачка 3. овог 

члана, катастарске парцеле у јавној својини 

које чине део грађевинске парцеле могу се 

отуђити јавним оглашавањем ради изградње 

у складу са одредбама ове одлуке којима је 

уређено отуђење грађевинског земљишта 

јавним оглашавањем, под условом да такав 

захтев поднесу власници преосталих 

катастарских парцела које чине грађевинску 

парцелу. 

 У случају из ст. 2. и 3. овог члана, 

други сувласник, односно власници 

катастарских парцела које чине део 

грађевинске парцеле, дају сагласност граду да 

спроведе поступак отуђења грађевинског 

земљишта у јавној својини, путем јавног 

оглашавања, донесе решење и закључи 

уговор о отуђењу. 

 

Члан 76. 

 

 Одредбе ове одлуке којима је уређена 

деоба грађевинског земљишта, сходно се 

примењују и на деобу неизграђеног 

грађевинског земљишта у заједничкој својини 

Града и других носилаца права својине, 

односно корисника земљишта, под условом 

да се на основу уверења органа надлежног за 

упис права на непокретностима, или других 

доказа, може утврдити реални удео 

сувласника, односно сукорисника, с тим да 

уколико реални удео не може да се утврди, 

претпоставка је да су сувласнички, односно 

сукориснички удели једнаки. 

 

XI. САГЛАСНОСТИ 

 

Члан 77. 

 

 Заинтересовано лице подноси захтев 

за давање сагласности прописаних чланом 78 

и 79 ове одлуке надлежном органу управе,  

који захтев доставља Комисији за 

грађевинско земљиште. Уз захтев се подноси 

копија катастарског плана и препис листа 

непокретности за катастарске парцеле које су 
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предмет давања сагласности, као и 

информација о локацији за  предметно 

земљиште. 

 Комисија за грађевинско земљиште 

утврђује да ли су испуњени прописани 

услови за давање тражене сагласности, а 

посебно да ли је давање сагласности 

оправдано и целисходно. 

 Уколико Комисија за грађевинско 

земљиште утврди да нису испуњени 

прописани услови за давање тражене 

сагласности или да давање сагласности није 

оправдано или целисходно, о томе 

обавештава надлежни орган управе, наводећи 

разлоге за свој закључак.  По добијању 

закључка Комисије, надлежни орган управе 

обавештава подносиоца захтева да његов 

захтев није основан. 

 Уколико Комисија за грађевинско 

земљиште утврди да су испуњени прописани 

услови за давање тражене сагласности и да је 

давање сагласности оправдано и целисходно, 

о томе обавештава надлежни орган управе, 

наводећи разлоге за свој закључак. По 

добијању закључка надлежни орган припрема 

предлог сагласности и доставља га Градском 

већу, ради доношења. 

 Уколико је давање сагласности 

условљено плаћањем одређене накнаде, 

Градско веће доноси одговарајућу одлуку 

којом обавезује подносиоца захтева да уплати 

накнаду за давање сагласности, а по уплати 

накнаде издаје тражену сагласност. 

 

Члан 78. 

 

 Градско веће града Чачка доноси 

решење којим власнику објекта изграђеног 

без грађевинске дозволе, даје сагласност за 

озакоњење објекта, када је таква сагласност 

услов прибављања решења о озакоњењу 

објекта. 

 У случају из става 1. овог члана, 

подносилац уз захтев прилаже акт у коме је 

наведено да је потребно достављање 

сагласности, издат од стране органа 

надлежног за послове озакоњења објеката. 

 У случају из ст. 1. овог члана, уколико 

је услов за озакоњење односно упис права 

својине на објектима изграђеним без 

грађевинске дозволе, сагласност и других 

лица, подносилац захтева прилаже доказ да 

су друге сагласности дате. 

 Приликом процене испуњености 

услова, односно целисходности и 

оправданости давања сагласности из ст. 1 

овог члана, Комисија за грађевинско 

земљиште посебно цени да ли ће услед 

озакоњења објекта, односно уписа права 

својине на бесправном објекту, бити 

онемогућено или отежано привођење 

грађевинског земљишта намени у складу са 

планским документом, односно реализација 

плана, као и да ли се услед озакоњења 

објекта, односно уписа права својине на 

бесправном објекту, у знатној мери угрожава 

право јавне својине града на грађевинском 

земљишту на коме је изграђен бесправни 

објекат, у ком случају неће предложити 

доношење решења из ст. 1. овог члана. 

 Закључак комисије којим се предлаже 

доношење решења из става 1. овог члана, 

мора бити посебно образложен. Комисија 

може предложити да се давање сагласности 

услови плаћањем одговарајуће накнаде, у 

висини тржишне вредности дела парцеле која 

је заузета изградњом објекта.  

 

 

 

 



4. mart 2016. godine               SLU@BENI LIST ГРАДА ^A^KА                Strana broj  1065— Broj  5  

 

Члан 79. 

 

 Градско веће града Чачка доноси 

решење којим даје сагласност за изградњу 

другом сувласнику, сукориснику, односно 

заједничару на грађевинском земљишту у 

сусвојини, односно заједничкој својини града 

и другог лица, када је таква сагласност услов 

прибављања решења о одобрењу за извођење 

радова, односно грађевинске дозволе. 

 У случају из става 1. овог члана, 

подносилац уз захтев прилаже доказ да је 

дата сагласност и других сувласника, односно 

заједничара на катастарској парцели. 

 Приликом процене испуњености 

услова, односно целисходности и 

оправданости давања сагласности из става 1. 

овог члана, Комисија за грађевинско 

земљиште поступа на исти начин као у члану 

78. став 4. и 5. ове одлуке. Комисија може 

предложити да се давање сагласности услови 

плаћањем одговарајуће накнаде, у висини 

тржишне вредности дела парцеле која се 

заузима изградњом објекта. 

 

Члан 80. 

 

 Лице које намерава да отуђи 

грађевинско земљиште на коме Град има 

право прече куповине према важећим 

прописима, дужно је да поднесе понуду 

надлежном органу управе којом Граду нуди 

на продају предметно грађевинско земљиште. 

Понуда садржи податке о грађевинском 

земљишту наведене из катастара 

непокретности и цену по којој се земљиште 

нуди. Уз понуду се доставља копија 

катастарског плана и препис листа 

непокретности за катастарске парцеле које се 

продају, као и информација о локацији за  

предметно земљиште. 

 Надлежни орган управе прибавља 

податке о тржишној вредности понуђеног 

грађевинског земљишта од надлежног органа 

из члана 15.став 3. Одлуке, и предлог одлуке 

о понуди доставља Градском већу, ради 

одлучивања. 

 Градско веће доноси одлуку да се 

понуда прихвати или да се понуда не 

прихвати. 

 

XII. ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

 

Члан 81. 

 

 Поступци прибављања и располагања 

грађевинским земљиштем у својини Града 

који су започети по прописима који су 

важили пре ступања на снагу ове Одлуке 

окончаће се по одредбама ове одлуке. 

 

Члан 82. 

 

 Ступањем на снагу ове одлуке 

престаје да важи Одлука о грађевинском 

земљишту ("Службени лист града Чачка" бр. 

3/10, 19/10 и 24/13) и Одлука о 

критеријумима и мерилима за утврђивање 

висине накнаде за отуђење и давање у закуп 

грађевинског земљишта у јавној својини 

(„Службени лист града Чачка“ број 3/10). 

 

Члан 83. 
 
 Ова одлука ступа на снагу осмог дана 

од дана објављивања у "Службеном листу 

града Чачка". 
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СКУПШТИНА ГРАДА ЧАЧКА 

Број: 06-39/16-I 

29. фебруар, 2. и 3. март 2016. године  

 

 

ПРЕДСЕДНИК 

Скупштине града Чачка, 

Вељко Неговановић, с.р. 

 
 
 

 83. 

 На основу члана 97. став 8. Закона о 

планирању и изградњи (»Службени гласник 

РС« број 72/2009, 81/2009 - исправка, 64/2010 

– одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - 

одлука УС, 50/2013 – одлука УС, 98/2013 – 

одлука УС, 132/2014 и 145/2014) и члана 63. 

став 1. тачка 7. Статута града Чачка 

(»Службени лист града Чачка« broj 3/2008, 

8/2013, 22/2013 и 15/2015),  

 

 Скупштина града Чачка, на седници 

одржаној 29. фебруара, 2. и 3. марта 2016. 

године, доносиla je 

 

ОДЛУКУ  

О ИЗМЕНИ И ДОПУНAMA ОДЛУКЕ О 

УТВРЂИВАЊУ ДОПРИНОСА ЗА 

УРЕЂИВАЊЕ ГРАЂЕВИНСКОГ 

ЗЕМЉИШТА 
 

 

Члан 1. 

 

  У Одлуци о утврђивању доприноса за 

уређивање грађевинског земљишта (“Слу- 

жбени лист града Чачка” број 4/2015) у члану 

10., после става 1. додаје се став 2. који гласи:  

„Допринос за уређивање грађевинског 

земљишта за изградњу објеката не 

обрачунава се у случају извођења радова на 

реконструкцији, адаптацији, санацији, 

инвестиционом или текућем одржавању 

објекта, уградњи унутрашњих инсталација у 

објекат или извођења других радова којима се 

не мења нето површина постојећег објекта и 

не мења постојећа намена објекта, или се 

намена постојећег објекта мења у намену за 

коју се плаћа нижи износ доприноса.“ 

 

Члан 2. 

 

 У члану 11. став 2. мења се и гласи:  

„Допринос за уређивање грађевинског 

земљишта за изградњу објеката који по 

завршетку изградње испуњавају услове за 

енергетски виши разред од минимално 

прописаног за ту врсту објеката, умањује се 

за 10%. Право на умањење доприноса 

утврђује се коначним обрачуном, у поступку 

издавања употребне дозволе за објекат, на 

основу увида у сертификат о енергетским 

својствима објекта (енергетски пасош).“ 

 

Члан 3. 

 

У члану 24. после става 1. додаје се 

став 2. који гласи: 

„За објекте за које је издата 

грађевинска дозвола пре 1.03.2015. г. неће се 

вршити коначни обрачун доприноса за 

уређивање грађевинског земљишта у 

поступку издавања употребне дозволе за 

објекат, већ су инвеститори ових објеката, по 

завршетку изградње, дужни да закључе анекс 

уговора о плаћању накнаде за уређивање 

грађевинског земљишта са ЈП „Градац“ за 

евентуално већу или мању површину 

изграђеног објекта у односу на издату 

грађевинску дозволу, у складу са прописима 

који су важили у тренутку потписивања 

основног уговора.“ 
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Члан 4. 

 

Ова  одлука ступа на снагу осмог дана 

од дана објављивања у »Службеном листу 

града Чачка«. 

 

СКУПШТИНА ГРАДА ЧАЧКА 

Број: 06-39/16-I 

29. фебруар, 2. и 3. март 2016. године  

 

 

ПРЕДСЕДНИК 

Скупштине града Чачка, 

Вељко Неговановић, с.р. 

 

 84. 

 На основу члана 146. став 1. Закона о 

планирању и изградњи ("Службени гласник 

РС", бр. 72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 121/12, 

42/13, 50/13, 98/13, 132/14 и 145/14) и члана 

63. став 1. тачка 7. Статута града Чачка 

("Службени лист града Чачка " бр. 3/08, 8/13, 

22/13 и 15/15),   

 Скупштина града Чачка, на седници 

одржаној 29. фебруара, 2. и 3. марта 2016. 

године, донела је 

 

О Д Л У К У 
О ПОСТАВЉАЊУ МАЊИХ 
МОНТАЖНИХ ОБЈЕКАТА 

ПРИВРЕМЕНОГ КАРАКТЕРА 
 

I.  ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 
 

Члан 1. 

 

 Овом одлуком прописује се поступак, 

услови и начин постављања, коришћења и 

уклањања мањих монтажних објеката 

привременог карактера на јавним и другим 

површинама на територији града Чачка (у 

даљем тексту: Град). 

 

Члан 2. 

 

 Мањи монтажни објекат привременог 

карактера (у даљем тексту: мањи монтажни 

објекат) је башта угоститељског објекта, 

објекат за забаву, тезга и други покретни 

мобилијар, ограда за oбезбеђење сигурности 

и ограђивање градилишта, скела и други 

објекти у функцији градилиштa, киоск, 

билборд, рекламни пано и ознака, 

надстрешница за склањање људи у јавном 

превозу, објекат спортске намене, објекат на 

води и водном земљишту  и сл., који се 

привремено поставља на површинама из 

члана 3. ове oдлуке, до привођења планираној 

намени, истека рока закупа земљишта или 

наступања других околности, а најдуже до 

пет година. 

 

Члан 3. 

 

 Мањи монтажни објекти  могу се 

постављати на: 

1) површинама јавне намене; 

2) површинама у јавном коришћењу; 

3) грађевинском земљишту у јавној 

својини града; 

4) води и водном земљишту. 

 Површина јавне намене, у смислу ове 

одлуке, јесте простор утврђен планским 

документом за уређење или изградњу јавних 

објеката или јавних површина (улице, тргови, 

паркови и др.). 

 Површине у јавном коришћењу, у 

смислу ове одлуке, су површине које 

планским документом нису одређене као 

површине јавне намене, а доступне су већем 

броју грађана (изграђене и уређене 

саобраћајне и зелене површине унутар и 

између отворених стамбених блокова, испред 

или између зграда, унутар отворених тржних 
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центара, колонада, пасажа и сл.). 

 

II.mA ЊИ МОТАНЖНИ ОБЈЕКТИ ЗА 
КОЈЕ СЕ НЕ ДОНОСИ ПРОГРАМ 

ПОСТАВЉАЊА 
 

Баште угоститељских објеката 

 

Члан 4. 

 

 Башта угоститељског објекта (летња и 

зимска башта) је монтажно-демонтажни 

објекат, отвореног или затвореног типа у 

функцији угоститељске делатности која се 

обавља у том објекту, у току целе године. 

 Башта се не може поставити у 

функцији угоститељске делатности која се 

обавља у киоску. 

 

Члан 5. 

 

  Баште на тротоарима постављају се 

тако да: 

- ширина тротоара намењена за кретање 

пешака буде најмање 1,6m; 

- ширина тротоара код улица са високим 

интензитетом кретања пешака буде најмање 

2,5m; 

- површина намењена кретању пешака код 

башта дужих од 6,0m и оних које су 

постављене у непосредној близини 

стајалишта јавног градског превоза, пешачког 

прелаза и раскрснице, буде широка најмање 

2,0m; 

- ивица баште буде удаљена од ивице 

коловоза најмање 30cm, а зимске баште 90cm. 

 

Члан 6. 

 

 Баште у пешачким зонама и на 

трговима постављају се тако да површине за 

кретање пешака буду широке најмање 3,0m, а 

за пролаз ватрогасног возила најмање 3,5m. 

 Баште у улици Градско шеталиште, 

постављају се дуж улице, централним делом, 

ради формирања коридора за пролаз 

доставних, ватрогасних, возила хитне помоћи 

и др., као и за несметано кретање пешака,  

наспрам или у непосредној близини 

угоститељског објекта, и то на подесту од 

дрвета или легуре метала висине до 0,16m за 

који се могу фиксирати сунцобрани, односно 

тенде. 

 

Члан 7. 

 

 Баште се не могу постављати: 

- у зони раскрснице, уколико ометају 

прегледност раскрснице; 

- у ширини пешачких прелаза и удаљености 

мањој од 2,0m од пешачког прелаза; 

- на стајалиштима јавног градског превоза; 

- у ширини колског и пешачког улаза у зграду 

или двориште; 

- на траси противпожарног пута. 

 

Члан 8. 

 

 Баште се постављају тако да дужина 

баште буде у дужини угоститељског објекта. 

 Изузетно, дужина баштe може 

прелазити дужину угоститељског објекта, под 

условом да постоји сагласност корисника 

стамбеног или пословног простора испред 

којег се башта поставља, осим баштi у улици 

Градско шеталиште, које се постављају дуж 

улице, централним делом. 

 

Члан 9. 

 

 Забрањено је постављање звучника и 

појачала ради извођења музичког или другог 

програма, као и постављање додатних извора 

светлости, у баштама угоститељских 

објеката. 
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Члан 10. 

 

 Елементи баште не смеју бити 

фиксирани за јавну површину завртњима, 

анкеровањем или на неки други начин. 

 Димензије и тежина елемената баште, 

као и њихова међусобна веза морају бити 

такви да омогућавају брзу монтажу, 

демонтажу и уклањање. 

 

Члан 11. 

 

 Летња башта се поставља у периоду од 

15. фебруара до 15. новембра текуће године. 

 Летњу башту чине подест, столови, 

столице, сунцобрани, односно тенде и 

одговарајући лако покретни монтажно-

демонтажни елементи. 

 Елементи летње баште из става 2. овог 

члана, урачунавају се у укупну површину коју 

заузима летња башта. 

 У оквиру летње баште може се 

postaviti: 

 1) подест од дрвета или легуре метала 

висине до 0,16m за који се могу фиксирати 

сунцобрани, односно тенде; 

 2) монтажно-демонтажна ограда 

висине 0,80m изграђена од дрвета или метала 

и жардињере са украсним биљкама; 

 3) tenda односно сунцобранi. 

 Мини бар је врста летње баште која се 

поставља у функцији угоститељског објекта, 

заузима највише 1,6m од спољног зида 

пословног објекта, при чему се мора 

обезбедити слободан простор за кретање 

пешака ширине најмање 1,6m. Мини бар чине 

барске столице, барски столови, односно пулт 

и сунцобрани. 

 Плажни бар је врста летње баште, коју 

може поставити правно лице и предузетник 

регистрован за обављање угоститељске 

делатности на водном земљишту. 

 Плажни бар је уређен простор који се 

формира постављањем столова, столица, 

лежаљки, сунцобрана или тенди и покретне 

опреме потребне за услуге точења пића 

(шанк, судопера, резервоар за пријем 

отпадних вода из судопере и слично), 

покретних WC кабина и сл.  

 

Члан 12. 

 

 Зимска башта се поставља у периоду 

од 15. новембра текуће године до 15. 

фебруара наредне године. 

 Зимска башта је монтажно-

демонтажни објекат дрвене, металне односно 

ПВЦ конструкције, која се обликом и 

материјалом мора уклопити у непосредно 

окружење (обавезне бочне стране од 

транспарентног материјала). 

 Елементи зимске баште из става 2. 

овог члана, урачунавају се у укупну 

површину коју заузима зимска башта. 

 Зимске баште не могу се постављати у 

екстра зони, utvr|ena je Oдлуком о 

утврђивању доприноса за уређивање 

грађевинског земљишта. 

 

Рекламни „А“ панои и рекламне ознаке 

 

Члан 13. 

 

 Рекламни „А“ пано је двострани или 

једнострани мањи монтажни објекат који није 

фиксиран за јавну површину, максималне 

ширине 0,6m и максималне висине 1,0m, 

којим се врши рекламирање делатности и 

производа пословног објекта испред кога се 

поставља.  

 Рекламни „А“ панои се постављају 

тако да ширина тротоара која остаје 

намењена за кретање пешака буде најмање 

1,6m. 
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 Није дозвољено постављање паноа из 

овог члана у екстра зони, одређеној Oдлуком 

о утврђивању допириноса за уређивање 

грађевинског земљишта. 

 Рекламне ознаке су: фирма, плакат, 

налепница, електронски дисплеј, светлећа 

слова, ласерски приказ, мурал, односно 

транспарент и други рекламни натписи и сл. 

 Рекламне ознаке се могу постављати 

на стубовима, крововома и калканским 

зидовима објекта, односно зидовима без 

отвора, између објеката, оградама и другим 

сличним објектима. 

 

Пулт-тезга за излагање и продају робе 
испред продајног објекта 

 

Члан 14. 

 

 Пулт-тезга за излагање и продају робе 

испред продајног објекта је монтажна 

конструкција постављена уз пословни објекат 

за продају робе из пословног објекта. 

 Пулт-тезга може да заузме највише 

један метар од спољног зида пословног 

објекта из става 1. овог члана, а у дужини 

уличног фронта објекта, при чему се мора 

обезбедити слободан простор за кретање 

пешака, ширине најмање 1,6m. 

 Продаја производа у објектима из 

става 1. овог члана, може се обављати током 

целе године, с тим што се решење може 

издати на максимално годину дана. 

 Није дозвољено постављање пулт 

тезги за излагање и продају робе испред 

продајног објекта у екстра зони, одређено 

Oдлуком о утврђивању доприноса за 

уређивање грађевинског земљишта. 

 

 

 

 

 

Пулт-тезга за продају робе 
 

Члан 15. 

 

 Пулт-тезга за продају робе је 

самостални, типски, отворени, лако покретни 

објекат за излагање и продају робе, чија бруто 

површина не може бити већа од 2,0m2. 

 Продаја робе (новогодишњи, божићни, 

васкршњи накит и украси, производи домаће 

радиности и старих заната, сувенири, цвеће, 

јелке и др. у складу са празником) у 

објектима из става 1. овог члана, може се 

обављати у празничне и предпразничне дане 

(Нова година, Божић, Српска нова година, 

Сретење-Дан државности, Дан жена, Васкрс, 

Празник рада, Дан примирја у Првом 

светском рату) у Скадарској улици,  најдуже 7 

дана, искључиво на типским тезгама. 

 Изузетно, промо пулт и други објекти, 

уређаји и опрема који се постављају 

приликом одржавања презентација 

делатности или производа, непрофитних 

манифестација и приредби хуманитарног, 

едукативног, музичког, спортског, политичког 

карактера, односно манифестација у циљу 

неговања културе и културног наслеђа, 

снимања рекламних спотова, могу се 

постављати у току целе године, најдуже 7 

дана, на Градском тргу или другим 

локацијама. 

 На Градском тргу се могу постављати 

возила као пратећи мобилијар објеката из 

претходног става, осим возила преко 5t 

носивости. 

Градско веће града Чачка одредиће тип пулт-

тезге за продају робе и надлежну јавну 

службу чији је оснивач град Чачак, која ће 

извршити набавку и постављање типских 

тезги за продају робе.  

 Продавци могу вршити продају робе 

на тезгама које сами набаве, до окончања 

поступка набавке тезги. 
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Расхладни уређаји испред продајног 
објекта 

 

Члан 16. 

 

 Уз објекат намењен продаји 

прехрамбене робе могу се поставити највише 

два расхладна уређаја за продају 

освежавајућих напитака,  површине до 1,0m2, 

уколико је дужина уличног фронта објекта до 

6m, а ако је преко 6m, може се поставити  

расхладни уређај више. 

 Расхладни уређаји испред продајног 

објекта могу да заузму највише два метра од 

спољног зида пословног објекта из става 1. 

овог члана, а у дужини уличног фронта 

објекта, при чему се мора обезбедити 

слободан простор за кретање пешака, ширине 

најмање 1,6m. 

 

Апарати за забаву 
 

Члан 17. 

 

 Апарати за забаву су лако покретни, 

преносиви монтажни објекти који су 

намењени за забаву деце. 

 Апарати за забаву могу бити статични 

и покретни. 

 Статични апарати за забаву (дечије 

клацкалице-играчке, витрине са играчкама и 

сл.) су апарати чија бруто површина не може 

бити већа од 2,0m2, а активирају се  

убацивањем  жетона. 

 Покретни апарати за забаву су: дечији 

аутићи, коњићи, разне играчке и сл.  

 Простор максималне површине 100m2 

по коме се аутићи или други покретни 

апарати крећу, мора се обележити монтажно 

демонтажном оградом, ради безбедности 

корисника и пролазника. 

 

 

Објекти за забаву 
 

Члан 18. 

 

 Објекти за забаву су забавни парк, 

циркус, апарати за забаву који чине један или 

више различитих објеката основне намене 

(вртешке, возићи, аутићи и сл., циркуска 

шатра, клизалиште, вештачка стена и сл.) са 

помоћним објектима (благајна, објекти за 

смештај особља, држање животиња и сл.), 

који се постављају у финалном облику или 

склапају од готових елемената и користе се 

сезонски или у току целе године. 

 

Ограда за обезбеђење  сигурности и 
ограђивање градилишта, 

скела и други објекти у функцији 
градилишта 

 

Члан 19. 

 

 Инвеститор грађевинских радова на 

објектима који се налазе непосредно до 

улице, дужан је да за време извођења 

грађевинских радова, градилиште обезбеди 

оградом. 

 Ограда градилишта мора бити од 

чврстог материјала, статички стабилна, не 

сме бити транспарентна и мора омогућавати 

безбедан пролаз пешацима. 

 Застори на грађевинској скели морају 

да буду једнообразни и уредно затегнути. 

 Одобрење за постављање ограде за 

обезбеђивање сигурности и ограђивање 

градилишта, скеле и других објеката у 

функцији градилишта, издаје се само лицима 

која претходно прибаве грађевинску дозволу 

за изградњу објекта или одговарајуће 

одобрење за извођење радова на објекту, 

најдуже за период од 90 дана. 
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III. ПОСТУПАК ДОДЕЛЕ ЛОКАЦИЈА И 

ИЗДАВАЊА ОДОБРЕЊА ЗА ОБЈЕКТЕ ЗА 

КОЈЕ СЕ НЕ ДОНОСИ ПРОГРАМ 
 

Члан 20. 

 

 Постављање мањег монтажног објекта 

на површинама из члана 3. ове одлуке за који 

се не доноси програм постављања, решењем 

одобрава орган управе Града надлежан за 

послове урбанизма. 

 Уз захтев за издавање решења о 

одобрењу за постављање мањег монтажног 

објекта  подноси се: 

 - извод из Регистра привредних 

субјеката; 

 - копија катастарског плана (не старија 

од 6 (шест) месеци) и препис листа 

непокретности за катастарску парцелу на 

којој се поставља објекат; 

 - ситуациони приказ или фотографија 

са тачном позицијом и димензијама мањег 

монтажног објекта. 

 

 Поред документације из става 2. овог 

члана за поједине објекте је потребно 

доставити:  

 - за постављање летње баште: 

ситуациони приказ са текстуалним описом, 

оверен од стране одговорног пројектанта; 

- за постављање зимске баште: идејни 

пројекат са потребном техничком докуме- 

нтацијом, израђен од стране привредног 

друштва или предузетника регистрованог за 

обављање наведене делатности и потписан од 

стране одговорног пројектанта; 

 - за постављање рекламних ознака: 

уговор закључен са власником објекта о 

коришћењу објекта, за вишепoродочне 

стамбене зграде уговор са стамбеном 

зградом, a за пословне зграде оверена 

сагласност власника посебног дела зграде; 

 - за постављање објеката за забаву: 

проспект произвођача са потребном 

техничком документацијом; 

 - за постављање ограда за обезбеђење  

сигурности и ограђивање градилишта, скела 

и других објеката у функцији градилишта: 

ситуациони план на катастарsко–топо- 

графској подлози, са приказаним планираним 

заузећем дела тротоара, са наведеним 

димензијама, фотокопију грађевинске дозволе 

или одобрењe за извођење радова и пријаву 

почетка радова по наведеној грађевинској 

дозволи. 

 

 Подносилац захтева је дужан да, у 

току поступка, по преузимању ситуационог 

плана издатог од стране надлежног органа, 

достави: 

 - уговор закључен са ЈП „Градац“ о 

закупу јавне површине, 

 - доказ о уплаћеној локалној 

комуналној такси.                                                                   

 

Члан 21. 

 

 Одобрење из члана 20. ове одлуке 

садржи: 

 - ближе описану локацију с позивом на 

број катастарске парцеле на којој ће се 

делатност обављати; 

 - начин постављања, облик и величину 

мањег монтажног објекта са роком 

постављања; 

 - начин одржавања простора; 

 - обавезу уклањања након истека рока; 

 - ситуациони план постављања 

објекта; 

 - потврђен примерак идејног пројекта 

зимске баште од стране надлежног органа. 
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IV. МАЊИ МОНТАЖНИ ОБЈЕКТИ ЗА 

КОЈЕ СЕ ДОНОСИ ПРОГРАМ 

ПОСТАВЉАЊА 
 

Киоск 
 

Члан 22. 

 

 Киоск је типски објекат за пружање 

услуга (трговинских, угоститељских, 

занатских, комуналних и др.) који се 

поставља у већ изграђеном финалном облику, 

а по потреби се може демонтирати и 

преместити. 

 

Билборди 
 

Члан 23. 

 

 Билборди су монтажне конструкције 

које се постављају на територији града и 

намењени су за обављање делатности 

рекламирања и јавног оглашавања. 

 Билборди се могу осветљавати на 

начин којим се не ремети безбедно одвијање 

саобраћаја и кретање пешака, при чему 

расветна тела морају бити исправна, а 

прикази без оштећења. 

 

Рекламни панои 
 

Члан 24. 

 

 Рекламни панои су мањи монтажни 

објекти на којима се врши рекламирање 

одређене делатности, производа и слично. 

 Рекламни панои су панои фиксирани 

за јавну површину. 

 Рекламни панои се могу постављати и 

на стубовима и објектима инфраструктуре. 

 Рекламни панои се могу постављати 

на начин којим се не ремети безбедно 

одвијање саобраћаја и кретање пешака.  

 

Надстрешница за склањање људи у јавном 
превозу 

 

Члан 25. 

 

 Надстрешница за склањање људи у 

јавном превозу са обавезном корпом за 

отпатке је мањи монтажни објекат који се 

поставља на аутобуском стајалишту, посебно 

изграђеној и означеној јавној површини, уз 

коловоз јавног пута или прикљученој на 

коловоз јавног пута, намењеној за 

заустављање возила јавног превоза.             

 Аутобуска стајалишта морају да буду 

обележена прописаним саобраћајним знаком 

и да имају истакнут назив и извод из реда 

вожње. 

 На надстрешници за склањање људи у 

јавном превозу могу се постављати рекламни 

панои, а испод надстрешнице и клупе за 

седење. 

 

Спортски објекти 
 

Члан 26. 

 

 Спортски објекат је објекат спортске 

намене (балон хале, спортски терени и сл.) 

који се формира од готових елемената, а 

изузетно може имати помоћне монтажне 

објекте (благајна, смештај реквизита и сл.), а 

користи се сезонски или у току целе године. 

 

Расхладни уређаји и апарати за припрему 
и продају хране 

 

Члан 27. 

 

 Расхладни уређај за продају инду- 

стријског сладоледа и кремова може да се 

постави независно од poslovnog објекта на 
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јавној површини, под условом да га чини 

једна расхладна комора, максималне 

површине од 1,5m2. 

 Апарати за припрему и продају хране 

су типски, лако покретни, преносиви објекти 

монтажне конструкције  који не мењају 

локацију, намењени за припрему и продају 

сладоледа на точење, кокица, крофница, 

кестења, кукуруза, кикирикија и сличног, 

чија бруто површина са кућиштем апарата и 

манипулативним простором не може бити 

већа од 2,0m2. 

 Расхладни уређаји и апарати за 

припрему и продају хране морају бити 

прикључени на јавну расвету. 

 Расхладни уређаји и апарати за 

припрему и продају хране морају бити 

постављени тако да не ометају кретање 

пешака и не угрожавају безбедност 

саобраћаја. 

 

Мањи монтажни објекат на води и водном 
земљишту 

 

Члан 28. 

 

 Мањи монтажни објекти  на води су 

сплавови, угоститељски објекти на води, 

сплав кућице за одмор, а на водном 

земљишту избачене монтажне плаже, апарати 

за припрему и продају хране, апарати за 

забаву. 

 

V. ПОСТУПАК ДОДЕЛЕ ЛОКАЦИЈА И 
ИЗДАВАЊА ОДОБРЕЊА ЗА ОБЈЕКТЕ ЗА 

КОЈЕ СЕ ДОНОСИ ПРОГРАМ 
ПОСТАВЉАЊА 

 

Члан 29. 

 

 Програме постављања мањих 

монтажних објеката из члана 22. до 28. 

доноси Градско веће града Чачка, на предлог 

градске управе надлежне за послове 

урбанизма, а које израђује ЈП „Градац“ Чачак. 

 Програми постављања мањих 

монтажних објеката из става 1. овог члана 

доносе се за период од пет година. 

 

Члан 30. 

 

 Програми постављања мањих 

монтажних објеката садрже текстуални део и 

графичке прилоге. 

 Текстуални део садржи: 

 - описе локацијa и њихове површине; 

 - величину, намену и/или тип 

монтажних објеката; 

 - основне карактеристике материјала 

за изградњу и спољни изглед објекaта. 

 Графички део садржи графички приказ 

локације, потребне графичке прилоге и друге 

податке од значаја за припремање техничке 

документације. 

 

Члан 31. 

 

 Градско веће града Чачка, расписује 

јавни оглас ради прикупљања понуда за 

давање у закуп локација за постављање 

мањих монтажних објеката. 

 Изузетно, за мање монтажне објекте за 

пружање комуналних услуга које постављају 

јавна предузећа чији је оснивач град Чачак, 

Градско веће града Чачка даје локацију у 

закуп без јавног огласа, на основу предлога 

органа управе Града надлежног за имовинско-

правне послове. 

Члан 32. 

 

 Уговором о закупу земљишта којим се 

регулишу права и обавезе у вези давања 

земљишта на привремено коришћење, 

одређује се намена планираног објекта у 

складу са усвојеним програмима, забрана  

промене намене објекта без сагласности 
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органа који је издао одобрење за постављање 

монтажног објекта, као и одредба да у случају 

да се измени намена објекта без одобрења 

надлежног органа, престаје право закупа на 

земљишту на коме је објекат постављен. 

 Промену намене привременог објекта 

одобрава решењем орган који је издао 

одобрење за постављање објекта, на основу 

претходне сагласности Градског већа града 

Чачка. 

 Промена намене монтажног објекта 

неће се одобрити уколико би се на тај начин 

угрозило мирно коришћење суседних 

објеката или нарушила амбијентална или 

урбанистичка целина околине. 

 Уговором о закупу земљишта одређује 

се висина, начин и рок плаћања доприноса за 

уређивање грађевинског земљишта, као и 

средства обезбеђења за плаћање утврђеног 

доприноса у случају плаћања доприноса на 

рате, у складу са одлуком која регулише 

утврђивање и плаћање доприноса за 

уређивање грађевинског земљишта. 

 Уговор о закупу садржи и сагласност 

за прикључење на систем јавног осветљења 

са одговарајаћим обавезама закупца.  

 

Члан 33. 

 

 У зонама код којих је просторним, 

односно урбанистичким планом утврђена 

амбијентална или нека друга заштита, не 

може се одобравати изградња или 

постављање монтажног објекта, осим ако је 

такав објекат неопходан за функционисање 

јавних служби. 

 

Члан 34. 

 

 Постављање мањих монтажних 

објеката из члана 22. до 28. ове одлуке, 

одобрава решењем орган управе Града 

надлежан за послове урбанизма. 

Члан 35. 

 

 Уз захтев за издавање решења о 

одобрењу из члана 34. ове одлуке, подноси 

се:  

 - извод из Регистра привредних 

субјеката; 

  -копија катастарског плана (не старија 

од 6 месеци) са преписом листа 

непокретности катастра непокретности, за 

катастарску парцелу на којој ће се монтажни 

објекат поставити; 

 -решење Градског већа града Чачка о 

додели у закуп грађевинског земљишата у 

јавној својини; 

  -идејни пројекат са потребном 

техничком документацијом, израђен од 

стране привредног друштва или предузетника 

регистрованог за обављање наведене 

делатности и потписан од стране одговорног 

пројектанта, или проспект произвођача са 

потребном техничком документацијом или 

ситуациони приказ односно фоtoграфија; 

 -извод из катастра подземних 

инсталација; 

 -технички услови за прикључење 

мањег монтажног објекта на електро- 

енергетску мрежу; 

 -технички услови за прикључење 

мањег монтажног објекта на водоводну и 

канализациону мрежу; 

 - сагласност надлежне водопривредне 

организације; 

 - уговор о закупу локације закључен са 

ЈП „Градац“ ^a~ak. 

 

Члан 36. 

 

 Решење о одобрењу за постављање 

мањег монтажног објекта из члана 22. до 28. 

ове одлуке, поред осталог садржи: 

 - локацију на којој се објекат 

поставља; 
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 - тип, величину и намену привременог 

објекта; 

 - рок за постављање; 

 - обавезе инвеститора да уклони 

монтажни објекат са локације о свом трошку 

без права на надокнаду и обезбеђивање друге 

локације, у случају привођења земљишта 

намени по урбанистичком плану или у 

случају наступања других околности због 

којих се предметна локација мора преуредити 

или истеком рока утврђеног уговором о 

давању земљишта у закуп, односно истеком 5 

(пет) година од дана закључења уговора о 

закупу. 

 

VI. КОРИШЋЕЊЕ МАЊИХ 
МОНТАЖНИХ ОБЈЕКАТА 

 

Члан 37. 

 

 Корисник објекта је дужан да мање 

монтажне објекте користи у складу са 

решењем органа надлежног за послове 

урбанизма и да простор око објекта одржава у 

уредном и исправном стању. 

 

Члан 38. 

 

 Забрањено је: 

 - постављати mawi монтажни објекат, 

без одобрења надлежног органа или противно 

одобрењу надлежног органа и одобреној 

документацији; 

 - вршити замену одобреног и 

изграђеног монтажног објекта другим 

објектом, без одобрења надлежног органа; 

 - вршити промену намене монтажног 

објект,а без одобрења надлежног органа. 

 

Члан 39. 

 

 Инвеститор монтажног објекта дужан 

је да уклони објекат са локације о свом 

трошку, без права на надокнаду и права на 

обезбеђење нове локације у случају 

привођења земљишта намени по 

урбанистичком плану, у случају наступања 

других околности због којих се предметна 

локација мора преуредити или у случају 

истека рока утврђеног уговором о закупу 

земљишта, а најдуже по истеку рока од 5 

година од дана закључења уговора о закупу, 

без могућности продужавања истог. 

 

VII. НАДЗОР 
 

Члан 40. 

 

 Надзор над применом одредаба ове 

одлуке вршe комунална инспекција и 

комунална полиција органа управе Града 

надлежног за послове инспекције. 

 Комунални инспектор ће донети 

решење којим ће наложити уклањање објекта 

о трошку инвеститора у случају да: 

 - инвеститор поступи супротно 

забрани из члана 38. одлуке; 

 - наступе околности одређене чланом 

39. одлуке; 

 - објекат изгуби грађевинску вредност 

или је склон паду или се не користи према 

утврђеној намени дуже од 60 дана. 

 

 

VIII. КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ 
 

Члан 41. 

 

 Новчаном казном у фиксном износу од 

70.000 динара казниће се за прекршај правно 

лице ако: 

  - поступи противно одредби члана 9. 

ове одлуке; 

 - поступи противно одредби члана 38. 

ове одлуке; 

 - монтажни објекат не уклони у 
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случајевима предвиђеним у члану 39. ове 

одлуке; 

 - не уклони монтажни објекат по 

налогу комуналног инспектора (члан 40. став 

2. ове Одлуке). 

 За прекршај из става 1. овог члана 

казниће се и одговорно лице у правном лицу 

новчаном казном у износу од 10.000 динара. 

 За прекршај из става 1. овог члана 

казниће се и предузетник новчаном казном у 

износу од 30.000 динара. 

 

IX.  ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 
 

Члан 42. 

 

 Захтеви за постављање мањих 

монтажних објеката поднети пре ступања на 

снагу ове одлуке, који нису правноснажно 

решени до ступања на снагу ове одлуке, 

решиће се по одредбама ове одлуке. 

 Одредбе ове одлуке односе се и на 

коришћење и располагање мањим монтажним 

објектима изграђеним или постављеним по 

раније важећим прописима. 

 

Члан 43. 

 

 Ступањем на снагу ове одлуке 

престаје да важи Одлука о постављању 

привремених објеката на територији града 

Чачка („Службени лист града  Чачка“ број  

5/11). 

 

Члан 44. 

 

 Ова Одлука ступа на снагу осмог дана 

од дана објављивања у “Сл. листу града 

Чачка”. 

 

 

 

 

СКУПШТИНА ГРАДА ЧАЧКА 

Број: 06-39/16-I 

29. фебруар, 2. и 3. март 2016. године  

 

 

ПРЕДСЕДНИК 

Скупштине града Чачка, 

Вељко Неговановић, с.р. 

 

 

 85. 

 На основу члана 20. став 1. тачка 9., a 

у вези са чл. 66. Закона о локалној 

самоуправи ("Сл. гласник РС", бр. 129/2007 и 

83/2014 - др. закон) и члана 63. Статута града 

Чачка ("Сл. лист града Чачка", бр. 3/2008, 

8/2013, 22/2013 и 15/2015),  

 

 Скупштина града Чачка, на седници 

одржаној 29. фебруара, 2. и 3. марта 2016. 

године, донела је 

 

ПРОГРАМ ЛОКАЛНОГ ЕКОНОМСКОГ 
РАЗВОЈА  

за 2016. годину   
(у даљем тексту Програм) 

 

 

1. УВОДНА РЕЧ 
ГРАДОНАЧЕЛНИКА  

 

 Град Чачак је већ деценијама уназад 

препознат у Србији, као средина изразито 

предузимљивих, способних и вредних људи, 

који су посвећени послу којим се баве и 

стварају вредна достигнућа у различитим 

сегментима друштва и различитим 

делатностима. Чачак је дуго важио за град 

малих и средњих предузећа и град са посебно 

повољном пословном климом.  
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 Чачак је град у коме се током 

претходних деценија развила разноврсна 

привреда, често праћена пословним 

иновацијама и добром сарадњом са 

академским сектором. Сматрало се да је 

привреда Чачка, посебно захваљујући 

поменутој предузимљивости и способности 

Чачана, отпорна, стабилна и дугорочно 

гледано одржива. Ипак, почетак светске 

економске кризе 2008. године и наставак 

кризе у свим годинама до данас, оставио је 

последице и на привреду Чачка. Раст је 

успорен, дошло је до повећања 

незапослености и гашења многих локалних 

компанија и предузећа. Чачак у претходним 

годинама нису мимоишле ни елементарне 

непогоде, у виду великих поплава, великих 

шумских пожара, отварања клизишта, града 

итд. Поменуте непогоде су често погађале, 

поред грађана и домаћинстава, и чачанске 

привредне субјекте, остављајући за собом 

пустош и катастрофалне последице.  

 

 Локална самоуправа је препознала 

значај развоја економије и ставила је у први 

план остваривање економског развоја, 

оживљавање угашених или ослабљених 

предузећа, стварање јаке и разноврсне 

привреде и стварање нових радних места за 

грађане Чачка. Чачак је међу првима у Србији 

створио организациону јединицу унутар 

Градске управе која се бави локалним 

економским развојем и покрива широку 

лепезу надлежности. Градска управа за 

локални економски развој постоји у Чачку од 

2008. године.  

 

 Такође, међу првима у Србији смо 

препознали значај повезивања академског, 

јавног и приватног сектора, тако да смо 2011. 

године основали Научно-технолошки парк, 

заједно са удружењима привредника, 

чачанским факултетима и Институтом за 

воћарство из Чачка. Град Чачак је препознао 

Форум привредника из Чачка као важног и 

стратешког партнера. Постоји дугогодишња и 

квалитетна сарадња са Републичком 

привредном комором.  

 

 Из свега набројаног се види снажно 

опредељење локалне самоуправе да се Чачак 

врати на пут раста и развоја, да се допринесе 

стварању јаких приврeдних субјеката, да се 

оствари извоз и створе нове вредности и да 

Чачак буде средина задовољних и остварених 

грађана.  

 

• АНАЛИЗА ПОСТОЈЕЋЕГ СТАЊА 

СА ОСВРТОМ НА УОЧЕНЕ 

ПРОБЛЕМЕ  

 

 Чачак је град са дугогодишњом и 

препознатљивом традицијом у индустријској 

производњи. Као што је већ поменуто, 

чачанску привреду карактерише широк 

спектар делатности. Према подацима 

Републичке привредне коморе Краљево – 

Организациона јединица Чачак из 2014. 

године, у Чачку послује 1720 предузећa, од 

чега је 1699 микро и малих предузећа, 18 

средњih предузећa и 3 велика предузећа. 

Чачани поседују и препознатљив 

предузетнички дух, по коме су познати још 

из времена СФРЈ. У складу са тим, према 

подацима Градске управе за локални 

економски развој – Службе за приватно 

предузетништво, на дан 31.12.2014. године, 

број активних предузетничких радњи у Чачку 

је био 4221.  

 

 Индустрија заузима значајно место у 

укупној чачанској привреди. Заступљене су 

бројне индустријске гране или су некада биле 

заступљене: металопрерада и прерада 

неметала, прехрамбена индустрија, прерада 

целулозе, текстилна индустрија, хемијска 
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индустрија, индустрија коже и обуће, итд. На 

подручју града Чачка најзначајнији 

привредни капацитет је наменска индустрија 

Компанија ''Слобода'', како по броју 

запослених радника, тако и по извозним 

резултатима и потенцијалима.  

  

 У области хемије и неметала, по свом 

квалитету су препознатљиви следећи 

производи: разне врсте лепкова, боја и 

заштитних средстава за метал и дрво, кућна 

хемија, цеви за широку потрошњу и разни 

други производи.  

 

 Индустрија текстила, коже и обуће је 

такође заступљена у привреди Чачка. 

Најчешће су то послови вршења услуга, али 

је све већи број предузећа која поред вршења 

услуга и извозе своје производе, где се 

издвајају: конфекција за младе, женска 

конфекција, заштитна опрема, вез и oстала 

фина израда. Поједини производи се 

препознају у Србији по свом модерном 

дизајну и квалитету израде.  

 

 Дрвна индустрија се издваја по броју 

малих и средњих предузећа и по традицији 

која постоји у Чачку и широј околини, када је 

ова грана у питању. Дрвна индустрија у 

Чачку је условљена углавном набавком 

сировина које долазе са територије других 

средина, пошто је на територији Чачка низак 

степен покривености шумом (око 24%) и 

низак квалитет дрвета. Индустрија папира је 

у Чачку, као и читавој Србији, у великој 

кризи, највише из разлога што је базни део 

ове индустрије угашен, мада последњих 

месеци постоје позитивни наговештаји у овој 

грани индустрије.  

 

 До недавно, грађевинарство Чачка су 

карактерисали велики индустријски системи, 

као што су биле фабрике ''Ратко Митровић'' и 

''Хидроградња''. Међутим, сада постоји 

развијен већи број малиh и средњих 

предузећа, којa се баве како нискоградњом, 

тако и високоградњом.  

 

 Прерада пољопривредних производа и 

прехрамбена индустрија се издвајају по броју 

регистрованих привредних субјеката за ову 

врсту делатности. Посебно је значајна грана 

такође, са аспекта повезаности са 

пољопривредом која је стратешка грана и 

развојни потенцијал Чачка. Ова индустријска 

грана, има такође, велику традицију, јер су 

деценијама у Чачку развијани: различити 

производи од кромпира, шумских плодова, 

слада, из области житомлинске и пекарске 

индустрије, прављена су различита јака 

алкохолна пића, пиво и сокови, итд. 

Последњe три године је уложен велики напор 

у оживљавању старих друштвених предузећа 

и оживљавању лошим приватизацијама 

уништене производње, и остварени битни 

резултати у том сегменту. Чачанска Чипсара 

(сада Chips Way), сада поново ради и 

прерађује значајне количине кропмира, који 

је за велики број газдинстава у Чачку 

најважнија пољопривредна култура. 

''Житопромет'' је у фази реконструкције 

силоса и погона, и нема сумње да ће ускоро 

бити важан развојни капацитет у локалној 

привреди Чачка. Такође, постоје различите 

активности на оживљавању чачанске 

кланичне индустрије и прераде меса, која има 

скоро стогодишњу традицију. Вреди 

напоменути, да у Чачку постоји већи број 

мањих приватних пекара, кланица и 

привредних организација које се баве 

откупом и складиштењем пољопривредних 

производа.  

 

 На крају, али не и најмање важно је и 

постојање већег броја институционалних 

капацитета за подршку развоја привреде: 
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Републичка привредна комора Краљево – 

Организациона јединица Чачак, Факултет 

техничких наука Чачак, Агрономски 

факултет Чачак, Научно-технолошки парк 

Чачак, итд. Локална самоуправа је основала 

2008. године Градску управу за локални 

економски развој са циљем да између осталог 

ова градска јединица буде сервис чачанске 

привреде и подршка за будући развој.  

 

3. ТРЕНДОВИ И КРЕТАЊА У 

ПРИВРЕДИ ЧАЧКА  

 

 Статистички подаци Регионалне 

привредне коморе Краљево – организациона 

јединица Чачак, који показују поједина 

кретања и трендове у привреди Чачка:  

 

• Број предузећа и радњи који се баве 

извозом на територији Чачка је 266, а 

број предузећа и радњи који се баве 

увозом је 282.  

• Укупан извоз са територије Чачка у 

првој половини 2015. је био око 63 

милиона УСД, док је за исти период 

остварен увоз око 107 милиона УСД. 

Дакле дефицит у спољнотрговинској 

размени је био у првој половини 

текуће године око 44 милиона УСД.  

• Из Чачка се највише извози у ЕУ 

(53%), највише у Немачку, затим у 

бивше СФРЈ државе (31%), Блиски и 

Далеки Исток (4%), Источна Европа 

(4%). У Чачак се највише увози из ЕУ 

(71%), највише из Чешке, затим из 

бивших СФРЈ држава (4%), Кине (7%) 

и Турске (5%).  

• Структура извоза у првој половини 

2015. године је следећа: прехрамбени 

производи (11%), профили, лимови, 

цеви и остали производи од челика, 

гвожђа и алуминијума (17%), алати, 

машине и резервни делови (16%), 

одећа, обућа и тканине (20%), 

муниција и пиротехника (11%), 

производи од пластичних маса и 

хемија (8%), производи од дрвета, 

хартија и картон (9%). Структура 

увоза у првој половини 2015. године је 

следећа: прехрамбени производи (9%), 

друмска возила, прибор и делови 

(26%), машине, алати и уређаји (12%), 

профили од легура алуминијума, 

бакра, цинка и производи (19%), 

пластичне масе и производи од 

пластичних маса и хемија (18%), 

памук, тканине од памука и остали 

текстил (6%), готови одевни предмети 

(3%).  

• Кретање индустријске производње за 

прву половину 2015. године показује 

раст производње од 4,7% у односу на 

исти период прошле године.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. mart 2016. godine               SLU@BENI LIST ГРАДА ^A^KА                Strana broj  1081— Broj  5  

 

Табеларни приказ неких економских показатеља:  
 
Кретање запослености: 
 

година  укупно привреда  ванпривреда предузетници 

2008 23.869 15.988  7.881 

2011 26.092 13.470 5.506 7.116 

2012 27.226 14.110 5.398 7.718 

2013 27.202 13.606 5.324 8.272 

2014 26.847 12.797 5.964 8.086 

март/2015 27.832 13.320 6.035 8.477 

  
 
Кретање незапослености:  
 

2012 2013 2014 

10.747 11.348 10.771 

  
 

Просечна примања у РСД: 
 

2012 2013 2014 

35.613 37.989 38.833 

 
 
 Из свих овде изнетих статистичких 
показатеља, јасно се види потреба за 
усвајањем једног оваквог Програма, који би 
могао имати пресудну улогу у даљем 
унапређењу пословне климе на територији 
града Чачка и који би могао каснијим 
разрадама и побољшањима након уочених 
проблема у имплементацији да дугорочно 
допринесе свеобухватном привредном и 
сваком другом развоју Чачка. Приметно је да 
већ постоји благи тренд побољшања 
пословне климе у Чачку, и израда Програма 

може и треба да буде кључни корак ка 
дефинитивном трасирању пута ка 
перманентном расту производних и осталих 
делатности у Чачку.  
 

4. ЦИЉЕВИ ПРОГРАМА  
 
 Општи циљ програма: Допринос 
економском развоју Чачка и стварању 
повољнијег пословног окружења.  
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Специфични циљеви програма:  
- Стварање услова за оснивање нових 

предузећа, нових радних места и нових 
производа на територији града Чачка, 
креирањем локалног финансијског и 
административног оквира за доделу 
подстицаја.  

- Позиционирање града Чачка као снажног 
привредног центра у Југоисточној 
Европи и пожељне средине за 
инвестирање, пословање и живот.  

- Подстицај увођењу нових технологија и 
иновација у производне процесе у 
функцији стварања нових вредности и 
повећања извоза са територије Чачка.  

 
 Циљеви су формулисани на такав 
начин да буду јасни и проверљиви, односно 
да их је могуће квантификовати кроз 
мерљиве индикаторе, као што су: број нових 
запослених, број нових предузећа, број нових 
производа, и сл. Наведеним се постиже пуна 
контрола трошења средстава уз увек 
доступан преглед ефеката програмског 
трошења средстава.  
 

5. ЦИЉНЕ ГРУПЕ ПРОГРАМА  
 
 Кључне циљне групе и корисници 
програмских мера су:  
 

• Домаћи инвеститори,  
• Страни инвеститори,  
• Мала и средња предузећа,  
• Предузетници. 

 
 Циљне групе су све оне које могу бити 
корисници подстицаја у складу са 
Програмом. Домаћи инвеститори су тако 
дефинисани у најширем смислу овог појма – 
дакле сви инвеститори из Србије, уколико 
отварају предузеће на територији града 
Чачка. Посебно нам је жеља и тежња да се 
овим Програмом подстакну инвестиције 
локалних чачанских предузећа у нове 

производе и нове делатности. Такође, 
Програм посебно узима у обзир било какво 
укључивање чачанске привреде, било као 
добављача или подизвођача у некој фази 
производног процеса.  
 

6. ПЛАНИРАНЕ ПРОГРАМСКЕ 
МЕРЕ  

 
 Програмске мере смо концепцијски 
поделили на три кључна типа подршке 
привредним активностима на територији 
града Чачка – Подстицање запошљавања, 
Привлачење инвеститора и Подстицање 
конкурентности.  
 Разрадом горе поменутих типова 
подршке дошли смо до следећих девет 
позитивних програмских мера којима 
изражавамо тежњу локалне самоуправе, да се 
иницирају, подстакну или стимулишу 
привредне активности:  
 

1. Подстицање запошљавања – реали- 
зује се у сарадњи са Националном службом за 
запошљавање:  

 
1.1 Подстицаји који за циљ имају 

обуку, доквалификацију или преквали- 
фикацију у сарадњи са Националном 
службом за запошљавање или другом 
референтном институцијом или правним 
лицем, лиценцираним или сертификованим за 
обуку будућих запослених лица различитих 
струка,  

1.2 Подстицаји за додатно 
запошљавање у сарадњи са Националном 
службом за запошљавање или на основу 
одлуке комисије која је формирана за доделу 
ових средстава,  

1.3. Подстицаји за самозапошља- 
вање у сарадњи са Националном службом за 
запошљавање.  
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2. Привлачење инвеститора – реали- 

зује се: 
 
2.1. Обезбеђивањем земљишта које је 

инфраструктурно опремљено и пословног 
простора који је у јавној својини града,  

2.2. Обезбеђивањем закупа на 
одређено време и опремањем пословног 
простора за различите намене,  

2.3. Обезбеђивањем подстицајних 
средстава за набавку опреме (машине, алати, 
остала опрема) неопходне за проширење 
капацитета или започињање производње.  

 
3. Подстицање конкурентности кроз 

подршку:   
 
3.1. Производних иновација које имају 

могућност директне примене и дефинисане 
користи у ланцу вредности производа, 

3.2. Подршку развоја коператива, 
кластера и других облика удруживања са 
циљем заједничког наступа на трећим 
тржиштима или код доминантног купца, 

3.3. Добијања међународних 
сертификата са циљем омогућавања изласка 
домаћих компанија на инострана тржишта.  
 
 Сви подстицаји изузев подстицаја који 
се додељују кроз сарадњу локалне 
самоуправе и Националне службе за 
запошљавање, се додељују по унапред 
утврђеним критеријумима, на основу унапред 
извршене анализе (по систему трошкова и 
користи) за локалну самоуправу, а по 
приципу ''ДОК СЕ НЕ УТРОШЕ 
СРЕДСТВА''. Анализу спроводи локална 
самоуправа, у случају комплекснијег захтева, 
анализу ће вршити консултантска кућа или 
институција која има адекватне међународне 
референце у овој области. Комисија за доделу 
средстава на основу претходно сачињене 
анализе доноси препоруку коју прослеђује 

Градском већу града Чачка на одлучивање о 
додели подстицаја.  
 
 Послoвни субјект мора имати 
регистровано седиште на територији града 
Чачка. 
 
 Заинтересовани пословни субјект 
граду Чачку уз претходно одређену 
конкурсну документацију, обавезно доставља 
бизнис план у коме се морају јасно видети: 
број нових радних места, просечни лични 
доходак, вредност укупне инвестиције, фазе 
реализације бизнис плана и оквирна вредност 
извозних активности уколико постоје, као и 
други елементи неопходни за сагледавање 
исплативости инвестиције и резултата давања 
подстицаја.  
 
 Пословни субјект који конкурише за 
доделу подстицаја из неке од горе 
предложених мера, може у једној 
календарској години конкурисати за доделу 
подстицаја из само једне од предложених 
мера. Дакле, исти пословни субјект не може 
бити два пута корисник подстицаја у току 
једне календарске године.  
 
 Средства за реализацију Програма 
локалног економског развоја (у даљем тексту: 
средства) обезбеђују се у буџету града Чачка.  
 Средства се могу користити за 
финансирање инвестиционих пројеката и 
пројеката којима се подстиче конкурентност 
у производном сектору и сектору услуга које 
могу бити предмет међународне трговине у 
складу са законом и другим позитивним 
прописима.  
 
 Право на учествовање у поступку 
доделе средстава имају инвеститори – домаћи 
и страни, мала и средња предузећа и 
предузетници који имају инвестиционе 
пројекте и пројекте којима се подстиче 
конкурентност у секторима за које се у 
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складу са Програмом локалног економског 
развоја обезбеђују средства и који се пре 
почетка реализације инвестиционог пројекта 
пријаве за доделу средстава, на начин и под 
условима предвиђеним Програмом и Одлу- 
ком о условима и начину реализације 
Програма.  
 
 Од права на доделу средстава 
изузимају се субјекти који средства не могу 
добити из буџета Републике у складу са 
законом и другим прописима, и то 
привредним субјектима који обављају 
делатности у секторима: челика, синтетичких 
влакана и угља, као и привредним субјектима 
у тешкоћама.  
 
 Висина средстава која могу бити 
додељена за реализацију мера – Привлачење 
инвеститора одређује се у складу са 
оправданим трошковимa улагања и 
директним и индиректним ефектима улагања  
и у односу на висину предвиђене 
инвестиције.   
 
 За реализацију мера – Подстицање 
конкурентности средства се могу доделити 
једном привредном субјекту у висини до 
13.000.000,00 РСД у току три узастопне 
фискалне године.  
 Средства се могу одобрити путем 
следећих инструмената: 
 а) различитих подстицаја,  
 б) давањем грађевинског земљишта са 
умањењем или без накнаде, 
 в) инфраструктурним опремањем 
земљишта са умањењем или без накнаде и, 
 г) кроз одрицање осталих изворних 
прихода јединице локалне самоуправе.   
 
 Град Чачак у складу са расположивим 
средствима у буџету за сваку годину одређује 
инструмент доделе средстава.  
 

6.1. МЕРЕ ЗА ПОДСТИЦАЊЕ 
ЗАПОШЉАВАЊА  

 

 Подстицаји који за циљ имају обуку, 
доквалификацију или преквалификацију у 
сарадњи са Националном службом за 
запошљавање или другом референтном 
институцијом или правним лицем, 
лиценцираним или сертификованим за обуку 
будућих запослених лица различитих струка; 

 Подстицаји за додатно запошљавање у 
сарадњи са Националном службом за 
запошљавање или на основу одлуке комисије 
која је формирана за доделу ових средстава; 

 Подстицаји за самозапошљавање у 
сарадњи са Националном службом за 
запошљавање, се у свему спроводе у складу 
са усвојеним локалним акционим планом 
запошљавања.  
 

6.2. МЕРЕ ЗА ПРИВЛАЧЕЊЕ 
ИНВЕСТИТОРА  

 
 Средства се могу доделити за:  
 

 1) Пројекте у производном сектору, 
код којих оправдани трошкови улагања 
износе најмање у динарској противвредности 
50.000 ЕУР по средњем курсу Народне банке 
Републике Србије на дан подношења пријаве  
и којима се обезбеђује отварање најмање 20 
нових радних места; За ову врсту пројеката је 
могућа висина додељених средстава до 50% 
вредности оправданих трошкова улагања.  

 2) Пројекте у производном сектору 
код којих су оправдани трошкови улагања 
најмање у динарској противвредности 
100.000 ЕУР по средњем курсу Народне 
банке Републике Србије на дан подношења 
пријаве и којима се обезбеђује отварање 
најмање 40 нових радних места; За ову врсту 
пројеката је могућа висина додељених 
средстава до 50% вредности оправданих 
трошкова улагања.  
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 3) Пројекте у производном сектору 
код којих су оправдани трошкови улагања 
најмање у динарској противвредности 
500.000 ЕУР по средњем курсу Народне 
банке Републике Србије на дан подношења 
пријаве и којима се обезбеђује отварање 
најмање 70 нових радних места. За ову врсту 
пројеката је могућа висина додељених 
средстава до 50% вредности оправданих 
трошкова улагања.  
 4) Пројекте у сектору услуга чија је 
минимална вредност у динарској 
противвредности 25.000 евра по средњем 
курсу Народне банке Републике Србије на 
дан подношења пријаве и којим се обезбеђује 
отварање најмање 10 нових радних места. За 
ову врсту пројеката је могућа висина 
додељених средстава до 40% вредности 
оправданих трошкова улагања.  
 
 Укупан износ средстава, која се могу 
доделити у складу са Програмом локалног 
економског развоја и Одлуком о условима и 
начину реализације Програма локалног 
економског развоја, одређује се у апсолутном 
износу, уз обезбеђивање поштовања 
максималног дозвољеног интензитета у 
складу са постојећим прописима који уређују 
доделу државне помоћи.  
 
 Корисник средстава дужан је да 
обезбеди учешће од најмање 25% оправданих 
трошкова улагања из сопствених средстава 
или из других извора који не садрже државну 
помоћ.  
 
 Средства могу бити додељена  под 
следећим условима:  
 
 1) да инвестицијa и новоотворена 
радна места повезана са предметном 
инвестицијом морају опстати у истом 
подручју најмање пет година, а у случају 
малих и средњих привредних субјеката три 
године након завршетка пројекта,  

 2) да се достигнути број запослених 
код корисника средстава након реализације 
инвестиционог пројекта не смањује у 
периоду од пет година, а у случају малих и 
средњих привредних субјеката три године,  

 3) да улагање мора да резултира нето 
повећањем броја запослених у привредном 
субјекту у поређењу са просечним бројем 
запослених у протеклих 12 месеци, а у 
случају да се неко радно место затвори у том 
периоду, мора се одузети од броја 
новоотворених радних места,  

 4) да радно место буде непосредно 
повезано са почетном инвестицијом, а 
отворено је у року од три године од 
завршеткa инвестиције.  

 Корисник средстава, након постизања 
пуне запослености, према претходно 
утврђеном броју новозапослених, у складу са 
уговором о додели средства (у даљем тексту: 
Уговор), дужан је да сваком запосленом 
редовно исплаћује зараду у складу са 
прописима којима се уређују радни односи, у 
износу који је најмање за 20% већи од 
минималне зараде у Републици Србији 
прописане за месец за који се исплаћује 
зарада, за свo уговорено време у складу са 
овом одлуком.  
 
 Мере:  
 Мера 2.1. Обезбеђивање земљишта 
које је инфраструктурно опремљено и 
пословног простора који је у јавној својини 
града,  
 Мера 2.2. Обезбеђивање закупа на 
одређено време и опремањем пословног 
простора за различите намене,  
 Мера 2.3. Обезбеђивање средстава за 
набавку опреме (машине, алати, остала 
опрема) неопходне за проширење капацитета 
или започињање производње.  
 
 Појашњење:  
 Град Чачак може доделити на 
коришћење заинтересованом правном лицу 
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простор неопходан за проширење или 
започињање пословног процеса.  
 Додељени простор за проширење или 
започињање пословног процеса, што може 
бити халски простор у својини града Чачка 
или халски простор који би град Чачак 
закупио или сносио део трошкова закупа за 
потребе потенцијалног инвеститора или 
земљиште у својини града Чачка или 
земљиште које би град Чачак закупио сносио 
део трошкова закупа за потребе 
потенцијалног инвеститора. Такође, 
подстицај може бити новчани и додељује се 
правном лицу за текућу годину, са јасном 
наменом да се закупи простор за производну 
или другу делатност. Пословни субјект који 
је корисник новчаних средстава за 
успостављање пословања, може конкурисати 
за доделу истих средстава и у наредним 
годинама, а у складу са будућим Програмима 
локалног економског развоја Града Чачка и 
са поднетом конкурсном документацијом.  
 Град Чачак може доделити подстицај 
пословном субјекту у виду суфинансирања 
набавке опреме неопходне проширење или 
започињање производног процеса пословног 
субјекта. Процес производње привредног 
субјекта који је конкурисао мора бити у 
пословним просторијама које су у 
власништву или закупу, што се доказује 
уговором о закупу који не може бити краћи 
од периода трајања подстицаја. Уз осталу 
претходно дефинисану конкурсну 
документацију пословни субјект посебно 
кроз бизнис план који се односи на 
коришћење опреме коју намерава да набави 
мора навести податке да ли набавка опреме 
утиче на запошљавање нових радника, да ли 
утиче на повећање извоза и податке о 
пореклу опреме.  
 
 За реализацијуmерa za привлачење 
инвеститора средства се могу одобрити за 
следеће оправдане трошкове улагања у:  

 1) почетна инвестициона улагања 
(материјална и нематеријална имовина),  
 2) нова радна места повезана са 
почетним улагањем.  
 Оправдани трошкови у малим и 
средњим привредним субјектима су и 
трошкови припреме студија и 
консултантских услуга који су повезани са 
почетним улагањем ако висина државне 
помоћи износи до 50% стварно насталих 
трошкова.  
 У случају куповине привредног 
субјекта, који је затворен или би био затворен 
уколико не би био купљен, оправдани 
трошкови су трошкови куповине имовине тог 
привредног субјекта од трећег лица по 
тржишним условима.  
 Имовина која се стиче куповином 
мора бити нова, изузев у случају када се 
државна помоћ додељује малим и средњим 
привредним субјектима. У случају 
преузимања, износ средстава за чије је 
стицање државна помоћ већ била одобрена 
пре куповине, одбија се од укупног износа.  
 Трошкови везани за стицање имовине 
која је под закупом, осим земљишта и зграда, 
су оправдани само ако закуп има облик 
финансијског лизинга и садржи обавезу 
куповине имовине, на крају периода закупа. 
У случају закупа земљишта и зграда, закуп се 
мора наставити најмање пет година након 
предвиђеног датума завршетка пројекта 
улагања.  
 Са становишта регионалне инвести- 
ционе државне помоћи, трошкови који се 
односе на набавку транспортних средстава и 
опреме у сектору транспорта не сматрају се 
оправданим трошковима.  
 
 Инвеститор мора обезбедити банка- 
рску гаранцију на износ вредности 
подстицаја, као меру обезбеђења за град 
Чачак у укупном трајњу од 3 године.  
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 Уколико се подстицај односи на закуп 
простора – инвеститор пре добијања 
подстицаја од стране Града Чачка, доставља 
доказ да су измирени сви трошкови 
коришћења простора (електрична енергија, 
вода, канализација, гас, телефон и други 
режијски трошкови који ће нужно настати 
коришћењем простора), осим закупнине.  
 Инвеститор мора задржати делатност 
најмање 5 година.  
 
 Средства за реализацију Мере за 
привлачење инвеститора Програма 
обезбеђују се у Одлуци о буџету града Чачка, 
појединачно за сваку календарску годину.  
 

6.3. МЕРЕ ЗА ПОДСТИЦАЊЕ 
КОНКУРЕНТНОСТИ:  
 
 Ова мера се реализује у складу са 
правилима за доделу државне помоћи мале 
вредности (deminimis државна помоћ). 
 За реализацију мера за подстицање 
конкурентности средстава се могу одобрити 
за следеће оправдане трошкове: 

• Трошкови иновација – трошкови 
инструмената, трошкови уговорних 
истраживања, техничког знања и 
патената који су купљени и 
лиценцирани, саветодавне услуге, 
оперативни трошкови, израде техни- 
чке студије изводљивостi, 

• Трошкови развоја кoоператива, кла- 
стера, инкубатора – улагање у 
опремање, у зграде, имовину, трошко- 
ви запослених лица, канцеларија, 
оперативни трошкови, усавршавање и 
сл.  

• Трошкови повезани са добијењем 
различитих сертификата.  

 
 Де минимис државна помоћ не може 
да се додели:  

• за подстицање извоза, односно за 
делатности које директно утичу на 

обим извоза, успостављање и 
функционисање дистрибутивне мреже 
или за покриће других текућих 
расхода (оперативних трошкова) 
привредног субјекта повезаних са 
извозним активностима и 

• за давање предности домаћим 
производима у односу на увозне 
производе.  

 
 Помоћ за покриће трошкова 
учествовања на сајмовима, односно за 
надокнаду трошкова израде студија или 
пружања саветодавних услуга потребних за 
увођење новог или постојећег производа на 
новом тржишту у другој држави не сматра се 
помоћи за подстицање извоза.  
 
 Мере:  
 Мера 3.1. Производне иновације које 
имају могућност директне примене и 
дефинисане користи у ланцу вредности 
производа, 
 Мера 3.2. Подршке развоју копера- 
тива, кластера и других облика удруживања 
са циљем заједничког наступа на трећим 
тржиштима или код доминантног купца, 
 Мера 3.3. Добијање међународних 
сертификата са циљем омогућавања изласка 
домаћих компанија на инострана тржишта.  
 
 Појашњење:  
 Под тржишном или производном 
иновацијом у смислу ове мере се подразумева 
иновативно производно или тржишно 
решење које се први пут примењује на 
подручију Републике Србије или најмање 
први пут на територији града Чачка. Град 
Чачак може доделити субвенцију пословном 
субјекту у виду суфинансирања делимичног 
развоја и примене производне или тржишне 
иновације, уколико се кроз бизнис план може 
показати директна исплативост иновативног 
решења. Приликом доделе ове врсте 
субвенције посебно ће се водити рачуна да у 
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оквиру анализе исплативости буду јасно 
доказани (кроз одговарајућу документацију 
или додатни елаборат) сви елементи који 
указују на оригиналност решења.  Пословни 
субјект мора обезбедити банкарску гаранцију 
на износ вредности подстицаја, као меру 
обезбеђења за Град Чачак у укупном трајању 
од 3 године.  
 Град Чачак може доделити подстицај 
пословном субјекту за подршку развоја 
коператива, кластера и других облика 
удруживања са циљем заједничког наступа на 
трећим тржиштима или код доминантног 
купца кроз суфинансирање дела трошкова 
који настају као резултат рада различитих 
облика удруживања само уколико је кроз 
бизнис план и анализу (трошкова и користи) 
недвосмислено доказано да без заједничког 
наступа не би било могуће остварити пласман 
робе на трећим тржиштима или код 
доминантног купца. Ова мера може трајати 
најдуже годину дана.  

 Град Чачак може доделити подстицај 
пословном субјекту за суфинансирање 
трошкова стицања међународних серти- 
фиката са циљем омогућавања изласка 
домаћих компанија на инострана тржишта, 
уколико се одговарајућим бизнис планом и 
анализом недвосмислено докаже исплативост 
таквог улагања тј. нужност стицања оваквог 
сертификата за излазак на инострано 
тржиште. Износ овог суфинансирања је до 
50% директних трошкова сертификације. 
 

7. МЕХАНИЗМИ ДОДЕЛЕ И 
ПРАЋЕЊА ТРОШЕЊА 
СРЕДСТАВА  

 
 Посебно битан сегмент реализације 
Програма представљају механизми за доделу 
средстава и механизми за праћење трошења 
средстава, као квалитативна основа за 
поштовање закона и важан радни оквир.  
 

 Поступак доделе средстава ће бити 
заснован на следећим основама:  
 

• Образовање компетентне Комисије за 
доделу средстава, која ће имати 
председника и 6 чланова. Комисија ће 
давати предлог за доделу средстава, а 
у складу са усвојеном Одлуком о 
буџету града Чачка и Програмом. 
Комисија је дужна да изради 
Правилник за оцењивање пристиглих 
захтева.  

• Расписивање Конкурса за доделу 
подстицајних средстава, који се 
једном годишње расписује, по 
усвајању Програма, и важиће до 
коначног трошења средстава. 
Комисија за доделу средстава би се 
састајала периодично, зависно од 
броја пристиглих пријава. Комисија за 
доделу средстава даје конкурсне 
услове, које мора одобрити Градско 
веће Града Чачка, пре расписивања 
Конкурса за доделу подстицајних 
средстава. Конкурс мора бити 
објављен у најмање једним дневним 
новинама које имају националну 
покривеност. Саставни део конкурсне 
документације мора бити изјава о 
истинитости пријављених података, 
коју потписује и оверава правно лице 
које конкурише за доделу средстава по 
некој од предложених мера, а као мера 
обезбеђења за град Чачак.  

• Обавезни део конкурсне докуме- 
нтације чине: Пријавни образац, 
Бизнис план Инвеститора, Модел 
уговора, Модел извештаја, Потврда о 
регистрацији правног лица. Комисија 
за доделу средстава може конкурсом 
предвидети и другу додатну 
документацију за коју процени да је 
потребна за Конкурс у целини или за 
неку од предвиђених програмских 
мера. 
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• Градско веће града Чачка доноси 

Одлуку о додели средстава, на основу 
предлога добијеног од стране 
Комисије за доделу средстава.  

• Након Одлуке о додели средстава, 
приступа се склапању уговора са 
изабраним правним лицима. Уговор 
који град Чачак склапа са 
инвеститором не сме одступити, у 
форми и садржини у односу на модел 
уговора који је саставни део конкурсне 
документације, односно пословни 
субјект мора бити упознат са моделом 
уговора пре него што конкурише за 
доделу средстава.  

 
 Механизам праћења трошења 
средстава би такође био заснован на 
комисијском раду:  
 

• Образовање компетентне Комисије за 
надзор, која ће вршити контролу и 
обилазак правних лица која су 
добила средства од града Чачка. Ова 
комисија даје мишљење и предлог 
мера уколико је начињен прекршај у 
трошењу одобрених средстава. 
Комисију за надзор чине председник 
и 4 члана.  

• Правно лице које је користило 
подстицај из неке од предложених 
мера је у обавези да поднесе 
наративни и финансијски извештај о 
утрошку добијених средстава. Модел 
извештаја одређује Комисија за 
надзор. Комисија за надзор врши 
преглед добијених извештаја, по 
потреби захтева појашњење или 
допуну извештаја и врши обилазак 
правних лица.  

• Градско веће даје предлог за 
подношење пријаве, на основу 
мишљења и предлога мера Комисије 
за надзор.  

 

 Према одредбама Закона о улагањима, 
која каже да је јединица локалне самоуправе 
дужна да води евиденцију улагања од 
локалног значаја, Програм предвиђа да овај 
сегмент евиденције за град Чачак обавља 
Градска управа за финансије, а у складу са 
поменутим Законом о улагањима и 
подзаконским актима који ће уследити.  
 
 Комисију за доделу средстава и 
Комисију за надзор чине различити чланови, 
односно не може исто лице бити члан обе 
комисије истовремено, чиме се спречава 
сукоб интереса и транспарентнији је процес 
одлучивања. Комисију за доделу средстава 
образује Скупштина града Чачка, а Комисију 
за надзор образује Градско веће града Чачка.  
 

8. ЗАКЉУЧАК  
 
 Град Чачак у свим сегментима рада и 
пословања пролази кроз период тешке 
транзиције и са јасном намером да постане 
модеран и развијен град и локална заједница. 
Да би се остварили циљеви које смо 
поставили неопходно је започети са 
програмским активностима на привлачењу 
инвестиција, а у функцији развоја локалне 
привреде, стварања нових вредности и нових 
радних места.  
 
 Реализација Програма локалног 
економског развоја града Чачка је почетни 
корак и нешто што мора наставити да постоји 
и у наредним годинама, па и деценијама, да 
би се остварили што крупнији ефекти и да би 
Чачак био неповратно на путу раста и развоја 
и стварања нових вредности.  
 
 Чачак је деценијама красила 
развијеност сектора малих и средњих 
предузећа, и виталност локалне привреде. 
Реализација програмских мера је један од 
механизама да локална самоуправа усмери 
привредна кретања у позитивном смеру и да 
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се развије већа отпорност Чачка на сва 
негативна економска кретања, било у 
националним, било у светским оквирима.  
 
 Предлагач је покушао да развије 
позитивне механизме доделе и контроле 
трошења подстицајних средстава, као и да 
материју свеобухватно обради и разради, а 
све у складу са позитивном праксом и 
позитивним законским решењима, за која се 
мора нагласити да тек настају и на нивоу 
Републике Србије. Из свега овде изнетог се 
види да тежња града Чачка да усвоји 
позитивне механизме у области подстицања 
улагања, представља пионирски покушај 
међу локалним самоуправама у Србији и да 
ће Програм локалног економског развоја, 
који смо овде израдили за град Чачак, бити 
модел за сличне програмске документе 
осталих локалних самоуправа.  
 
 Оваj програм објавити у "Службеном 
листу града Чачка".  

 
 

СКУПШТИНА ГРАДА ЧАЧКА 
Број: 06-39/16-I 

29. фебруар, 2. и 3. март 2016. године  
 

 

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

 
 

 86. 
 На основу чл. 32. став 1. тачка 6., а у 
вези чл. 20. став 1. тачка 9. и чл. 66. став 1. 
Закона о локалној самоуправи ("Сл. гласник 
РС", бр. 129/2007 и 83/2014 - др. закон), чл. 
63. став 1. тачка 7., а у вези члана 23. став 1. 
тачка 11. Статута града Чачка ("Сл. лист 
града Чачка", бр. 3/2008, 8/2013, 22/2013 и 
15/2015), а у складу са Решењем Комисије за 
контролу државне помоћи бр. 401-00-

0001/2016-01 од 11. фебруара 2016. године и 
у складу са чл. 95-97. Уредбе о правилима за 
доделу државне помоћи ("Сл. гласник РС", 
бр. 13/2010, 100/2011, 91/2012, 37/2013, 
97/2013 и 119/2014), 

 
Скупштина града Чачка на седници 

одржаној 29. фебруара, 2. и 3. марта 2016. 
године,  донела је 

  

О Д Л У К У 

О УСЛОВИМА И НАЧИНУ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОГРАМА ЛОКАЛНОГ 

ЕКОНОМСКОГ РАЗВОЈА ЗА 2016. 

ГОДИНУ  
  

  I УВОДНЕ ОДРЕДБЕ  
 
 Предмет уређивања 

Члан 1. 
Овом одлуком уређујu се услови, 

начин и поступак реализације програма 
локалног економског развоја града Чачка,  
критеријуми за доделу средстава из буџета 
града Чачка, праћење реализације програма и  
пројеката за које су средства додељена  у 
складу са овом одлуком, као и друга питања 
од локалног значаја, а која имају повољан 
утицај на отварање нових радних места, 
пренос нових знања и технологија,  
привредном и другом  развоју града. 

Овом одлуком се уређује регионална 
инвестициона државна помоћ и де минимис 
државна помоћ. 

Члан 2. 
 

Улагања представљају имовинска 
права која има или контролише, директно или 
индиректно, страни или домаћи улагач на 
територији града Чачка, а за чије стицање 
улагач ангажује средства (улагање у зграде,  
производне погоне, машине и опрему, нове 
производне капацитете, постојеће производне 
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капацитете у складу са законом којим се 
уређују страна улагања и другим прописима).  

Улагач јесте свако правно или физичко 
лице које улаже на територији града Чачка у 
складу са законом. 

Појмови чије је значење одређено 
законом и другим прописима којима се 
уређују улагања домаћих и страних физичких 
лица  имају исто значење у реализацији 
програма локалног економског развоја града 
Чачка.  

 
II МЕРЕ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОГРАМА 
ЛОКАЛНОГ ЕКОНОМСКОГ РАЗВОЈА  
 

Члан 3. 
 

 Мере реализације програма локалног 
економског развоја: 

- 1. Привлачење инвеститора 
реализује се на следећи начин 

• Обезбеђивањем земљишта које је 
инфраструктурно опремљено и 
пословног простора који је у јавној 
својини Града, 

• Обезбеђивањем закупа на одређено 
време и опремањем пословног 
простора за различите намене, 

• Обезбеђивањем средстава за набавку 
опреме (машине, алати и остала 
опрема) неопходне за проширење 
капацитета или започињање 
производње. 
- 2. Подстицање конкурентности 

реализује се кроз подршку 
• Производних иновација које имају 

могућност директне примене и 
дефинисане користи у ланцу 
вредности производа, 

• Подршку развоја коператива, кластера 
и других облика удруживања са 
циљем заједничког наступа на трећим 
тржиштима или код доминантног 
купца, 

• Добијања међународних сертификата 

са циљем омогућавања изласка 
домаћих компанија на инострана 
тржишта. 

  
 
III ВИСИНА СРЕДСТАВА И ПРАВО 
УЧЕШЋА У ПОСТУПКУ ДОДЕЛЕ 
СРЕДСТАВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ 
ПРОГРАМА ЛОКАЛНОГ ЕКОНОМСКОГ 
РАЗВОЈА ЗА 2016. ГОДИНУ 
 
 Извори и намена средстава   

Члан 4. 
Средства за реализацију програма 

локалног економског развоја (у даљем тексту: 
средства) обезбеђују се у буџету града Чачка. 

Средства се могу користити за 
финансирање инвестиционих пројеката и 
пројеката којима се подстиче конкурентност 
у производном сектору и сектору услуга које 
могу бити предмет међународне трговине у 
складу са законом и другим прописима. 
 
 Право на учествовање у поступку 
доделе средстава  
 

Члан 5. 
Право на учествовање у поступку 

доделе средстава имају инвеститори – домаћи 
и страни, мала и средња предузећа и 
предузетници који имају инвестиционе 
пројекте и пројекте којима се подстиче 
конкурентност у секторима за које се у 
складу са програмом локалног економског 
развоја обезбеђују средства и који се пре 
почетка реализације инвестиционог пројекта 
пријаве за доделу средстава, на начин и под 
условима предвиђеним овом одлуком.  

 
 Изузимање од права на доделу 
средстава  
 

Члан 6. 
Од права на доделу средстава 

изузимају се субјекти који средства не могу 
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добити из буџета Републике у складу са 
законом и другим прописима, и то 
привредним субјектима који обављају 
делатности у секторима челика, синтетичких 
влакана и угља, као ни привредним 
субјектима у тешкоћама.  

 
 Висина средстава која могу бити 
додељена  
 

Члан 7. 
 

Висина средстава која могу бити 
додељена за реализацију мере Привлачење 
инвеститора одређује се на основу 
оправданих трошкова улагања и директних и 
индиректних ефеката улагања и у односу на 
висину инвестиције.  

Висина средстава која могу бити 
додељена за реализацију мере Подстицање 
конкурентности једном привредном субјекту 
је највише до 13.000.000,00 динара у току три 
узастопне фискалне године. 
 Средства се могу одобрити путем 
следећих инструмената: 

- подстицаја, 
- давањем грађевинског земљишта са 

умањењем или без накнаде, 
- инфраструктурним опремањем 

земљишта са умањењем или без накнаде, 
- кроз одрицање осталих изворних 

прихода јединица локалне самоуправе. 

Град Чачак у складу са расположивим 
средствима у буџету за сваку годину одређује 
инструмент доделе средстава. 
 

IV МЕРА – ПРИВЛАЧЕЊЕ 
ИНВЕСТИТОРА – ИНВЕСТИЦОНИ 
ПРОЈЕКТИ, РОК ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ, 
УСЛОВИ И КРИТЕРИЈУМИ ЗА ДОДЕЛУ 
СРЕДСТАВА 
 
 Пројекти за које се могу доделити 
средства  
 

Члан 8. 
 

Средства се могу доделити за:  
1) пројекте у производном сектору код 

којих оправдани трошкови улагања износе 
најмање 50.000 евра у динарској 
противвредности по средњем курсу Народне 
банке Републике Србије на дан подношења 
пријаве и којима се обезбеђује отварање 
најмање 20 нових радних места и то до 50% 
од оправданих трошкова улагања;  

2) пројекте у производном сектору код 
којих су оправдани трошкови улагања 
најмање 100.000 евра у динарској 
противвредности по средњем курсу Народне 
банке Републике Србије на дан подношења 
пријаве и којима се обезбеђује отварање 
најмање 40 нових радних места и то до 50% 
од оправданих трошкова улагања;  

3)  пројекте у производном сектору 
код којих су оправдани трошкови улагања 
најмање 500.000 евра у динарској 
противвредности по средњем курсу Народне 
банке Републике Србије на дан подношења 
пријаве и којима се обезбеђује отварање 
најмање 70 нових радних места и то до 50% 
од оправданих трошкова улагања,  

4) пројекте у сектору услуга чија је 
минимална вредност 25.000 евра у динарској 
противвредности по средњем курсу Народне 
банке Републике Србије на дан подношења 
пријаве и којим се обезбеђује отварање 
најмање 10 нових радних места и то до 40% 
од оправданих трошкова улагања.  

Укупан износ средстава која се могу 
доделити у складу са Програмом локалног 
економског развоја за 2016. годину и овом 
одлуком одређује се у апсолутном износу, уз 
обезбеђивање поштовања максималног 
дозвољеног интензитета у складу са 
прописима који уређују доделу државне 
помоћи.  
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 Корисник средстава дужан је да 
обезбеди учешће од најмање 25% опрaвданих 
трошкова из сопствених средстава или из 
других извора који не садрже државну помоћ. 
 
 Услови за доделу средстава  
 

Члан 9. 
 

Средства могу бити додељена  под 
следећим условима:  

1) да инвестиција и новоотворена 
радна места повезана са овом инвестицијом 
морају опстати у истом подручју најмање пет 
година, а у случају малих и средњих 
привредних субјеката три године, након 
завршетка пројекта,  

2) да се достигнути број запослених 
код корисника средстава након реализације 
инвестиционог пројекта не смањује у 
периоду од најмање пет година, ако је у 
питању велики привредни субјект, односно у 
периоду од најмање три године, ако је у 
питању мали и средњи привредни субјект, 

3) да улагање мора да резултира нето 
повећањем броја запослених у привредном 
субјекту у поређењу са просечним бројем 
запослених у протеклих 12 месеци, а у 
случају да се радно место затвори у том 
периоду, мора се одузети од броја 
новоотворених радних места, 

4) да радно место буде непосредно 
повезано са почетном инвестицијом, а 
отворено је у року од три године, од 
завршетка инвестиције.  

Корисник средстава, након постизања 
пуне запослености, у складу са уговором о 
додели средства (у даљем тексту: Уговор), 
дужан је да сваком запосленом редовно 
исплаћује зараду у складу са прописима 
којима се уређују радни односи, у износу који 
је најмање за 20% већи од минималне зараде 
у Републици Србији прописане за месец за 
који се исплаћује зарада, за све уговорено 
време у складу са овом одлуком.  

 Рок за реализацију пројекта  
 

Члан 10. 
 

Рок за реализацију пројекта и 
отварање нових радних места је најдуже три 
године од дана закључења Уговора, а који се 
након закључења може продужити највише 
на пет година, по образложеном захтеву 
корисника средстава, ако Комисија за доделу 
средстава оцени да су околности које су 
довеле до потребе за продужењем рока 
објективне и да је продужење рока оправдано 
и сврсисходно, односно да се тиме на 
најефикаснији начин постижу циљеви 
утврђени програмом локалног економског 
развоја.  

Ако Комисија за доделу средстава 
оцени да су потребе за продужењем рока 
оправдане и сврсисходне, приступа се 
изменама и допунама Уговора у складу са 
образложеним захтевом или се подносилац 
захтева обавештава о одбијању захтева уз 
образложење о разлозима за одбијање. 

 
 Kритеријуми за анализу квалитета 
пројеката  
 

Члан 11. 
 

Критеријуми за анализу квалитета 
инвестиционог пројекта су:  

1) референце инвеститора (препо- 
знатљивост на тржишту, референце 
клијената, досадашња искуства и успешност 
у реализацији инвестиционих пројеката и 
сл.); 

2) проценат незапослених лица чије 
квалификације одговарају делатности 
инвеститора, односно корисника средстава у 
укупном броју лица на евиденцији 
Националне службе за запошљавање на 
територији Града;  



Strana broj  1094— Broj 5                SLU@BENI LIST ГРАДА ^A^KА              4. mart  2016. godine 
 

3) број, односно проценат високо- 
квалификованих радника који се запошљавају 
реализацијом инвестиционог пројекта;  

4) висина и врста инвестиције;  
5) технолошки ниво делатности која је 

предмет улагања, у складу са класификацијом 
Евростата;  

6) претходна сарадња са добављачима 
и планирани удео домаћих добављача;  

7) ефекти инвестиције на запослене 
(обуке радника и просечна висина зарада);  

8) претходни и планирани обим 
међународног и укупног промета (пре и 
након инвестиционог пројекта);  

9) утицај инвестиционог пројекта на 
повећање конкурентности и излазак на нова 
тржишта;  

10) финансијско-тржишна оцена 
инвестиционог пројекта (извори финанси- 
рања, ликвидност, профитабилност, период 
повраћаја инвестиције и др.);  

11) одрживост инвестиционог пројекта 
по свим пословним параметрима, укључујући 
и кредибилну анализу тржишта пласмана и 
набавке.  

Податке из става 1. тачка 2) овог члана 
Национална служба за запошљавање 
доставља Министарству надлежном за 
послове привреде (у даљем тексту: 
Министарство) на његов детаљан и јасно 
дефинисан захтев.   

 
 Oправдани трошкови 
 

Члан 12. 
 

За реализацију мере Привлачење 
инвеститора средства се могу одобрити за 
следеће оправдане трошкове улагања у 
почетна инвестициона улагања (материјална 
и нематеријална имовина) и нова радна места 
повезана са почетним улагањем. 

Оправдани трошкови у малим и 
средњим привредним субјектима су и 
трошкови припреме студија и 

консултантских услуга који су повезани са 
почетним улагањем ако висина државне 
помоћи износи 50% од стварно насталих 
трошкова. 

У случају куповине привредног 
субјекта, који је затворен или би био затворен 
уколико не би био купљен, оправдани 
трошкови су трошкови куповине имовине тог 
привредног субјекта од трећег лица по 
тржишним условима. 

Имовина која се стиче куповином 
мора бити нова, изузев у случају када се 
државна помоћ додељује малим и средњим 
привредним субјектима. У случају 
преузимања износ средстава за чије је 
стицање државна помоћ већ била одобрена 
пре куповине, одбија се од укупног износа. 

Трошкови везани за стицање имовине 
која је под закупом, осим земљишта и зграда 
су оправдани само ако закуп има облик 
финансијског лизинга и садржи обавезу 
куповине имовине, на крају периода закупа. 
У случају закупа земљишта и зграда, закуп се 
мора наставити најмање пет година након 
предвиђеног датума завршетка пројекта 
улагања. 
 Трошкови који се односе на набавку 
транспортних средстава и опреме не сматрају 
се оправданим трошковима са становишта 
регионалне инвестиционе државне помоћи. 
 

V МЕРА – ПОДСТИЦАЊЕ 
КОНКУРЕНТНОСТИ 
 

Члан 13. 
 

 Ова мера се реализује у складу са 
правилима за доделу државне помоћи мале 
вредности (де минимис државна помоћ). 
 За реализацију ове мере средства се 
могу одобрити за следеће оправдане 
трошкове: трошкове иновација (трошкови 
инструмената, уговорних истраживања, 
техничког знања и патената који су купљени 
и лиценцирани, саветодавних услуга, 
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оперативни и трошкови израде техничке 
студије изводљивости), трошкове развоја 
кооператива, кластера, инкубатора (улагање у 
опремање, зграде, имовину, канцеларија, 
усавршавање, оперативни и трошкови 
запослених лица) и трошкове настале за 
добијање сертификата. 

 
Члан 14. 

 
 Де минимис државна помоћ не може 
да се додели за подстицање извоза, односно 
за делатности које директно утичу на обим 
извоза, успостављање и функционисање 
дистрибутивне мреже или за покриће других 
текућих расхода (оперативних трошкова) 
привредног субјекта повезаних са извозним 
активностима и за давање предnости домаћим 
производима у односу на увозне производе.  

 Помоћ за покриће трошкова 
учествовања на сајмовима, односно за 
надокнаду трошкова израде студија или 
пружања саветодавних услуга потребних за 
увођење новог или постојећег производа на 
новом тржишту у другој држави не сматра се 
помоћи за подстицање извоза из става 1. овог 
члана. 
 
VI ПОСТУПАК ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА  
 
 Јавни позив  
 

Члан 15. 
 

Додела средстава спроводи се у складу 
са јавним позивом и овом одлуком.  

Јавни позив објављује се по одлуци 
Градског већа, на предлог Градске управе за 
локални економски развој.  

Текст јавног позива припрема и на 
својој интернет страници објављује Градска 
управа надлежна за локални економски 
развој. 

Текст јавног огласа објављује се и на 
интернет страници града Чачка.  

Јавни оглас нарочито садржи:  
1) инструменте доделе које обезбеђује 

град, оправдане трошкове и услове које 
корисник треба да испуни; 

2) интернет страницу на којој се може 
извршити увид у одредбе ове одлуке и 
пратећих аката,  којима се дефинишу начин, 
услови и критеријуми за доделу средстава;  

3) адресу на којој се могу добити 
обавештења у вези са учествовањем у 
поступку доделе средстава и податке о лицу 
за контакт;  

4) адресу на коју се достављају 
пријаве;  

5) трајање јавног позива - најдуже док 
се не утроше средства;  

6) друге информације од значаја и 
интереса за инвеститоре и кориснике 
средстава.  

Уколико јавни позив буде расписан за 
меру подстицање конкурентности у њему 
мора бити назначено да се средства добијају 
у складу са де минимис државном помоћи.  

Изузетно, одлука о додели средстава 
за улагања од посебног значаја, може бити 
донета без јавног позива и мора се пријавити 
Комисији за контролу државне помоћи пре 
доделе средстава.  
 
 Пријава за доделу средстава  
 

Члан 16. 
 

Образац пријаве на јавни позив за 
доделу средстава у складу са овом одлуком (у 
даљем тексту: Образац пријаве) прописује 
Градска управа надлежна за локални 
економски развој, у складу са условима и 
критеријума за доделу средстава утврђених 
овом одлуком.  

Пријаву за доделу средстава (у даљем 
тексту: Пријава) чине Образац пријаве и 
пратећа документација која се уз њега 
подноси.  
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Образац пријаве мора да садржи 
податке којима се обезбеђују услови за 
упоредивост података који су у њој садржани 
са потребама поступка оцене свих пројеката и 
поступка контроле уговорних обавеза које је 
корисник средстава дужан да извршава.  

Образац пријаве објављујe се на 
интернет страницама града Чачка.  

Инвеститор Пријаву подноси 
Градоначелнику.  

Пријава се подноси на српском језику.  
Пратећа документација која се 

подноси уз Образац пријаве обавезно 
обухвата:  

1) пројекат - пословни/бизнис план са 
детаљним описом елемената директне 
инвестиције за чију реализацију се 
конкурише за доделу средстава по јавном 
огласу, који је саставни део Уговора;  

2) оригинал или оверена фотокопија 
регистрованих финансијских извештаја 
инвеститора за претходне три године 
пословања, са налазом овлашћеног ревизора 
(ако постоји законска обавеза прибављања 
налаза овлашћеног ревизора), а страно правно 
лице подноси оригинал или оверену 
фотокопију и оверени превод на српски језик 
(уз налаз овлашћеног ревизора, ако је то у 
складу са националним законодавством 
страног предлагача инвестиционог пројекта, 
или изјаву инвеститора да није обавезан да 
прибавља извештај овлашћеног ревизора);  

3) оригинал или оверена фотокопија 
извода из Регистра привредних субјеката, 
који подноси инвеститор са седиштем у 
Републици Србији, односно извод из 
одговарајућег регистра државе у којој страни 
инвеститор има седиште, не старији од три 
месеца, оверен од стране надлежног органа, 
као и оверени превод извода на српски језик,  

4) писана изјава да за реализацију 
истог инвестиционог пројекта, односно за 
исте оправдане трошкове није додељена, а 
ако јесте, или уколико је аплицирао за 
средства којима се реализује мера 

подстицање конкурентности, обавезује се да 
поднесе изјаву по ком основу и у ком облику 
и износу му је додељена државна помоћ из 
буџета Република Србије, аутономне 
покрајине или јединице локалне самоуправе,  

5) доказ о измирењу обавеза по основу 
пореза и доприноса у Републици Србији, а за 
стране инвеститоре који нису пословали у 
Републици Србији потписана изјава да 
инвеститор није пословао у Републици 
Србији и да нема ни резидентни ни 
нерезидентни порески идентификациони број 
додељен у складу са прописима којима се 
уређује порески поступак и пореска 
администрација;  

6) извод из Централног регистра 
обавезног социјалног осигурања којим се 
утврђује број запослених и врста радног 
ангажовања са запосленима код Корисника 
средстава у тренутку подношења пријаве.  

Даном подношења пријаве сматра се 
дан пријема Пријаве од стране писарнице 
надлежне градске управе.  

 
 Утврђивање испуњености формалних 
услова за доделу средстава  
 

Члан 17. 
 

           Градска управа надлежна за локални 
економски развој утврђује испуњеност 
формалних услова за доделу средстава у 
складу са овом одлуком и достављеном 
Пријавом.  

Градска управа за локални економски  
razvoj одбацује неблаговремене Пријаве.  

Ако Пријава не испуњава услове из 
члана 15. ове Одлуке, Градска управа  
одбацује Пријаву као непотпуну и доставља 
је подносиоцу Пријаве уз образложење у року 
од 30 дана, од дана окончања јавног позива.  

Ако Пријава не испуњава услове у 
складу са чл. 5. и 8. ове одлуке Градска 
управа одбацује Пријаву као недопуштену и 
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доставља је подносиоцу Пријаве уз 
образложење у року од 30 дана.  

Приговор на одлуку Градске  управе  
из ст. 2, 3. и 4. овог члана може се поднети 
Градском већу у року од осам дана, од дана 
пријема обавештења градске управе.  

Градско веће одлучује о приговору из 
става 5. овог члана, и доставља одговор 
подносиоцу пријаве у року од 15 дана од дана 
пријема приговора.  

Пријаве које су благовремене, потпуне 
и допуштене градска управа доставља 
Комисији  за доделу средстава, у року од 30 
дана од дана окончања јавног позива. 

  
 Анализа поднетог пројекта  
 

Члан 18. 
 

Градска управа надлежна за локални 
економски развој врши стручну анализу 
пројеката у складу са Програмом локалног 
економског развоја за 2016. годину и овом 
одлуком на основу достављених Пријава, и 
доставља их Комисији за доделу средстава 
заједно са Пријавом.  

Стручна анализа обавезно садржи 
анализу могућег износа средстава која се 
могу доделити.  

Стручна анализа се може поверити 
стручном експерту или консултанту, 
физичком или правном лицу које има 
адекватне међународне референце у случају 
комплекснијег и сложенијег пројекта. 

Градска управа може прибавити и 
друге потребне податке од релевантних 
институција, и захтевати додатна објашњења 
од инвеститора чија је Пријава благовремена 
и задовољава услове у складу са овом  
Одлуком.  
 
 
 
 
 Комисија за доделу средстава  

 
Члан 19. 

 
Комисију за доделу средстава образује 

Скупштина града.  
Комисија има председника и шест 

чланова. 
Мандат Комисије траје четири године. 
Чланови Комисије за доделу средстава 

по функцији су Градоначелник, члан 
Градског већа задужен за послове локалног 
економског развоја и начелник Градске 
управе надлежне за послове локалног 
економског развоја.  

Чланови Комисије могу имати заме- 
нике.  

Градоначелник је председник Коми- 
сије.  

Градско веће доноси одлуку о додели 
средстава у складу са овом овом одлуком и 
расположивим буџетским средствима на 
предлог Комисије.  

Комисија доноси одлуке већином 
гласова од укупног броја чланова.  

Одлука из става 7. овог члана садржи 
нарочито податке о пројекту и његовим 
елементима битним за поступак уговарања 
доделе средстава, инвеститору односно 
кориснику средстава, о висини додељених 
средстава, средствима обезбеђења за 
додељена средства и њиховог рока важења, 
односно разлоге због којих средства нису 
додељена.  

Предлог мера из става 9. овог члана 
припрема градска управа надлежна за 
локални економски развој, а на основу 
извештаја о праћењу инвестиционих 
пројеката.  

Градска управа надлежна за локални 
економски развој пружа административно-
техничку помоћ и предлаже председнику, или 
овлашћеном члану Комисије, сазивање 
седнице Комисије, припрема материјале за 
одлучивање и разматрање на седницама 
Комисије, даје потребне информације о 



Strana broj  1098— Broj 5                SLU@BENI LIST ГРАДА ^A^KА              4. mart  2016. godine 
 
статусу инвестиционих пројеката, припрема 
записнике са седница, и поступа по одлукама 
Комисије и Градског већа.  

Свим учесницима у поступку доделе 
средстава градска управа надлежна за 
локални економски развој доставља 
образложену одлуку Градског већа у року од 
45 дана од дана окончања јавног позива, 
односно у року од 15 дана од предлога мера 
из става 10. овог члана. 

Комисија за доделу средстава може да 
предложи измену рокова, смањење износа 
додељених средстава сразмерно смањењу 
уговорних обавеза, признавање делимичног 
испуњења уговорних обавеза, а по 
образложеном предлогу корисника средстава, 
укључујући и предлоге за измене и допуне 
или раскид Уговора о додели средстава и 
доноси закључке и препоруке о даљим 
активностима на отклањању евентуалних 
проблема у спровођењу пројеката.  

Комисија доноси пословник о свом 
раду.  
 
 Приговор на одлуку о додели 
средстава  
 

Члан 20. 
 

Приговор на одлуку Градског већа 
доставља се градској управи надлежној за 
локални економски развој у  року од осам 
дана од дана пријема одлуке, о коме Градско 
веће одлучује у року од 15 дана, од дана 
пријема приговора.  
 
VII УГОВОР И НАЧИН ИСПЛАТЕ 
СРЕДСТАВА  
 Уговор о додели средстава  
 

Члан 21. 
 

Средства у складу са овом одлуком 
додељују се Уговором којим се уређују 
међусобна права и обавезе у вези са коначном 

одлуком о додели средстава који закључују 
Град Чачак и корисник средстава.  

Инвестициони пројекат којим се 
Инвеститор пријављује за доделу средстава 
по овој одлуци, чини саставни део Уговора.  

Град може да раскине Уговор у свакој 
фази извршења ако утврди да корисник 
средстава не испуњава услове утврђене 
Уговором и ако је Комисија за надзор донела 
одлуку о раскиду.  

Када постоје оправдани разлози да ће 
негативне последице неизвршења уговорених 
обавеза од стране корисника средстава 
наступити пре седнице, Градско веће, на 
предлог градске управе надлежне за локални 
економски развој и Комисије за надзор, може 
да раскине уговор, а надлежна градска управа 
за финасије да наплати средстава обезбеђења 
о чему се Градско веће обавештава на првој 
наредној седници.  
 
 Уговор о додели средстава за улагања  
 

Члан 22. 
 

Текст уговора о додели средстава 
утврђује Градско веће града Чачка.  

Уговор из става 1. овог члана нарочито 
садржи: предмет, висину и динамику улагања 
и број нових радних места са динамиком 
запошљавања, рок за реализацију 
инвестиционог пројекта, врсту и износ 
додељених средстава, динамику и начин  
исплате додељених средстава, односно 
других подстицаја, средства обезбеђења у 
корист града Чачка - банкарска гаранција и 
друга питања од значаја за реализацију тог 
уговора.  

Уговором се може уговорити, у складу 
са одлуком Градског већа, да се додела 
средстава врши трансфером средстава за 
измирења обавеза улагача домаћем физичком 
или правном лицу.   
 
 Исплата додељених средстава  
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Члан 23. 
 

Исплата додељених средстава врши се 
у складу са Уговором.  

Уз захтев за исплату средстава 
доставља се и документација којом се 
доказује извршење обавезе за чије се 
испуњење тражи исплата средстава или чије 
је испуњење услов за трансфер средстава. 
 
 Средства обезбеђења  
 

Члан 24. 
 

Корисник средстава је дужан да 
приложи банкарску гаранцију издату од 
пословне банке која послује на територији 
Републике Србије, безусловну и плативу на 
први позив у корист Града Чачка.  

Исплаћена средства морају бити 
обезбеђена банкарском гаранцијом у складу 
са Уговором.  

Поред банкарске гаранције, корисник 
средстава дужан је да приложи две 
регистроване и потписане бланко соло 
менице са потписаним меничним 
овлашћењем у циљу наплате законске затезне 
камате, у складу са законом који утврђује 
висину стопе законске камате, а у случају 
неиспуњења уговорних обавеза.  

Законска затезна камата обрачунава се 
за период од дана исплате сваке појединачне 
рате до дана повраћаја укупног износа 
исплаћених средстава.  

У случају неиспуњења уговорних 
обавеза, или делимичног испуњења 
уговорних обавеза,  градска управа надлежна 
за финансије,  може по основу издате 
банкарске гаранције,  и бланко соло менице,  
да наплати средства до висине износа 
исплаћених средстава и прописане законске 
затезне камате. 
  

VIII ИЗВЕШТАВАЊЕ О ИЗВРШАВАЊУ 
УГОВОРНИХ ОБАВЕЗА И РЕАЛИЗАЦИЈИ 
ПРОЈЕКАТА  
 
 Комисија за надзор  
 

Члан 25. 
 

Комисију за надзор образује Градско 
веће.  

Комисија има председника и четири 
члана. 

Мандат Комисије траје четири године. 
Чланови Комисије могу имати 

заменике.  
Комисија доноси одлуке већином 

гласова од укупног броја чланова.  
Комисија за надзор ће вршити 

контролу свих извештаја добијених од 
Корисника средстава и периодично пратити 
реализацију одобрених пројеката и испуњење 
обавезе од стране корисника средстава, а на 
основу извештаја добијених од корисника 
средстава, као и других информација и 
података које прикупи у поступку контроле 
извршења уговорних обавеза и праћења.  

Председник или члан Комисије за 
надзор не може бити истовремено и 
председник или члан Комисије за доделу 
средстава, чиме се спречава потенцијални 
сукоб интереса.   

Комисија доноси пословник о свом 
раду.  
 Извештаји које подноси корисник 
средстава  

Члан 26. 
 

Корисник средстава дужан је да 
Комисији за надзор и Градској управи 
надлежној за локални економски развој 
достави:  
 1) извештај независног ревизора о 
пословању на крају сваке године, укључујући 
и период из члана 11. ове одлуке који садржи 
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посебан налаз о степену испуњења обавеза из 
Уговора и Пријаве;  
 2) извештај независног ревизора на 
крају инвестиционог периода о испуњености 
свих обавеза корисника средстава утврђених 
Уговором и Пријавом, заједно са извештајем 
овлашћеног проценитеља о вредности унете 
половне опреме;  
 3) извештај овлашћеног проценитеља 
о вредности друге унете имовине, ако 
постоји;  
 4) извештај са подацима о броју 
запослених, висини исплаћених зарада, 
пореза и доприноса за све запослене, за сваки 
месец, у року од месец дана након исплате 
последње зараде у току пословне године, 
укључујући и период из члана 11. став 1. 
тачка 2. и члана 11. став 2. ове одлуке, са 
документацијом, односно исправама којима 
се доказују наводи из тог извештаја.  
 Извештаје из става 1. Комисија за 
надзор доставља Градском већу. 
 
 Контрола над реализацијом пројеката  
 

Члан 27. 
 

Комисија за надзор прати динамику 
реализације пројекта и испуњавање 
уговорних обавеза корисника средстава и о 
томе сачињава извештај који доставља 
Градском већу.  

Извештај из става 1. овог члана 
садржи податке и информације о свим 
елементима пројекта, а обавезно садржи:  
 1) резиме извештаја независног 
ревизора, односно проценитеља, са посебним 
освртом на податке релевантне за праћење 
извршења уговорних обавеза корисника;  
 2) информације о висини улагања 
корисника средстава у односу на елементе 
улагања наведене у Пријави на основу које је 
донета одлука о додели средстава;  

 3) информације о кретању броја нових 
радних места отворених код корисника 
средстава и висине исплаћених зарада;  
 4) преглед блокада по текућим 
рачунима корисника средстава, ако их је 
било;  
 5) упозорење о одступањима у 
извршењу уговорних обавеза од стране 
корисника средстава и критичним роковима 
за извршење активности додатне контроле;  
 6) информације о проблемима са 
којима се инвеститор, односно корисник 
средстава сусреће при реализацији 
инвестиционог пројекта, а на основу 
извештаја које доставља корисник средстава; 
 7) друге информације од значаја за 
реализацију предметног пројекта и програма 
локалног економског развоја који могу бити 
угрожени поступањем корисника средстава.  
 

Члан 28. 
 

Овлашћује се Градско веће града 
Чачка да пропише ближе услове реализације 
Програма локалног економског развоја града 
Чачка за 2016. годину,  услове и начин 
домаћих и страних  улагања у град  Чачак и 
критеријуме за доделу средстава из буџета 
града Чачка. 

Обавезује се Градска управа надлежна 
за финансије да води евиденцију улагања од 
локалног значаја и потрошњу средстава у 
складу са Законом о улагањима и Програмом 
локалног економског развоја за 2016. годину.  
 
 Ступање на снагу  
 

Члан 29. 
 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана, 
од дана објављивања у "Службеном листу 
града Чачка".  
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СКУПШТИНА ГРАДА ЧАЧКА 

Број: 06-39/16-I 
29. фебруар, 2. и 3. март 2016. године  

 

 

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

 
 

 87. 

 На основу члана 13. став 5. Закона о 

подстицајима у пољопривреди и руралном 

развоју („Службени гласник РС“, број 10/201, 

142/14 и 103/15) и члана 63. Статута града 

Чачка („Сл. лист града Чачка“, број 3/2008, 

8/2013, 22/2013 i 15/2015), уз претходну 

сагласност Министарства пољопривреде и 

заштите животне средине РС број 320-00-

00816/2016-09 од 1. фебруара 2016. године, 

  

 Скупштина града Чачка, на седници 

одржаној 29. фебруара, 2. и 3. марта 2016. године, 

донела је 

 

ПРОГРАМ МЕРА ПОДРШКЕ ЗА 

СПРОВОЂЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНЕ 

ПОЛИТИКЕ И ПОЛИТИКЕ РУРАЛНОГ 

РАЗВОЈА ZA PODRU^JE TERITORIJE  

ГРАДА ЧАЧКА ЗА 2016. ГОДИНУ 
 

 

 1.1 АНАЛИЗА  ПОСТОЈЕЋЕГ 
СТАЊА  

 

1.1.1 Географске и административне 
карактеристике 

 Град Чачак се налази у средишњем 

делу централне Србије, у Моравичком 

округу, између општина Горњи Милановац 

на северу, Пожеге на западу, Лучана на 

југозападу, града Краљева и општине Кнић 

на истоку. Територија града Чачка захвата 

географски простор од 20° 7´ 15´´ до 20° 38´ 

30´´ источне географске дужине и од 43°44´ 

до 44° 00´ 30´с́еверне географске ширине. 

Смештена је највећим делом у западном 

Поморављу, које чини спону између 

Шумадије на северу и унутрашњих  

Динарида на југу.   

 Град има повољан саобраћајно-

географски положај где се укрштају 

саобраћајнице које повезују западно 

Поморавље са западном Србијом и великим 

Поморављем и саобра-ћајница која од 

Београда преко Чачка, Пожеге, Ужица и 

Златибора повезује овај геопро-стор са 

црногорским приморјем. Територијом града 

пролази пруга Пожега-Сталаћ која спаја 

важне железничке правце: Београд-Софија и 

Београд-Бар. Територија града Чачка заузима 

површину од 636 км², од чега је 

пољопривредно земљиште 44.060ха.У граду 

се налази 58 насељених места. Просечна 

густина насељености територије града Чачка 

је 180 ст/км. Густина насељености опада у 

свим сеоским насељимA, а условљена је 

демографским и економским чиниоцима. 

 

1.1.2. Природни услови и животна средина 

 Карактеристике рељефа; Територија 

града Чачка захвата географски простор од 

204 до 985 метара надморске висине и може 

се поделити на: 

 1.Чачанску котлину са надморском 

висином од 200 до 300 метара и она 

представља морфолошку целину: 

 2. Брежуљкасто - брдски предео са  

надморском висином од 300 до 500 метара; 

 3. Планински предео од 500 до 985 

метара. 
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 Чачанска котлина у морфолошком 

смислу представља тектонску потолину 

формирану у олигоцену спуштањем два 

уздужна раседа. Брежуљкасто – брдски део се 

простире око котлине.Територија града 

оивичена је планинским пределом . Са јужне 

стране је плани-нски венац Јелице a на западу 

се налазе планине Овчар и Каблар. Смештена 

је највећим делом у западном Поморављу, 

које чини спону између Шумадије на северу и 

унутрашњих Динарида на југу. 

 

Педолошке карактеристике; Педо- 

лошки састав земљишта на територијi града 

Чачка је разноврсtан, јер се на краћем 

растојању налази читав мозаик типова 

земљишта, које је настало под утицајем 

рељефа, климе, биљног и животињског света. 

Алувијална земљишта, иловасти 

алувијум и песковити алувијум заступљена су 

у  равничарском  делу у чачанској котлини 

поред  Западне Мораве, доњег тока Каменице 

и поред Бресничке реке. Иловасти алувијум је 

распрострањен на простору који представља 

најплоднији део Чачанске котлине. 

Песковити алувијум захвата део равни- 

чарских терена уз Западну Мораву, почев од 

Трбушана до Горичана. Смонице се образују 

у депресијама и на акумулативним терaсама 

бивших језера где је вршено таложење финих 

састојака. То су брежуљкасти терени обода 

чачанске котлине. Параподзол - псеудоглеј је 

образован на зарављеним и благо таласастим 

облицима рељефа на надморској висини до 

400 m.      

 Гајњача је заступљена у пределу 

Вранића изнад појаса смонице. Гајњача 

плитка је заступљена у делу Јежевице и 

Липнице. Сироземи  су генетски неразвијена 

земљишта. Заступљена су у брдско-

планинском пределу општине. Скелетна 

земљишта су у пределу Каменице, Црне стене 

и Грујиних ливада на планини Јелици. Ова 

земљишта су у процесу деградације, јер 

распадањем подлоге ствара се велики садржај 

скелета, а врло мали проценат хумуса, па се 

могу користити за гајење воћа и винове лозе.   

  

 Климатске карактеристике; У клима- 

тском погледу територија града Чачка се 

може поделити  у две јасно изражене целине. 

Простори до 700m надморске висине  имају  

умерено континенталну климу а изнад ове 

надморске висине је субпланинска клима. 

Средња годишња температура је 10,47°C. 

Најхладнији месец је јануар са средњом 

темературом ваздуха 1,2°C. Најтоpлији месец 

је јул са средњом темературом ваздуха 21°C. 

Годишња амлитуда 22,2°C. Средња 

вегетациона температура је 16°C, што је 

изразито повољно за развој пољопривреде. 

Територија града Чачка није изложена јаким 

ветровима. Ветрови долазе са севера и 

североистока, ређе са запада јер је окружена 

планинама. Најчешћи ветар је северозападни, 

а најређи североисточни. Најветровитији је 

месец март. Влажност ваздуха је умерена, и 

средња годишња вредност је 80,7%, најнижа 

је за август 70,5%, а у децембру је највиша и 

достиже вредност 91,4%. Облачност на 

подручју Чачка има просечну вредност 6,0 

десетина неба на годишњем нивоу са 

минимумом за август 4,1 а максимумом за 

децембар 7,9 десетина неба. Средња годишња 

количина падавина износи 669 mm воденог 

талога. Најкишовитиji месец је мај са са 

просечном количином падавина од 88.6mm 

воденог талога. 

 

 Хидрографске карактеристике Чачка 

су следеће: 

 Подземне воде се на територији града 

Чачка јављају најчешће на додиру стена 

различите старости, поред Западне Мораве су 

на дубини 2-5m а на подручјима изнад 300 m 

надморске висине и до 30 метара до које 
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дубине су копани бунари. Од термо-

минералних извора на тeриторији града 

Чачка познате су Овчар Бања, Бања Горња 

Трепча и Слатинска Бања. Од речних токова 

су доминантне транзитне воде: Западна 

Морава са средњим годишњим протоком  

98m³/s, Каменица са средњим годишњим 

протоком  1,5m³/s, Чемерница и Дичина.Од 

водних токова присутно је и 24км примарног 

вештачког канала за наводњавање. На реци  

Западној  Морави изграђене су четири  бране 

и формирана вештачка језера: Овчарско-

кабларско језеро, језеро Међувршје, језеро 

Парменац и језеро у Спортско рекреационом 

центру Младост (градска плажа). 

 

 Биодиверзитет; Проучавање биолошке 

разноврсности појединачних  региона 

представља полазну основу његовог очувања, 

заштите и рационалног коришћења. Процену 

стања разноврсности  биљних и животињских 

врста тешко је извршити јер не постоје 

одговарајући подаци. Међутим, иако 

представља фабрику природе од 

непроцењивог значаја за опстанак човека, 

биодиверзитет је данас изложен негативним, 

антропогено условљеним променама. 

Биолошки ресурси су до сада углавним  

једносмерно искоришћавани, па су данас  

многе генетске комбинације неповратно 

изгубљене, врсте ишчезле а одређени 

екосистеми остали без могућности обнове. 

Главне опасности и проблеми заштите 

животињских врста огледају се у   

деградацији или уништавању стани-шта на 

делу подручја у близини насеља 

(каменоломи, мрежа путева и др.) лов, 

криволов, примена пестицида, одлагање 

отпада и стварање дивљих депонија  и друго. 

Преко 60% површине се користи за разне 

пољопривредне активности тако да је флора и 

фауна условљена гајеним културама и 

животињамa. Слободна површина је 158 км²  

и то су углавном континенталне листопадне  

шуме са пропланцима са добром травнатом 

покривеношћу. Од шумског дрвећа 

преовлађују: храст, граб, буква, јасен, јасика, 

липа, топола итд. Четинари су унети на 

обронке Овчара, Каблара, и Јељена 

вештачким пошумаљавањем. Град Чачак 

располаже са  9.907 хектара приватних шума 

које су изданачке очуване шуме и 4.918,23 

хектара шума у државном власништву, од 

тога 153,20 хектара су високе шуме (100% 

букова шума), 3.226,97 хектара су изданачке 

шуме лишћари (55% букова шума и 45% 

мешовита храстова шума), 958,32 хектара 

вештачки подсађене шуме (четинари - црни 

бор) и 597,74 хектара шикаре и шибљаци 

(девастиране шуме лошег квалитета). Шикаре 

и шибљаци захватају 13% укупне шумске 

површине у државној својини. Годишња 

експлоатација је просечно 7.867 метара 

кубних дрвне запремине, а по просечној 

вредности од 1.800,00 динара за кубни метар, 

што значи да годишња вредност посечене 

дрвне запремине износи 14.160.000,00 

динара. Пожар у 2012. години у селима 

Горња Горевница и Милићевци захватио је 

шумску површину од 670 хектара и то 421 

хектар шуме у државној својини и 249 

хектара приватног шумског земљишта. 

Санацијом  пожаришта у току, 2012. и 2013. 

године пошумљено је 116 хектара пожаришта 

садницама црног и белог бора. У плану је да 

се до 2017. године изврши целокупно 

пошумљавање пожаром захваћене  површине. 

Пошумљавање у приватном поседу се врши 

годишње просечно на око 5 хектара и 

пошумљавају се голети и пашњаци. 

 Осим изразите фрагментације живо- 

тних станишта изазване пољопривредним 

активностима, шуме и други екосистеми су 

додатно фрагментирани густом саобраћајном 

инфраструктуром и другим видовима 
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експлоатације и утицаја. Од високе дивљачи 

заступљена је срна и дивља свиња а 

најмасовнији ниски сисари су: зец, лисица, 

твор, јазавац итд. Изразито је развијена 

херпето-фауна поготово у кршевитом делу 

Овчарско кабларске клисуре. Ова клисура се 

такође  сматра орнитолошким парком.  
 

 

СТАЊЕ И ТРЕНДОВИ У РУРАЛНИМ 

ПОРУЧЈИМА 
 

1.1.3. Демографске карактеристике 
и трендови 
 Према резултатима пописа из 2011. 

године на територији града Чачка од укупно 

115.337 становника, има 55.995 становника 

мушког пола и 59.342 становника женског  

пола.  

У поређењу са подацима из пописа из 

2002. године број становника на територији 

града Чачка је смањен и то већим делом у 

сеоским насељима, те су демографски 

трендови посебно у руралним подручјима све 

неповољнији.Територија града Чачка захвата 

простор од 636 км2. Становништво је 

распоређено у 58 насеља. Густина 

насељености опада у свим сеоским насељима 

изузев приградским, а варијације међу њима 

условљене су природно – географским, 

демографским и економским чиниоцима. 

Разлике у броју и кретању становништва 

условиле су већу концеnтрацију стано- 

вништва у граду, а мању концеnтрацију 

становништва у сеоском подручју.У 

посматраном периоду од 2002. године до 

2011. године постоји тенденција опадања 

природног прираштаја становника, што је 

такође више изражено у сеоској средини. 

Биолошка репродукција становништва на 

сеоском подручју дошла је у фазу опадања 

због одласка младих у град, због чега је 

сеоско подручје захватила депопулација. 

Процес депопулације  на територији града 

Чачка јавља се као резултат природног 

прираштаја, исељавања  млађег становништва 

(посебно са сеоског подручја) и високог 

индекса старења на сеоском подручју. Према 

подацима из последњег пописа становништва 

на подручју града Чачка број становника у 

руралним подручјима је  42.006 или 36,50% у 

укупном становништву. 

 

 Миграциона кретања, нарочито после 

1945. године, била су јако изражена, а 

насељавање територије града Чачка је вршено 

становништвом из пасивних крајева и даље 

околине. Према подацима из пописа 

становништва, до 1991 године усељавање је 

вршено трајно, уз варирање броја усељених 

становника. У структури усељених лица 

доминантну улогу имале су жене  чије је 

усељавање уследило због запослења или 

удаје, што је имало за последицу смањен број 

бракова на сеоском подручју. Од 1991. 

године због познатих друштвено политичких 

промена повећава се број усељених лица 

било да се задржавају привремено или трајно. 

 

 Старосна структура становништва 

града Чачка, по наведеним старосним 

групама  у 2002. и 2011. години дата је у 

табели 1. 
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Табела 1. Старосна структура становништва ЈЛС-Града Чачка 
 

Године 2002 % 2011 % 

0-19 25.832 22,07 22.477 19,49 

20-39 30.456 26,01 29.913 25,94 

40-59 33.556 28,66 34.141 29,60 

60 и више 26.657 22,77 28.806 24,97 

непознато 571 0,49 - - 

Укупно: 117072 100,00 115337 100,00 

 
 
 

 Од 2002. године до 2011. године, број 

становника на територији града Чачка  се 

смањио за 1735 становника. Једна од 

кључних демографских карактеристика града 

Чачка je и све неповољнија старосна 

структура. Промена старосне структуре у 

периоду 2002-2011. године, указују на 

наставак процеса пада учешћа младих, уз 

истовремено повећање удела старих лица.  

 

 Образовна структура становништва 

може се сагледати кроз два основна 

показатеља садржана у писмености и 

школској спреми. Према попису из 2002. 

године, за становни-штво старо 15 и више 

година, од укупно 99.333 становника без 

школске спреме је 4.116 становника, 

непотпуно основно образовање има 14.488 

становника, основно образовање има 22.856 

становника, средње образовање има 46.547 

становника, више образовање 4.448 стано- 

вника, високо образовање има 5.908 

становника и непозната је образовна 

структура за 970 становника.Према попису из 

2011. године, за становништво старо 15 и 

више година, од укупно 99.132 становника 

без школске спреме је 1.829 становника, 

непотпуно основно образовање има  9.609 

становника, основно образовање има 19.143 

становника, средње образовање има 53.543 

становника, више образовање 5.437 

становника, високо образовање има 9.386 

становника и непозната је образовна 

структура за 185 становника. Ако се напра-ви 

поређење са подацима из последња два 

пописа становништва може се закључити да 

се смањује број неписмених лица, чему је 

допринело обавезно основно образовање. У 

образовној структури најзаступљенија су 

лица са средњом стручном спремом. Раст 
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удела лица са завршеним средњошколским 

образовањем одвијао се на рачун смањења 

удела учешћа лица са нижим образовањем. 

Међутим сеоско становништво се одликује 

скромним знањем  што је један од фактора 

ниског предузетничког потенцијала руралних 

становника. 

Последњих деценија на територији 

града Чачка, као и већини општина у Србији, 

присутно је смањење броја пољопривредног 

становништва. Томе су  допринеле промене у 

структури делатности на подручју општине. 

Повећање броја запослених у секундарним 

делатностима извршено је преливањем радне 

снаге из примарних делатности, што се 

негативно одразило на рурални простор. 

Исељавање младог - радно способног 

становништва из сеоских насе-ља довело је 

до неповољне старосне структуре укупног 

пољопривредног становништва и старења 

снаге у пољопривреди. 

  

1.1.4. Диверзификација руралне економије 
 
 Стање руралне економије могуће је 

посматрати на основу посматрања 

различитих аспеката тржишта рада и прихода 

сеоских домаћинстава. Кретање основних 

индикатора тржишта рада (стопе 

незапослености, запослености и активности) 

показује да посматрано на републичком 

нивоу нема значајнијих разлика током 

последње деценије на релацији урбано, 

односно рурално. Рурална популација радног 

узраста има више стопе активности и 

запослености, јер руралне средине пружају 

већу могућност запошљавања од ниже 

образованих лица. 

 Структура запослености сеоског 

становништва по секторима динамично се 

мењала током последњих година. 

Запосленост у пољопривреди има и даље 

високо место у поређењу са другим 

секторима и креће се у интервалу 43-50%. 

 Тек сваки четврти односно пети стано-

вник сеоских насеља ради у индустрији, и све 

их је мање. С друге стране, сеоско становни-

штво све је више запослено у терцијарном 

сектору где постоји већа стабилност у 

делатностима овог сектора, али где постоји и 

раст запослених (сектор јавне админи-

страције, образовања и комуналних услуга).  

 Приходи сеоских домћинстава 

највећим делом (35-42%) потичу од прихода 

из радног односа (редовног и додатног), а 

одмах потом следи учешће пензија  (око 30% 

у 2012. години).  

 Из тога се може извести закључак да 

су приходи који се остварују од 

пољопривреде ниски у односу на зараде из 

других сектора, што је јасан индикатор ниске 

продуктивности сектора. Приходи сеоских 

домаћинстава у великој мери потичу из 

радног односа и учешћа пензија. 

 Родне неједнакости у домену 

економске партиципације су веома изражене 

међу руралном популацијом. Међу женама је 

мање учешће активних лица, мање 

запослених и мање оних које раде ван 

пољопривреде, него међу мушкарцима. 

Поред жена, млади на селу се такође 

суочавају са великим ризицима од 

искључености са тржишта рада. Важан 

приоритет за рурални развој јесте обнова и 

развој руралне инфраструктуре (путеви, 

водоснабдевање, канализација, електрична 

енергија, информационе и телекомуни- 

кационе услуге итд.). 

 Пољопривреда као примарна 

делатност није у довољној мери успела да 

искористи постојеће привредне потенцијале 

за организацију производње. Природне 

услове нису увек пратили одређени 

друштвено економски чиниоци, а пре свега 
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сигурност у пласману готових производа. 

Стварање стимулативног амбијента од стране 

државе за развој малих и средњих предузећа 

и предузетништва у руралним подручјима 

доприноси диверзификацији руралне еконо- 

мије и задржавању младих људи на селу у 

пољопривреди и непољоп-ривредним 

занимањима. 

 Програми које је могуће реализовати у 

руралним подручјима треба да подстичу 

младе људе да живе и раде на сеоском 

подручју ради чега је потребно створити 

стимулативни амбијент за развој малих и 

средњих предузећа и предузетништва у 

руралним подручјима (пореске олакшице, 

субвенције, кредити под повољним условима 

и друго). Поред конвенционалне 

пољопривреде, снажан допринос развоју 

руралних подручја може дати органска 

пољопривреда, те је потребно у наредном 

периоду стварањем стимулативног амбијента 

инвестирати у ову област и подстицати 

производњу специфичних производа и 

генетски немодификованих производа. 

Обезбеђивању алтернативних извора прихода 

за сеоска домаћинства, диверзификацији 

руралне економије, смањењу незапослености, 

оживљавању и развоју села доприноси и 

развој руралног туризма. 

 Развој руралног туризма је један од 

економских, друштвених и еколошких 

приоритета за руралну област подручја града 

Чачка. Рурални туризам је на подручју града 

Чачка тек почео да се развија иако постоје 

завидни туристички потенцијали као што су: 

природно, културно-историјско наслеђе, 

гастрономија, манифестације, гостољубивост 

становништва и сл. Сеоски туризам 

интегрише туризам, пољопривреду и друге 

секторе привреде те је неопходно улагање у 

руралну и туристичку инфраструктуру, 

изградњу смештајних капацитета, спро- 

вођење едукације кадрова у руралном 

туризму, промовисање сеоског туризма, 

организовање манифестација, уз продају  

специфичних производа конкретног подручја 

(храна, пиће, сувенири итд.), прилагођавање 

туристичке понуде захтевима савремених 

туриста, подстицање жена које живе у 

руралним подручјима да се активније укључе 

у рурални туризам (стари занати и ручна 

радиност). Туризам је један од стратешких 

праваца развоја града Чачка. Подручје града 

Чачка са Овчарско-Кабларском клисуром и 

бањама Горња Трепча, Овчар Бања и 

Слатинска Бања, богато је природним 

лепотама сеоског подручја и споменичким 

наслеђем. Туристичка понуда Чачанског 

краја је хетерогена захваљујући различитим 

видовима туризма који су развијени на овом 

подручју. Заступљени су здравствени, верски, 

транзитни и ловни туризам. Археолошке 

туристичке вредности потичу из 

праисторијског и римског доба: Илирске 

кнежевске хумке у Атеници, Римске терме у 

Чачку, Градина на планини Јелици, 

средњевековни споменици на територији 

града Чачка итд. На сеоском подручју 

традиционално се организују културно-

забавне манифестације. Сабор фрулаша 

Србије у Прислоници, који се одржава од 

1988. године. Манифестација има за циљ 

неговање изворне народне културе, обичаја и 

музичке традиције које су у новије време 

употпуњене и осмишљеним садржајима из 

народне радиности, а своје радове излажу 

плетиље, везиље, ткаље и домаћице. 

 “Купусијада” у Мрчајевцима је 

манифестација припремања купуса у 

земљаном лонцу обогаћена културно - 

уметничким садржајима и излагање ручних 

радова, пољопривредних производа и 

опреме.“Плодови Западног поморавља” у 

Заблаћу је такође постала традиционална 



Strana broj  1108— Broj 5             SLU@BENI LIST ГРАДА ^A^KА         30. februar  2016. godine 
 

манифестација којом се приступило органи- 

зовању привредне изложбе, пољопривредне 

берзе, такмичењу у припремању јела, а што је 

пропраћено и културно-уметничким 

програмом. Постало је традиционално и 

окупљање у Миоковцима на  манифестацији 

“Дани миоковачке кајсије”, а поред 

наведених, одржавају се и „Шумадијска 

краљица“у Горњој Треpчи, „Ивандањски 

котлић“ у Доњој Треpчи и “Пасуљијада“ у 

Љубићу.  Кроз туристичку понуду и поменуте 

манифетације тежи се и афирмацији старих 

заната.  

   

1.1.5.  Рурална инфраструктура 
 

 Водоснабдевање руралних области 

града Чачка, обавља се преко ЈКП „Водовод“ 

и ЈКП „Моравац“. Укупна дужина мреже 

водоснабдевања преко ЈКП „Водовод“ је  

418,5 км  а у руралном делу је око 200 км и на 

њој се налази 4.375 прикључака. Укупна 

дужина мреже водоснабдевања преко ЈКП 

“Моравац“ је око 280 км, и на њој се налази 

2.637 прикључака.  

 Поштански саобраћај; Од 15 јединица 

поштанске мреже 9 се налази у насељима која 

припадају руралном подручју и не планира се 

отварање нових корпоративних пошта.  

Број становника који се опслужују сваког 

радног дана је 21.809, број становника који се 

опслужују најмање два пута недељно је 

32.567, а број сеоског становништва  које се 

опслужују најмање једном недељно је 11.013.  

 Мобилна телефонија и интернет; 

Услуге мобилне телефоније и мобилног 

интернета пружају три компаније: „Телеком“ 

Србија, „ВИП“ и „Теленор“. Када је у питању 

„Телеком“, на руралном подручју града Чачка 

изграђени су, планирани или је градња у току 

ИПАН и MИПАН уређаји чија је максимална 

дужина претплатничке петље за око 60-80% 

корисника испод 1100 метара, што омогућава 

такође примену ВДСЛ технологије. У 

руралним подручјима изграђене су и бежичне 

приступне мреже у ЦДМА и ЦЛЛ 

технологији. На целом подручју града Чачка 

је укупно инсталисан капацитет од око 73.000 

телефонских прикључака и од око 21.000 

интернет портова.  

 Саобраћајна инфраструктура; Путна 

инфраструктура је укупне дужине од  1.200 

км до 1.300 км, од чега су око 700 км 

некатегорисани путеви, око 250 км атарски 

путеви и око 350 км локални путеви. 

 Социјална инфраструктура; На 

руралном подручју града Чачка има 40 

месних заједница које имају своје просторије 

и у њима 29 месних канцеларија са 

просторијама, 10 основних школа, 20 цркава 

и 9 манастира, 15 амбуланти са сталним и 

повременим медицинским особљем, 26 

домова културе (3 нису у функцији), 4 

библиотеке, 6 вртића и 3 предшколске 

установе при школи, две станице МУП-а, 43 

производна објекта, 9 поштанских објеката, 

једна банка, 10 ветеринарских амбуланти, 

једна аутобуска станица и 8 железничких 

станица, две зелене и једна сточна пијаца, 116 

гробаља, 6 земљорадничких задруга (две нису 

у функцији), два природна лечилишта, 6 

бензинских пумпи, 25 објеката за спорт и 

рекреацију, један хиподром, један аеродром. 

ПОКАЗАТЕЉИ  РАЗВОЈА  

ПОЉОПРИВРЕДЕ-СТАЊЕ 

ПОЉОРИВРЕДНИХ РЕСУРСА 

1.1.6. Пољопривредно земљиште  

 
 Површина расположивог пољопри- 

вредног земљишта на територији града Чачка 

износи 44.205ха. За пољопривредну прои- 

зводњу користи се 29.380ха. Карактеристика 
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пољопривредног земљишта на подручју града 

Чачка је постојање великог броја малих 

парцела које су и расцепкане. Просечно 

коришћено пољопривредно земљиште по 

пољопривредном газдинству износи 2,81 

хектар.  

  Земљишта прве зоне имају највеће 

производне способности. Овде се ради, 

углавном, о дубоким и богатим земљиштима, 

која су погодна за разноврсну и рентабилну 

биљну производњу. Од важнијих типова 

земљишта који се срећу у овој зони 

најзаступљеније су смонице (вертисоли), 

затим алувијална земљишта (флувисоли) и 

псеудоглеј, а само на малим површинама 

(испод планине Јелица у селу Јежевица) је 

гајњача (еутрични камбисол). 

 Земљишта друге зоне имају задо- 

вољавајућа производна својства, али доста 

слабија у односу на прву, најчешће због две 

групе основних разлога: 

 - деловања процеса ерозије,  

 - мањих могућности за наводњавање. 

 Овде се ради, углавном, о различитим 

подтиповима смонице. На релативно малим 

површинама заступљене су и деградиране 

гајњаче и псеудоглеј. 

 У трећој зони подручја, односно обода 

чачанске котлине заступљена су углавном 

недовољно развијена и плитка земљишта, 

различите типске припадности. Земљишта 

ове зоне су у великој мери изложена 

разноврсним процесима ерозије, као и другим 

облицима деградације. 

 Према категоријама пољопривредног 

земљишта заступљене су: oранице и баште 

16.056ха, ливаде и пашњаци 8.685ха, 

воћњаци 4.168ха, виногради 26ха, расадници 

25ха,окућнице и остало 26ха. 

 На територији града Чачка наводњава 

се 2.900ха од чега су 2.374ха оранице и 

баште, 502ха воћњаци, 1ха виногради, 18ха 

ливаде и пашњаци и 5ха остали засади. 

Површине државног пољопривредног 

земљишта које се могу дати у закуп  на 

територији града Чачка износe 255.86,17 

хектара од чега је под закупом 30.88,83 

хектара a 73.59,67 хектара je дато на 

бесплатно коришћење Институту за 

воћарство. Пољопривредно земљи-ште дато у 

закуп користи се за производњу ратарског и 

крмног биља. 

 

1.1.7. Вишегодишњи засади 

 Чачак је смештен у западно-моравској 

котлини са брдско-планинским залеђем. До 

700 м.н.в. клима је блага умерено – 

континентална, а преко ове висине 

субпланинска. Лета су умерено топла, зиме 

умерено хладне а јесени топлије од пролећа. 

Средња годишња температура је 10,47ºC. 

Годишња количина падавина износи 669 mm 

и највише се излучује у облику кише, 

највише у мају (88,6mm) а најмање у 

фебруару и марту (40mm). Снег се јавља 

обично у јануару и фебруару и максималне је 

висине 70cm у трајању од 27 дана. Град се у 

просеку јавља 12 дана у току године а магла 

25 дана (највише у октобру, 4,6 дана). 

Влажност ваздуха је умерена, просечно 

80,7%. Сунчаних сати у току године је 2000, 

највише у јулу и августу, најмање у децембру 

и јануару. Ветрови су најчешће северни, 

просечне брзине 1,3 m/s и северозападни 

брзине 4,1 m/s и не утичу битније на 

временске прилике. 

 Педолошки састав на територији града 

је веома разноврстан. Највише су заступљена 

алувијална земљишта, смонице (доста 

еродиране смонице), гајњаче и параподзоли. 

 Према подацима пописа пољо- 

привреде из 2012. године  воћњаци се у 

чачанском крају простиру на 4178 хектара. 
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Највише гајена воћна врста у чачанском крају 

је шљива са око 690.000 стабала (1.956 

хектара). Мало иза шљиве је јабука са око 

656.000 стабала (831 хектар). На трећем 

месту је крушка са 205.000 стабала (287 

хектара) , на четвртом кајсија са око 187.000 

стабала (549 хектара), док је број стабала 

трешње (126 хектара), брескве (59 хектара) и 

вишње (57ха) мањи и креће се од 25-50.000 

стабала, док су орах (106ха), дуња (око 25 

хектара) и лешник (18ха) најмање гајени, 

јагода, малина, купина се гаји на око 164 

хектара.  

 Чачански крај поседује велики 

потенцијал по питању воћарских сировина и 

стога се може констатовати да је чачански 

крај воћарски крај. Реални и оствариви 

годишњи приноси су око 30.000 тона плодова 

шљиве, 12.000 тона плодова јабуке, 7.000 

тона плодова кајсије, 3.000 тона плодова 

крушке, 1.000 тона плодова брескве, 1.000 

тона плодова трешње и око 500 тона плодова 

вишње. Производња кајсије у чачанском 

крају представља 17% производње кајсије у 

Србији, шљиве, јабуке и крушке  4-6%. Јасно 

су издиференцирани локалитети за гајење 

одређених воћарских култура, што 

представља први корак ка рејонизацији. 

 Полазећи од податка да се сваки шести 

килограм кајсије у Србији произведе у уском 

подручју на северозападу Чачка, може се 

размишљати о озбиљнијем ангажовању на 

формирању препознатљивог бренда. Велики 

проблем представља уситњеност поседа и 

екстензивна производња (са изузетком јабуке 

и кајсије). Укупна површина под воћњацима 

је 4.168ха од чега су плантажни 2.727ха. 

Производња је сконцентрисана у 

брежуљкасто – брдском крају (н.в. 300 – 600 

м ), па је један од главних проблема 

интензивирања воћарске производње 

недостатак воде за наводњавање. Такође 

постоји и велики проблем са честом појавом 

града на овим теренима. 

1.1.8. Сточни фонд  

 

 Повољни услови за гајење крупне 

стоке су у долинама, а брдско-планински 

предели  су погодни за развој овчарства и 

козарства. Остали видови производње 

(свињарство, живинарство, тов јунади) 

заступљени су у мањем обиму. Због 

негативних промена у пољопривреди и 

сточарству које су се десиле у протеклом 

периоду (пад куповне моћи, смањење 

домаћег и губитак иностраног тржишта), 

породична газдинства остала су релативно 

неразвијена, тржишно недовољно усмерена, 

са традиционалним технологијама.  

 Савремени робни произвођачи се 

јављају у малом броју и њихов развој је доста 

успорен. 

 Сточни фонд Града Чачка по 

подацима из пописа пољопривреде из 2012 

године чини 13.796 говеда, 39.430 свиња, 

30.172 оваца, 2667 коза, 225.839 кокошака, 

4.436 остале живине, 407 коња и 8.773 

кошница пчела. Сточарска производња се 

наслања на производњу пшенице, кукуруза, 

луцерке, детелине и испаше на ливадама и 

пашњацима. Сточарска производња у односу 

на пратећу производњу сточне хране је 

самодовољна само у погледу кабасте хране 

(луцерка, детелина), док је у погледу 

потрошње житарица у добром делу зависна 

од производње у другим крајевима.  

 Неискоришћени потенцијал за развој 

овчарства и козарства лежи у великом делу 

због некоришћења пашњачких површина у 

вишим пределима. Сточарство уназад пар 

година се постепено опоравља, модернизује и 

повећава квалитет. Виши степен раста је 

присутан у производњи млека, у односу на 

друге видове производње. 
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 На подручју града преовлађује гајење 

домаћег шареног говечета у типу  сименталца 

са око 80%, говеда холштајн расe су 18-%, а 

примитивне расе и мелези са 2%. Производне 

способности грла су различите. Просечна 

количина млека у лактацији по крави је код 

холштајн фризијске расе 6.476 кг, а код 

сименталске расе 4.753 кг. У производњи 

млека, мали број фармера остварује високу 

производњу по грлу, док већина газдинстава 

задовољава егзистенцијалне потребе 

породице овом производњом. Стандардним 

товом говеда (400–600 кг) бави се мали број 

газдинстава. У већини случајева, пољо- 

привредна домаћинства продају телад масе 

150–200 кг. 

 На територији града Чачка нема 

великих газдинстава специјализованих за 

овчарство и козарство. Највећа стада имају 

око 150-180 оваца. Целокупни систем 

производње заснива се на традиционалном 

узгоју. У овчарству преовлађују мелези  

праменке и  сјеничког соја, који су  

заступљени са 80%, а 10%  је винтемберг. 

 Интензивно свињарство и живи- 

нарство су развијени у деловима у којима 

постоји обимна производња житарица, 

првенствено кукуруза. Према подацим из 

пописа пољоривреде  из 2012. године узгојем 

свиња се бави 5.806 пољоривредних 

газдинстава.  Број газдинстава са савременим 

свињарским и живинарским фармама је мали. 

Највећа живинарска газдинства имају јата са 

преко 500  грла живине и таквих је пет , док 

шест газдинстава има од 1000 до 3.000 грла 

живине. Производња јаја и бројлера заснива 

се на хибридима лаког и тешког типа. 

Производња живинског меса високо је 

зависна од увоза хибрида, протеинске хране, 

адитива и лекова.   

 Производи се углавном пласирају на 

локалним пијацама, кланицама и месарама. 

 Најзаступљеније расе свиња су 

шведски ландрас и велики јоркшир. У мањем 

броју присутни су холандски, немачки и 

белгијски ландрас као и дурок и пиетрен.  

 Тренд раста броја кошница у периоду 

од 2002. до 2012. године је значајан и 

карактеристичан је за шири регион, па чак и 

за национални ниво.  

Величина производње, али пре свега 

квалитет су конкурентни и на ширем 

тржишту па је у 2013. години произведено  

око 90 тона меда. Добро организовани 

произвођачи који су у удружењу које са 

чланством ради на прихватању добре  

пчеларске праксе, доприносе да се  мед 

стандардизује и пласира и кроз веће 

извознике и диструбутере. У пчеларењу су 

заступљена оба система  и стационарни и 

селидбени, а највише је заступљена 

багремова паша. Просечан принос меда по 

кошници креће се око 15 кг по кошници 

годишње. По попису пољопривреде, 2012. 

године на територији града Чачка се налази 

8.773 пчелињих друштава. Висока 

незапосленост становништва  и ниска 

почетна улагања потребна за бављење 

пчеларством главни су разлози за раст броја 

пчелињих друштава. 

 

1.1.9.  Механизација, опрема и објекти 

  Пољопривредна механизација  на 

пољопривредним газдинствима је застарела и 

утиче на смањену продуктивност 

пољопривредне производње. Средња и мала 

газдинства су опремљена половном 

механизацијом, која је технолошки прева- 

зиђена на газдинствима земаља са развијеном 

пољопривредом. По статистичким подацима 

95% трактора је старије од 10 година, а исто 

је стање и код комбајна. Пољопривредници 

већином користе технички мање захватне 

машине са релативно већом потрошњом 
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горива и губицима при руковању (већим 

растуром при жетви) што додатно утиче на 

раст производних трошкова. Према 

резултатима пописа пољопривреде из 2012. 

године на територији града има 5.295 

трактора, 387 комбајна и 19.348 прикључних 

машина.  

 Заменом постојеће механизације може 

се повећати принос по јединици  површине у 

односу на резултате који се данас остварују у 

пољопривредној производњи. 

 Опремљеност објеката за смештај 

стоке је неуједначен и зависи од степена 

специјализације и величине стада. Мали број 

пољопривредних газдинстава су током 

последње деценије имала значајне 

инвестиције у унапређењу стандарда, 

изградњу и проширење постојећих 

капацитета. Ови објекти су технички добро 

опремљени и испуњавају захтеве предвиђене 

стандардима о добробити животиња. И поред 

тога, управљање стајњаком и његово 

складиштење остаје један од кључних 

проблема са којим се суочава већина 

газдинстава. 

 Опремљеност пољопривредних газди- 

нстава објектима за складиштење репро- 

материјала и финализацију пољопривредних 

производа је неадекватна. Углавном се 

користе постојећи економски објекти  и 

помоћни објекти на газдинству. Према 

резултатима пописа пољопривреде из 2012. 

године на територији града има 2837 

пољопривредних објеката за смештај 

пољопривредних машина и опреме, 6.442 

објекта за смештај пољопривредних 

производа на газдинству,   81 хладњача, 17 

стакленика и 1.641 пластеник. 

 

1.1.10. Радна снага 

 Према резултатима пописа 

становништва 2011. године сеоско 

становништво у Србији је у периоду 2002-

2011. године смањено за 311.139 становника  

(10,9% ),  и по први пут опало на ниво испод 

3 милиона лица, те данас чини 40,6% укупног 

становништва Србије. 

 Укупан број становника на подручју 

града Чачка је 115.337 према резултатима 

пописа становништва 2011. године, од чега 

73.000, односно 63% чини градско 

становноштво, а 42.000 је сеоско 

становништво, односно 36% укупног броја 

становника на подручју града. 

 Према резултатима пописа 

пољопривреде из 2012. године на подрују 

града Чачка укупан број регистрованих 

пољопривредних  газдинстава је 10.437 . 
 
 
 

 
 
Табела 1. Газдинства према броју чланова и стално запослених на газдинству 
 

Град Укупан бр ПГ 1-2 лица 3-4 лица 5-6 лица 7 и више лица 

Чачак 10.437 6.871 3.045 479 42 

 
 

 Највећи број пољопривредних 

газдинстава 6.871, односно 66,8% има једног 

до два члана газдинства који су радно 

активни и стално запослени на газдинству. 

Пољопривредна газдинства 3.045, односно 
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29% су са три до четири члана који су радно 

активни и стално запослени на газдинству. Са 

пет до шест чланова који су радно активни и 

стално запослени на газдинству је 479 

пољопривредних  газдинстава, односно 4,5%. 

Четрдесет два пољопривредна газдинства, 

односно  0,4%  су са седам или више лица 

који су радно активни и стално запослени на 

газдинству. 

  

 Сезонска радна снага; Према 

резултатима пописа попљопривреде из 2012. 

године на подручју града Чачка укупан број 

ангажоване сезонске радне снаге је 4.179. 

Укупан број чланова газдинства и стално 

запослених на газдинству оствари 10.140 ГРЈ 

од чега 11.086 чланова и стално запослених 

оствари мање од 25% укупне ГРЈ, а 4.142 

запослена члана газдинства  и запослених на 

газдинству оствари 100% ГРЈ, односно 17%. 

То значи да 4.142 ради 225 радних дана, а 

11.086 ради 56 радних дана у години. 

 Од 24.380 који се баве пољопривредом 

4.142 (17%) је 100% ангажовано на 

пољопривреди и они имају 41% укупну ГРЈ,  

20.238 је ангажовано 83% и имају 59% ГРЈ.. 

  

Просечна старост чланова и стално 

запослених на газдинству је од 53-55 година. 

 

1.1.11. Структура пољопривредних газди- 
нстaва 
 

 Према подацима из пописа пољо- 

привреде из 2012. године, укупан број 

пољопривредних газдинстава на подручју 

града Чачка је 10.437, а 10.386 

пољопривредних газдинстава (99%) користи 

земљиште укупне површине од 29.380ха, што 

је у просеку  2,8ха. Без коришћења 

пољопривредног  земљишта је 51 газдинство. 

 Пољопривредна газдинставa 3.045 

односно 29% имају мање од 1ха пољо- 

привредног земљишта (то су газдинства са  3-

4 члана који су радно активни и стално 

запослени на газдинству) 3.045 пољо- 

привредних газдинстава користи укупно 

1867ха пољопривредног земљишта, односно 

једно пољопривредно газдинство користи у 

просеку 0.61ха пољопривредног земљишта. 

 Број пољопривредних газдинстава која 

имају 1,50ха пољопривредног земљишта је 

2.652 односно 25%. Пољопривредна газди- 

нства 3.138 односно њих 30% користи укупну 

површину пољопривредног  земљишта 

10.659ха што би по газдинству износило око 

3,2ха пољоpривредног земљишта. Број 

пољопри- 

вредних газдинстава која имају 6,80ха 

пољоривредног земљишта је 1.093 односно 

10%. Пољопривредна газдинства 246 од-

носно 2,4% користи укупну површину 

пољопривредног земљишта 3.235ха што би 

по једном пољопривредном газдинству 

износило 13,15ха пољопривредног земљишта. 

 Двадесет два пољопривредна газди- 

нства односно њих 0,2% користи укупну 

површину пољопривредног земљишта од 

555ха, што у просеку по газдинству износи 

25ха пољопривредног земљишта. 

 Шест пољопривредних газдинстава 

односно њих  0,05%  укупно користе 216ха 

површине пољопривредног земљишта што по 

газдинству износи око 36ха. 

 Два пољопривредна газдинства одно- 

сно њих 0,02%  укупно користе 159ха 

површине пољопривредног земљишта што по 

газдинству износи 79.5ха. 

 Број пољопривредних газдинстава на 

подручју града Чачка је 10.437, а укупна 

површина коришћеног пољопривредног 

земљишта је 29.380ха што произилази да je 
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просечно коришћена површина пољопри- 

вредног земљишта по једном газдинству 

2.8ха. 

 Газдинства према броју условних грла; 

Број пољопривредних газдинства која се баве 

сточарством на подручју града Чачка по 

попису пољопривреде из 2012. године је 

7.916, а укупан број условних грла је 25.446. 

 

 

 

Табела 2. Газдинства према броју условних грла 
 

ПГ Укупно условних 
грла 

<  4 УГ 5-9 10-14 15-19 20-49 50-99 100-499 

7.916 25.446 8.966 1.095 205 75 78 14 4 

  

 

 Говедарство; Према подацима из  

пописа  пољопривреде из 2012. године број 

пољо-привредних газдинстава који поседује 

условна грла на подручју града Чачка износи 

7.916, то би значило да од укупног броја 

регистрованих пољопривредних газдинстава 

(10.437) 75% пољопривредних газдинстава 

поседује условна грла.  

 Од укупног броја условних грла на 

подручју града ( 25.446 ) број условних гра по 

једном регистрованиом пољопривредном  

газдинству је 3,21. Према подацима из пописа 

пољопривреде из 2012. године, мање од 1% 

регистрованих пољопривредних газдинстава 

има преко 10 грла говеда у свом газдинству. 

 Свињарство; Према подацима из 

пописа пољопривреде из 2012. године, мање 

од 1% регистрованих пољопривредних 

газдинстава има преко 10 грла свиња  у свом 

газдинству. 

 На подручју града Чачка налази се 

мање од 1,0% ПГ која имају више од 10 

условних грла говеда или 10 грла свиња, из 

чега се може закључити да се ради о 

екстеnзивној производњи, oдносно прои- 

зводњи за сопствене потребе, а не за 

тржиште.  

 Структура радне снаге, запослености и 

прихода чланова пољопривредних 

газдинстава постају све разноврснији, услед 

чега традиционална подела на пољо- 

привредна, мешовита и непољопривредна 

газдинства не даје довољно елемената за 

анализу низа карактеристика економије 

газдинства и руралне економије. Типологије 

пољопривредних газдинстава и њихове радне 

снаге морају узимати у обзир стварну 

расподелу укупног фонда радне снаге на 

газдинству, обим послова и величину 

производње, структуру прихода којима 

газдинства располажу и друге факторе који 

утичу на профилисање различитих модела 

пољопривредних газдинстава. Комплексност 

мерења наведених показатеља условљена је 

специфичностима рада у пољопривреди и на 

газдинству, као што су: 

 

1) пољопривредна производња почива на 
породичним газдинствима, где члано- 

ви газдинства имају неравномерно 

ангажовање у пољопривредним акти- 

вностима током године, рачунајући 

чак и стално запослене на газдинству; 

2) многим пољопривредницима (власни- 
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цима газдинстава, њиховим члановима 

као и сезонским и сталним радницима 

на газдинству) пољопривреда је 

повремена активност, поред које имају 

друге више или мање важне изворе 

прихода; 

3) пољопривреду одликује постојање 

сезонских радних врхова, где велики 

броја радника може бити ангажован за 

релативно кратко време; 

 Према резултатима пописа пољо- 

привредe из 2012. године на подручју града 

Чачка доминирају газдинства која имају 1-2 

члана, који су радно активни и стално 

запослени, као и газдинства која у просеку 

имају мање од 5ха површине 

пољопривредног земљишта. 

 С друге стране су газдинства која 

имају више од 3 члана који су радно активни 

и стално запослени (33%) и који имају више 

од 5ха површине пољопривредног земљишта. 

 

1.1.12. Производња пољопривредних 
производа 
 Укупна површина пољопривредног 

земљишта на подру~ју града Чачка је 

29.380ха, а укупна површина обрадивог 

пољопривредног земљишта је 20.233ха. 

Према подацима пописа пољопривреде из 

2012. године на подручју града Чачка биљна 

производња се одвија на 16.055ха.  

 

- 9.584ха се налази под производњом 

жита што у% износи око 59%;  

- 1.465ха налази se под производњом 

кромпира  што у% износи 9%;  

- на повришни од 941ха гаји се остало 

поврће  што у% износи 5,58%;  

- на површини од 3.839ха гаји се 

крмно биље што у% износи 23%,  

- на површини од 226ха ,заступљене су 

махунарке,индустријско биље,  

- цвеће и остали усеви што у% износи 

1,40%. 

Производња код вишегодишње  биљне 

производње одвија се на површини од 

4.178ха,  

 - 831ха се налази под производњом 

јабуке што у%  износи око 19,93%;  

 - 287ха се налази под производњом 

крушке што у%  износи око 6,9%;  

 - 59ха се налази под производњом 

брескве што у%  износи око 1,41%;  

 - 549ха се налази под производњом 

кајсије  што у%  износи око 13,2%;  

 - 57ха се налази под производњом 

вишње што у%  износи око 1,4%;  

 - 1.956ха  се налази под производњом 

шљиве што у%  износи око 47%;  

 - 106ха  се налази под производњом 

ораха  што у%  износи око 2,54% 

 - 18ха се налази под производњом 

лешника  што у%  износи око 0,43% 

 - 87ха се налази под производњом 

малина  што у%  износи око 2,08% 

 - 32ха се налази под производњом 

купина  што у% износи око 0,76% 

 - остало воће се налази под површи- 

ном од 196ха што у% износи 4,44% 
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Табела 1. Вишегодишња биљна производња 
 

Биљна структура Површинаха 
Просечан принос  

т/ха 
т 

Бресква 59 10 590 

Вишња 57 5.00 285 

Кајсија 549 10.00 5490 

Шљива 1956 12.00 23472 

Малина 87 10.00 870 

Купина 32 5.00 160 

Јабука 831 18.00 14958 

Крушка 287 12.00 3444 

Орах 106 15.00 1590 

Леска 18 2.00 36 

Остало воће 196   

Укупно 4178  50.895,00 

 
 
 

 Сточарска производња; Према попису 

пољопривреде из 2012. године на подручју 

града Чачка укупан број пољопривредних 

газдинстава (7.916) који се баве узгојем 

говеда, свиња  оваца и коза и стоке на испаши 

је:  
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Табела 1. Број говеда ,свиња, овацa, коза и стоке на испаши 
 

ЛС 

говеда свиње овце 

козе 

Стока на испаши 

укупно краве укупно крмаче укупно 
Овце за 
приплод 

говеда овце 

Чачак 13.796        6.659 39.430        6.077 30.172           22.363 2.667 175                   3.607 

 
 

 Укупан број ПГ који се баве 

говедарством као граном сточарства на 

подручју града Чачка је 3.384 при чему према  

броју говеда и величини стада имамо следећу 

поделу: 
 
 

 

1-2 грла 3-9 грла 10-19 грла 20-29 грла 30-49 грла 50-99 грла 

ПГ говеда ПГ говеда ПГ говеда ПГ говеда ПГ говеда ПГ говеда 

1.933      2.837 1.217        5.480 158        2.054 37             876 16               590 17           1.155 

 
 Укупан број ПГ који се баве овчарством као граном сточарства на подручју је 3.400 при 
чему према  броју оваца и величини стада имамо следећу поделу: 
 

1-2 грла 3-9 грла 10-19 грла 20-49 грла 50-99 грла 100-199 грла 

ПГ овце ПГ овце ПГ овце ПГ овце ПГ овце ПГ          овце 

302          550 2005         11.278 846         10.598 220     5.785 23               1.428 4              533 

  

 Укупан број ПГ који се баве свињарством као граном сточарства на подручју града Чачка је 

5.806 при чему према  броју свиња и величини стада имамо следећу поделу: 
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1-2 грла 3-9 грла 10-19 грла 20-49 грла 50-99 грла 100-199 грла 
200-399 
грла 

ПГ свиње ПГ свиње ПГ свиње ПГ свиње ПГ свиње ПГ свиње ПГ свиње 

2.738   4.441 1817      7.951 834        11.216 353          9.768 46          2.982 13       1.732 5       1.340 

       

 
 
 

 На подручју града Чачка, од укупног 

броја ПГ која се баве сточарством (7.916) 

говедарством се бави 43% ПГ, од чега 3% ПГ 

имају више од 10 грла говеди. Из овога се 

може закључити да се не ради о интензивном 

говедaрству него о производњи за сопстевене 

потребе. 

 Од укупног броја говеда на подручју 

града Чачка  48% чине краве. 

 Да се на подручју града Чачка, од 

укупног броја ПГ која се баве сточарством 

(7.916) овчарством се бави 43% ПГ, од чега 

25% ПГ имају више од 10 грла оваца. Из 

овога се може закључити да се не ради о 

интензивном овчарству него о производњи за 

сопстевене потребе. 

 У овчарству на подручју града Чачка  

74% чине oвце за приплод. 

 На подручју града Чачка, од укупног 

броја ПГ која се баве сточарством (7.916) 

свињарством се бави 73% ПГ, од чега 11% 

ПГ имају више од 10 грла свиња. Из овога се 

може закључити да се не ради о интензивном 

свињарству него о производњи за сопстевене 

потребе. 

  

 Органска производња; Према 

Јединственој евиденцији Министарства 

пољопривреде и заштите животне средине о 

произвођачима укљученим у органску 

производњу на основу извештаја овлашћених 

контролних организација у 2013. години  на 

подручју града постоји један произвођач 

органске пољопривреде који се бави  биљном 

и сточарском производњом. Од биљне 

производње заступљена је производња 

малине, кукуруза, тритикале, пасуља, 

кромпира, луцерке, крушке, јабуке, ливадског 

биља. Од сточарске призводње овце и 

кокошке. 

1.1.13. Земљорадничке задруге и удружења 

пољопривредника  

 На територији града Чачка активно 

функционишу четири земљорадничке 

задруге. Две задруге су задруге основане по 

старом принципу и то З.З. "Слатина" у 

Слатини која је основана 1898. године и чини 

је 18 задругара и 22 кооперанта и 

З.З."Каблар" у Рошцима која је основана 

1911. године и чини је 34 задругара и 15 

коопераната. Остале  две задруге основане у 

новије време и то: З.З. "Чачанска јабука"  у 
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Доњој  Трепча која је основана 2006. године и 

чине је 22 задругара и З.З. "Заблаћанка"  у 

Заблаћу која је  основана 2008. године и чини 

је 27 задругара оснивача, 20 придружених 

чланова и 50 коопераната. 

Задругари и кооперанти се баве производњом 

поврћа и воћа. Преко задруга повртари и 

воћари успевају да под повољнијим условима 

набављају репроматеријал, организују 

предавања, едукације, лакше долазе до 

стручних и саветодавних услуга. Задругари 

немају великих могућности да преко задруге 

пласирају своје производе из неколико 

разлога: тржиште малопродаје, посебно у 

великим потрошачким центрима, је у великој 

мери монополизовано, трошкови уласка у 

трговинске ланце су високи,  присуство 

накупаца  (тзв. сиве економије ) омогућава 

брзу наплату за предату робу, због чега су 

пољо-привредници углавном окренути овом 

каналу пласмана. Међутим, присуство 

накупаца носи ризик нестабилне тражње, 

осцилаторних цена, одсуство правне заштите 

пољопривредника и сл. 

 На територији града Чачка функци- 

онише осам пољопривредних гранских 

удружења, од тога четири удружења пчелара: 

„Друштво пчелара“ Чачак броји 125 чланова, 

Удружење пчелара „Градац“ броји 7 чланова, 

Удружење пчелара „Матица“ броји 4 члана и 

Удружење „Чачанска пчела“ броји 80 

чланова. Удружење "Миоковачка кајсија" 

основали су 2009.године произвођачи кајсија 

из Миоковаца и чине га 40 чланова, 

Удружење воћара "Чачанска јабука" основано 

је 2005. године и чине га 22 члана. Удружење 

поседује сопствену УЛО хладњачу 

(контролисани услови) капацитета 1250 тона  

где чланови складиште своје производе 

(углавном јабуке) и продају их по доста 

повољнијој цени. Удружење повртара  

"Западна морава" из Мрчајеваца основало је 

40 чланова  из Мрчајеваца и других села са 

леве стране реке Западна Морава и  основано 

је 2007. године, а удружење повртара Заблаће 

основано је 2006.године и окупља 20 

пољопривредних произвођача. Преко 

удружења произвођачи: имају могућност 

набавке репроматеријала по повољнијим 

условима; удружење поседује колску вагу 

(услугу мерења производа чланови 

Удружења не плаћају, док ову услугу за 

произвођаче који нису чланови удружења, 

удружење наплаћује и ови приходи служе за 

финансирање дела активности Удружења); 

организују предавања, едукације, путовања 

пољопривредника (посете сајмовима, успе- 

шним пољопривредницима и регионима) и 

сл. 

 Активности удружења финансирају 

сами произвођачи, а саветодавну и правну 

подршку обезбеђује и град Чачак преко 

службе за пољопривреду и Центара за развој 

села у Заблаћу, Трбушанима и Мрчајевцима.  

1.1.14. Трансфер знања и информација 

 На подручју града Чачка активно 

функционише: две научне установе и то  

Институт за воћарство и Агрономски 

факултет и Пољопривредна саветодавна, 

стручна  служба Чачак. У оквиру Градске 

управе за локални економски развој је служба 

за пољопривреду са Центрима за развој села 

са канцеларијама у Мрчајевцима, Заблаћу и 

Трбушанима. Као један од циљева Центара за 

развој села је и успостављање комуникације 

између стручних и научних институција и 

примарних пољопривредних произвођача 

било организовањем стручних предавања или 

индивидуалних разговора. Током године а 

нарочито зимског периода организује се 

велики број предавања са најактуелнијим 

темама где су управо предавачи професори 

агрономског факултета, научни радници из 

Института за воћарство као и саветодавци 
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ПССС Чачак. ПССС Чачак сваке године 

поставља огледне парцеле стрних жита и 

кукуруза где су заступљене најновије као и 

најзначајније сорте и хибриди стрних жита и 

кукуруза. Институт за воћарство сваке године 

организује "Дан отворених врата" за 

најзначајније воћне врсте где се произвођачи 

упознају са најновијим сортама и 

технологијама гајења, док Агрономски 

факултет организује "Саветовање о биотехно-

логији са међумародним учешћем" где се 

врши трансфер постигнутих достигнућа ка 

примарним пољопривредним произвођачима 

и прехрамбеној индустрији. Такође и 

компаније које послују на подручју ЈЛС, у 

сарадњи са узорним пољопривредним 

газдинствима, Синџента, Галеника-

фитофармација, Соланум комерц, Агроуник, 

Арум организују огледне поља кромпира, 

купуса, црног лука где се представе најновије 

сорте, хибриди и правилна примена 

агротехнике и мера заштите од болести и 

штеточина, док се у воћним засадима 

представља правилна примена агроте- 

хничких, помотехничких и мера заштите од 

болестi и штеточина. Ове компаније сваке 

године организују и стручне посете 

пољопривредни произвођач фармерима 

земаља Европске уније где наши произвођачи 

имају прилику да виде примере добре 

произвођачке праксе коју добрим делом могу 

применити на својим производним 

површинама. 

 Град Чачак је у 2011. и 2012. години 

реализовао пројекат "Развој система инте- 

гралне заштите пољопривредне производње 

од болести, штеточина и елементарних 

непогода" при чему је током трајања пројекта 

организовано дванаест предавања о 

интегралној производњи којима су 

присуствовали пољопривредни произвођачi и 

купљено је осам аутоматских метеоролошких 

станица на којима су инсталирани софтвери 

за праћење и прогнозу појаве  пламењаче 

кромпира и чађаве краставости јабуке. Једна 

од активности на одрживости поменутог 

пројекта је обавештавање пољопривредних 

произвођача о остварености услова за појаву 

и развој патогена пламењаче кромпира и 

чађаве краставости јабуке, најпогоднијем 

времену за третирање као и средствима за 

заштиту гајених култура од поменутих 

патогена. Овим програмом је обухваћено 200 

пољо- 

привредних произвођача.   

 У буџету града Чачка сваке године се 

издвајају средства за едукације 

пољопривредних произвођача кроз стручна 

предавања, посете сајмовима у земљи и 

иностранству као и  за посете напредним  

пољопривредним газдинствима као  

примерима добре праксе из области 

сточарства, воћарства и повртарства. 

 

1.2. Врсте (структура) мера и планирани 
износи   
 

Табеларни приказ планираних мера у 
програму 
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Табела 1.2.2. Планиране мере политике руралног развоја 
 

Редни 
број 

Назив мере Шифра 
мере 

Планирани 
буџет за меру 
(укупан износ 
по мери у РСД) 

Износ 
подстицаја 

по 
кориснику  

(%) 
(30%- 
100%) 

Максимални 
износ 

подршке по 
кориснику 

(ако је 
дефинисан) 

(РСД) 

1. 
Инвестиције у физичка 
средства пољоривредних 
газдинстава 

101 21.260.000,00 30%-60% 400.000,00 

2. 

Улагање у заштиту од 
елементарних непогода, 
неповољних климатских 
прилика и катастрофалних 
догађаја 

104 600.000,00 100% / 

3. 

Трансфер знања и развој 
саветодавства-Унапређење 
обука у области 
пољопривреде и руралног 
развоја 

305 2.630.000,00 до 100% / 

 
УКУПНО   24.490.000,00 

 

 

Табела 1.2.3. Мере које нису предвиђене у оквиру мера директних плаћања и у оквиру мера 
руралног развоја 

Редни 
број 

Назив мере Шифра 
мере 

Планирани 
буџет за меру 

(укупан 
износ по 

мери у РСД) 

Износ 
подстицаја по 
кориснику  

(%) 
(30%- 80%) 

Максимални 
износ подршке по 
кориснику (ако је 

дефинисан) 
(РСД) 

1. 

Набавка хране и 
ветеринарске услуге за 
остављену женску 
телад 

601 2.500.000,00 до 60%  

 УКУПНО  2.500.000,00  
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Табеларни приказ планираних финансијских средстава АП/ЈЛС 
 
Тебела 1.2.4. Финансијски оквир програма 

Буџет Вредност у РСД  

Учешће буџета Програма  мера подршке за спровођење пољопривредне 
политике и политике руралног развоја у укупном буџету АП/ЈЛС  

/ 

Укупан износ буџета за реализацију Програма мера подршке за 
спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја 

26.990.000,00 

Планирана средства за директна плаћања 0,00 

Планирана средства за подстицаје мерама руралног развоја   24.490.000,00 

Планирана средства за мере које нису предвиђене у оквиру мера 
директних плаћања и у оквиру мера руралног развоја 

2.500.000,00 

 

1.3. Циљна група и значај промене која се 
очекује за кориснике након примене 
Програма   
 Потенцијални корисници мера 

подршке су регистрована пољопривредна 

газдинства са територије града Чачка са 

активним статусом у складу са Правилником 

о упису у регистар пољопривредних 

газдинстава и обнови регистрације, затим 

удружења и асоцијације пољопривредних 

произвођача, 

Реализација Програма, односно дефинисане 

мере допринеће: 

- модернизацији производње и јачању 

производне конкурентности: 

- повећање продуктивности газдинства, 

- смањење производних трошкова; 

- достизању националних и стандарда 

ЕУ на пољу: 

- заштите животне средине, 

здравља животиња и биљака, 

- добробити животиња, 

- повећању квалитета производа, 

хигијене и безбедности хране; 

- побољшању конкурентности породи- 

чних пољопривредних газдинстава; 

- увођењу нових технологија и инова- 

ција, и отварање нових тржишних 

могућности; 

- побољшању квалитета производа уз 

испуњавање националних и ЕУ 

стандарда у 

- области безбедности хране и заштите 

животне средине; 
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- очувању производње традиционалних 

производа; 

- добијању производа веће додате 

вредности у циљу повећања доходка и 

побољшању одрживих услова за 

живот сеоског становништва. 

 Пољопривредна политика и политика 

руралног развоја Републике Србије обухвата  

низ мера и активности које предузимају 

надлежни органи у циљу обезбеђивања 

квалитетне и здравствено исправне хране, 

јачања конкурентности пољопривредних 

производа на тржишту, подизања нивоа 

животног стандарда пољопривредника, 

пружања подршке руралном развоју и 

заштити животне средине од негативних 

утицаја пољопривредне производње. 

 

1.4. Информисање корисника о 
могућностима које Програм пружа 
 

 По усвајању Програма мера подршке 

за спровођење пољопривредне политике и 

политике руралног развоја за територију 

Града Чачка за 2016. годину од стране 

Градског већа и Скуштине града, исти се 

објављује на званичном сајту Града Чачка. 

Информисање потенцијалних корисника о 

мерама Програма, врши се преко Службе за 

пољопривреду и три Центра за развој села 

која се налазе у Заблаћу, Мрчајевцима и 

Трбушанима. Врши се  путем организовања и 

одржавања трибина и предавања за локалано 

сеоско становништво, путем локалних 

медија, дистрибуцијом штампаних обаве- 

штења преко сеоских месних канцеларија.  

 Информисање потенцијалних кори- 

сника врши се и непосредним контактом у 

просторијама Центара за развој села у 

Заблаћу, Мрчајевцима, Трбушанима и 

Службе за пољопривреду и радом на терену. 

1.5. Мониторинг и евалуација/надзор 
реализације Програма 
 

 Служба за развој пољопривреде  

обавља послове на изради предлога Програма 

и реализацији мера након усвајања истог. 

Током периода реализације Програма, 

мониторинг и евалуацију врше запослени у 

оквиру Служба за развој пољопривреде са 

центрима за развој села сваки из своје 

области деловања. Такође, у процесу 

мониторинга и евалуације учествују и други 

органи и стручна тела Града: Градско веће – 

усвајање годишњег извештаја, Комисија за 

доделу подстицајних средстава у пољо- 

привреди – врши контролу и процену 

успешности спровредених мера и одлучују о 

захтевима по појединим мерама, Управа за 

финансије - врши контролу документације и 

законску исправност поднетих захтева, у 

оквиру своје надлежности, као и комисије и 

друга радна тела која се формирају у периоду 

реализације самог Програма, а које углавном 

имају задатак процене потенцијалних 

корисника мера и контроле наменског 

коришћења одобрених средстава. 

 На основу систематизованих података, 

Служба за пољопривреду са центрима за  

развој села  прати годишњу реализацију, 

остварене резултате и ефекте спроведених 

мера Програма и даје предлог о даљем 

спровођењу истих или увођењу нових мера 

подршке. 

 

II ОПИС ПЛАНИРАНИХ МЕРА 

• 2.2.Назив и шифра мере: Инвестиције у 

физичка средства пољоривредних 

газдинстава- 101 

 

•  2.2.1. Образложењe 

 Техничко-технолошка опремљеност 

пољопривредног сектора захтева значајније 
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инвестиције у модернизацију производње 

пољопривредних газдинстава, као и опрему, 

технологију и јачање производног ланца. 

Највећи део буџетских средстава у 2016. 

години је управо намењен расту 

конкурентности.  

 Мера инвестиције у физичка средства 

пољопривредних газдинстава подржава  

пољопривредна газдинства у циљу 

унапређења процеса производње, проду- 

ктивности, конкурентности као и техно- 

лошког оспособљавања газдинстава у складу 

са ЕУ стандардима, а све ради постизања 

веће економске ефикасности, веће 

оријентисаности ка тржишту и дугорочне 

одрживости.   

 

Преглед по секторима: 
 
Сектор: Млеко 
 
 Сектором доминирају мали проиво- 

ђачи, одрживе и делимично одрживе фарме. 

Општи проблем предствља низак ниво 

квалитета произведеног млека и низак ниво 

производње по крави, што доводи до 

непрофитабилног пословања произвођача. 

Више од 70% породичних газдинстава држи 

до 3 музне краве што резултира ниским 

нивоом количине и квалитета млека. Више 

од 75% сировог млека испорученог 

млекарама још не испуњава стандарде ЕУ. 

Веће фарме се суочавају са лошом 

технологијом у исхрани животиња, 

недостатком напредног генетског узгоја и 

лошим условима држања стоке. Такође, 

велики проблем представља правилан начин 

складиштења и правилна дистрибуција 

течног и чврстог стајњака. Побољшање 

начина складиштења и хлађења млека, као и 

развој производа са додатом вредношћу су 

начини на који се може побољшати 

конкурентност и квалитет производа.  

Сектор: Месо 

 Сектор говедарства карактерише 

велики број релативно малих мешовитих 

фарми које производе млеко и месо.  Број 

газдинстава која се  баве узгојем говеда  је 

3.389 док се свињарском производњом бави 

око  5.806 газдинстава са просечаним бројем 

грла по газдинству од 7 грла. Овчарством  се 

бави око 3.400 од укупног броја газдинстава 

и про- сечан број грла на газдинствима је 7. 

 Постојеће стање у сектору указује на 

пад сточарске производње. Сектором 

доминира велики број газдинстава са ниским 

интензитетом производње који желе да 

унапреде и побољшају квалитет сточарских 

производа, специјализују се у производњи 

меса са фокусом на гајење свиња, говеда, 

оваца и коза као и да побољшају 

продуктивност и конзистентност у 

производњи.  

 Фарме које производе месо нису 

специјализоване, не користе правилно 

пашњаке и квалитет коришћене сточне 

хране није задовољавајући. Такође, 

неодговарајућа је технологија исхране као и 

услови смештаја животиња. Интервенције у 

оквиру ове мере ће бити усмерене на 

подршку сектору како би се задовољили 

национални прописи и како би се 

приближили стандардима ЕУ у области 

добробити животиња и животне средине.  

 

Сектор: Воће, грожђе и поврће 

 Иако ова газдинства карактерише 

специјализована производња, кључни 

проблем овог сектора је уситњеност поседa 

Просечна површина земљишта по газдинству 

произвођача воћа је 2- 3ха, a просечна 

површина под поврћем по газдинству је 

између 3-4ха. Такође, високи трошкови 

производње и немогућност утицаја на цене у 

ланцу исхране доводе до ниског нивоа 

профита, а самим тим и до немогућности 
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инвестирања у нове капацитете. Низак степен 

образовања и стручне оспособљености ствара 

потешкоће када је реч о правилној употреби 

савремене опреме и коришћењу инпута, 

сортирању, паковању и складиштењу, 

примени савремених метода за наводњавање, 

што резултира проблемом у ланцу прераде 

воћа, грожђа и поврћа обзиром да фабрике не 

добијају довољне количине високо 

квалитетних производа. 

 

 Сектор: Остали усеви (житарице, уљарице, 

шећерна репа) 

 У структури биљне производње 

највише је заступљена ратарска производња, 

која чини више од половине вредности 

пољопривредне производње (просечно 53% у 

периоду 2008–2012.године). Кретања на 

тржишту пољопривредних производа утицала 

су да се сетвена структура у последњих 

неколико година значајно измени. Површине 

под житима остале су релативно константне, 

али је у оквиру њих дошло до промене  у 

правцу раста удела кукуруза на рачун 

смањења површина под пшеницом у укупно 

засејаним површинама. Овом мером се 

постиже унапређење и модернизовање 

ратарске производње. 

 

Сектор: Пчеларство 

Пчеларство представља малу, али изузетно 

атрактивну пољопривредну делатност, која 

последњих година почиње да се тржишно 

усмерава у правцу прихватања услова и 

стандарда ЕУ. Извозна цена меда је изузетно 

повољна, а потражња је толика да Србија не 

може да је задовоњи, тако да је неоходно 

наставити са подршком пчеларској 

производњи на територији града Чачка. Овом 

мером  ће се помоћи нашим пчеларима да 

обезбеде врхунски квалитет меда који је 

неопходан да би могли да постигну 

конкурентност неопходну за извоз 

значајнијих количина меда.    

 

2.2.2. Циљеви мере  

Општи циљеви: Стабилност дохотка 

пољопривредних газдинстава; повећање 

производње; побољшање продуктивности и 

квалитета производа; смањење трошкова 

производње; унапређење техничко-

технолошке опремљености; одрживо 

управљања ресурсима и заштите животне 

средине; раст конкурентности уз 

прилагођавање захтевима домаћег и 

иностраног тржишта.  

 

Специфични циљеви по секторима: 

Сектор: Млеко - Повећање ефикасности, 

конкурентности и одрживости производње 

млека путем циљаних  инвестиција на малим 

и средњим газдинствима; Унапређење 

производне инфраструктуре и опреме. 

 

Сектор: Месо - Повећање ефикасности, 

конкурентности и одрживости производње 

меса на малим и средњим газдинствима 

(говеда, овце и крмаче/прасад); Унапређење 

квалитета меса говеда, коза, оваца и прасади 

у складу са националним ветеринсрским 

стандардима; Побољшање квалитета и 

конзистентности производње кроз инве- 

стиције у опрему. 

 

Сектор: Воће, грожђе и поврће - Повећање 

површина у заштићеном и полузаштићеном 

простору; Побољшање квалитета машина; 

Побољшање складишних капацитета за воће 

и поврће; Повећање површина под 

интензивним засадима; Повећање наводња- 

ваних површина системом кап по кап. 

 

Сектор: Остали усеви (житарице, уљарице, 

шећерна репа) - Унапређење стања 

механизације на газдинставима; Повећање 
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наводњаваних површина системом кап по 

кап. 

Сектор: Пчеларство - Повећање 

производње пчеларских производа; Повећање 

прихода у домаћинствима која се баве 

пчеларском производњом; Повећање степена 

запослености у сектору; Достизање стандарда 

у области заштите животне средине. 

 

2.2.3. Веза са мерама Националног програма 

за рурални развој 

 Национални програм за рурални 

развој Републике Србије није усвојен. 

 

2.2.4. Крајњи корисници 

Крајњи корисници су физичка лица, 

регистрована у Регистру пољопривредних 

газдинстава у складу са Законом о 

пољопривреди и руралном развоју за све 

инвестиције.  

 

2.2.5. Економска одрживост 
 

Подносилац захтева није у обавези да 

поднесе бизнис план. 

 

2.2.6. Општи критеријуми за кориснике 
 

 Корисник мора имати регистровано 

активно пољопривредно газдинство на 

територији града Чачка, уписано у  Регистар  

пољопривредних газдинстава;  

 Корисник који ће реализовати 

активности мора да има  пребивалиште  и 

земљиште (у својини или узето у закуп) на 

подручју града Чачка; 

 Корисник, за инвестицију за коју 

подноси захтев, не сме користити подстицаје 

по неком другом основу (субвенције, 

подстицаји, донације), односно да иста 

инвестиција није предмет другог поступка за 

коришћење подстицаја, осим подстицаја у 

складу са посебним прописом којим се 

уређује кредитна подршка регистрованим 

пољопривредним газдинствима; 

 У случају када корисник није власник 

земљишта где се инвестиција врши, треба да 

се достави уговор о закупу. Уговор између 

заинтересованих страна треба да покрије 

период од најмање пет година;  

 Пољопривредни произвођач који 

подноси захтев за подстицаје мора да  му је 

вредност инвестиције најмање 20.000,00 

динара.   

 Корисник не сме имати евидентираних 

доспелих неизмирених дуговања према 

јединици локалне самоуправе, по основу 

раније остварених подстицаја, субвенција; 

 Корисник мора да је измирио доспеле 

јавне дажбине; 

 Корисник не сме да отуђи предмет 

инвестиције за коју је остварио подстицаје у 

року од три године од дана исплате 

подстицаја и да се у том периоду предмет 

наменски користи; 

 Пољопривредни произвођачи који су 

остварили право коришћења подстицајних 

средстава у пољопривреди у 2014. и 2015. 

години немају право у 2016.години 

 

2.2.7. Специфични критеријуми 
 

 За инвестицију 101.1. када је корисник 

град Чачак специфични критеријум је да  

пољопривредни произвођач има у 

власништву минимум 1ха обрадивог 

земљишта по крави, и да има слободног 

места у објекту  за добијена грла. 

 

Сектор: Млеко- Прихватљиви кори- 

сници су пољопривредна газдинства са 
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најмање  2 стеоне јунице ( краве) на почетку 

инвестиције. 

 

Сектор: Месо- Прихватљиви кори- 

сници су пољопривредна газдинства са 

најмање  5 јунaди  на почетку инвестиције. 

 

За инвестиције у области овчарства и 

козарства подносилац захтева треба  да има 

објекат  за држање  најмање 10 оваца односно 

за  најмање 10 коза.  

 

За инвестиције у области свињарства 

подносилац захтева треба  да има објекат  за 

држање  најмање 20 свиња. 

 

Сектор: Воће- Да би регистровани 

пољопривредни произвођач могао да добије 

подстицајна средства у воћарству потребно је  

да има у власиштву или да узима у закуп 

површину од најмање 50 ари за дрвенасте 

воћне врсте а за јагодасте врсте воћака  20 

ари. 

 

Сектор: Пчеларство -Прихватљиви 

корисници су пољопривредна газдинства која 

имају најмање 20 кошница или да купe 

најмање 20 кошница или 20 ројева или 20 

матица. 
 

 
2.2.8. Листа инвестиција у оквиру мере 
 

Шифра 
инвестиције 

Назив инвестиције 

101.1.1. 
Набавка квалитетних уматичених приплодних јуница млечних раса или 
сименталског говечета  

101.1.2. 
Набавка опреме за мужу и исхрану животиња (музилице, хранилице, 
појилице  итд.)  

101.1.10. Набавка опреме за хлађење и складиштење млека  

101.1.6. 
Набавка опреме за припрему концентроване сточне хране на газдинству     
(мешаона сточне хране) 

101.2.1. Набавка квалитетних говеда, оваца, коза и свиња товних раса 

101.3.1. Подизање нових или обнављање постојећих производних засада воћака.  

101.3.2. 
Набавка воћарско-виноградарских трактора мањих димензија (до 100 кw) 
риголера, подривача и машина за резидбу, тарупирање  
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Шифра 
инвестиције 

Назив инвестиције 

101.3.3. 

Набака механизације и опреме за сетву, садњу, заштиту биља и наводњавање 
за воћарску производњу, и повртарску производњу на отвореном пољу, 
набавка механизације за воћарско-виноградарску производњу 
(висококвалитетних прскалица или атомизера за заштиту од болести, корова 
и штеточина; набавка противградних мрежа и пратеће опреме; набавка 
система кап по кап, копање бунара и опрема за наводњавање; набавка 
пластичних фолија, агротекстила и прскалица за наводњавање) 

101.3.4. 
Изградња пластеника (набавка конструкција за пластенике, високо 
квалитетних вишегодишњих, вишеслојних фолија за пластенике, система за 
наводњавање) 

101.3.5. 
Изградња капацитета за  складиштење воћа и поврћа (изградња    хладњача 
мањег капацитета и опреме за прераду и паковање и, сортирање)  

101.4.1. Набавка трактора за ратарску производњу 

101.4.3. 
Набавка прикључних машина за жетву и бербу (ситнилица, малчер, таруп, 
косачица, сетвоспремач, подривач, дрљача, фреза, берач, финишер, превртач 
сена, пресе за сена) 

101.4.5. Набавка сејалица 

101.4.6. 
Набавка прскалица за прихрану и заштиту биљака од болести, штеточина и 
корова 

101.5.1. Набавка нових пчелињих друштава  

101.5.2. Набавка опреме за пчеларство (кошнице и центрифуге) 
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2.2.9. Критеријуми селекције 

Нема критеријума селекције за ову меру. 

2.2.10. Интензитет помоћи  

 За ову меру интезитет помоћи је од 

30% до 60%, а максимални износ подстицаја  

је 400.000,00 динара по једном кориснику.  

           -Овчарство - за куповину квалитетног 

приплодног материјала у овчарству потребно 

је да регистровани пољопривредни 

произвођач купи најмање 10 оваца.  

 

- Козарство - за куповину квалитетног 

приплодног материјала у козарству потребно 

је да регистровани пољопривредни 

произвођач купи најмање 10 коза.  

- Свињарство - за куповину квалитетног 

приплодног материјала у свињарству 

потребно је да регистровани пољопривредни 

произвођач купи најмање 5 назимица 

старости најмање 6 месеци, минималне 

тежине 70 килограма. 

- Свињарство - за куповину квалитетног  

товног материјала у свињарству потребно је 

да регистровани пољопривредни произвођач 

купи најмање 20 товљеника. 

- Воћарство - пољопривредни прои- 

звођач да би добио подстицајна средства у 

воћарству за куповину садног материјала 

потребно је да купи садни материјал од 

произвођача који је регистрован за 

расадничку производњу, за површину од 

најмање 50 ари за дрвенасте воћне врсте или 

за површину од најмање 20 ари за јагодасте 

врсте воћака. 

- Пчеларство - Прихватљиви корисници 

су пољопривредна газдинства која имају  

најмање 20 кошница или да купe најмање 20 

кошница или 20 ројева или 20 матица. 
 
 

 
2.2.11. Индикатори - показатељи  
 

Редни 
број 

Назив показатеља 

1. Укупан број подржаних пројеката 

2. Број газдинстава која су модернизовала производњу 

3. 
 Површина под заштићеним простором 
 

4. 
Број набављених грла 
 

5. Број новонабављене механизације 

6. Број  набављених кошница 
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2.2.12. Административна процедура  

 

 Мера ће бити спроведена од стране 

органа локалне самоуправе. Град Чачак ће 

сваке године објављивати Конкурс за доделу 

подстицајних средстава, рокове за 

подношење захтева, као и индикативни буџет 

мере. Град Чачак ће спровести широку 

кампању информисања потенцијалних 

корисника. Достављени захтеви ће бити 

административно проверени од стране органа 

локалне самоуправе и Комисије за доделу 

подстицајних средстава у пољопривреди  у 

смислу комплетности, административне 

усаглашености, прихватљивости. Захтеви 

који испуњавају услове и прихватљиви су, 

биће финансирани до висине средстава према 

позиву за подношење захтева. 

 Захтеви се подносе од стране 

корисника на обрасцима у складу са 

условима који су Конкурсом прописани. 

Детаљне административне провере се 

спроводе пре одобравања захтева ради 

утврђивања да ли је потпун, поднет на време 

и да ли су услови за одобравање захтева 

испуњени. Провере ће бити и на терену 

обиласком пољопривредних газдинстава. 

После административне контроле и контроле 

на лицу места, доноси се предлог за 

доношење решења о додели подстицајних 

средстава за пољопривредне произвођаче. 

Након тога склапају се уговори са 

подносиоцима одабраних пројеката за 

финансирање. 

 Подносиоци захтева за подстицаје 

односно  мере у оквиру Програма су у 

обавези да доставе своје захтеве заједно са 

другим траженим документима Комисији за 

доделу подстицајних средстава у 

пољопривреди,ул. Жупана Страцимира бр. 2, 

32000 Чачак или преко писарнице Градске 

управе града Чачка.  

 

  2.3. Назив и шифра мере: Обнављање 

пољопривредног производног потенцијала 

нарушеног елементарним неогодама и 

катастрофалним догађајима и увођење 

одгаварајућих превентивних активности -104 

 

2.3.1. Образложење  

 Велики проблем пољопривредним 

произвођачима чачанског краја представљају 

неуређена  и обрасла корита река која спадају 

у водотоке II реда,  које се у периоду већих 

падавина изливају и плаве пољопривредно 

земљиште на територији града Чачка.У ову 

групу спада преко 50 река и потока. Ови 

водотоци могу значајно угрозити земљишне 

површине, инфраструктуру и стоку.На 

територији града Чачка већина водотока II 

реда није регулисана. Град Чачак има урађен 

Оперативни план одбране од поплава за 

водотоке II реда.Планирано је да у 2016. 

години буде урађен Елаборат за санацију 

водотока II реда.    

 Израдом Елабората за санацију 

водотока II реда предупредиће се многи 

проблеми који настају у годинама са великом 

количином падавина и испуниће се законска 

обавеза која произилази из Закона о водама. 

 

2.3.2. Циљеви мере  

Општи циљ: 

1. Заштита пољопривредне производње од 

плављења река и потока. 

Специфични циљеви: 

1. Уређење речних корита. 
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2.3.3. Веза са мерама Националног 
програма за рурални развој Републике 
Србије   

Национални програм за рурални развој 

Републике Србије није усвојен. 

 

2.3.4. Крајњи корисници  
Крајњи корисник је град Чачак. 

 

2.3.5. Економска одрживост  
За реализацију ове мере није потребно 

подносити бинзнис план или пројекат о 

економској 

одрживости улагања. 

 

2.3.6. Општи критеријуми за кориснике  
За израду Елабората за санацију 

речних токова – поседовање лиценце 313. 

 

2.3.7. Специфични критеријуми  
Није применљиво за ову меру.  

 

2.3.8. Листа инвестиција у оквиру мере 
Не постоји листа инвестиција у оквиру 

ове мере. 

 

2.3.9. Критеријуми селекције 
Исти правни субјекат не може радити и 

Оперативни план за одбрану од поплава на 

територији града Чачка за воде II реда и 

Елаборат за санацију речних токова. 

 

2.3.10. Интензитет помоћи  
За ову меру интезитет помоћи је 100%. 

 

 

 

 

 

2.3.11. Индикатори/показатељи  
 

Редни 
број 

Назив показатеља 

1. Површина пољопривредног земљишта које је поплављено 

2. Број поплављених домаћинстава 

3. Број села која су поплављена 
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2.3.12. Административна процедура  
 
 Избор пружаоца услуге вршиће  се у 

складу са Законом о јавним набавкама за коју 

је задужена Служба за јавне набавке. 

 

2.4.Назив и шифра мере: Трансфер знања и 
развој саветодавства - Унапређење обука у 
области пољопривреде и руралног развоја-
305 
 

2.4.1. Образложење 
 
 Одрживи развој пољопривреде и 

руралних подручја захтева да буде заснован 

на праћењу нoвих технологија, стручном 

усавршавању и константном трансферу знања 

и информација. 

 Пољопривредни произвођачи и сеоско 

становништво све теже успевају да 

самостално, без икакве стручне помоћи 

примењују иновације у производњи, 

пласману, развоју непољопривредних 

делатности, маркетингу и другим 

активностима везаним за развој руралних 

средина 

 На недостатак знања и додатних 

вештина код сеоског становништва упућују и 

подаци да само 2% носиоца газдинстава 

имају стечено средње и високо стручно 

образовање из области пољопривреде, а 

највећи део носиоца газдинстава имају знање 

стечено праксом. 

 Служба за пољопривреду са центрима 

за развој села, Агрономски факултет, 

Институт за воћарство, ПССС Чачак су битни 

носиоци едукативних и информативно 

промотивних активности у руралним 

срединама. Облици стицања нових знања  

биће усмерене на пољопривредне прои- 

звођаче, и сеоско становништво.  

 Такође, ова мера је усмерена на систем 

интегралне заштите пољопривредне 

производње од болести и штеточина. 

Праћење рада осам аутоматских метеоро- 

лошких станица и обавештавање пољопри- 

вредних произвођача за третирање гајених 

усева против болести и штеточина. Овом  

мером биће обухваћено 200-250 пољо- 

привредних произвођача. 

 Подршка информативним активно- 

стима обухватиће подршку промоције 

развојних потенцијала и потреба села, 

очувања традиције, подршку активностима 

везаним за подизање нивоа пласмана 

производа и услуга и активностима везаним 

за развој села  који ће утицати на побољшање 

квалитета живота сеоског становништва. 

 

2.4.2. Циљеви мере 
 
Општи циљеви 

- развој пољопривреде и руралних 

подручја заснован на знању; 

- функционално повезивање свих актера 

локалног агросектора 

- повећање доступности и квалитета 

знања,  

- одрживи развој, заштита ресурса, 

побољшање биодиверзитета и 

смањење миграције становништва; 

 

Специфични циљеви 

• повећање нивоа стручног знања и 

вештина сеоског становништва 

• примена нових технологија и 

иновација 

• техничко  унапређење институција 

укључених у систем креирања и 

      трансфера знања; 
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• јачање капацитета за прихватање 

знања кроз развијање свести и 

мотивисаности за 

     образовањем. 

 
2.4.3. Веза са мерама Националног програм 
за рурални развој 
 

Националнi програма за рурални 

развој  није усвојен. 

 

2.4.4. Крајњи корисници 
 

Крајњи корисници  средстава  су  град 

Чачак и правна лица.  

 

 

 

 

2.4.5. Економска одрживост 
 

За реализацију ове мере није потребно 

подносити бинзнис план или пројекат о 

економској одрживости улагања. 

 

2.4.6. Општи критеријуми за кориснике 
 

Није применљиво за ову меру. 

 

2.4.7. Специфични критеријуми 
 

Да је пољопривредно удружење 

регистровано у Агенцији за привредне 

регистре, а Агрономски факултет и  Институт 

за воћарство да су регистровани у 

Привредном суду. 

 

2.4.8. Листа инвестиција у оквиру мере 
 

Шифра 
инвестиције 

Назив инвестиције 

305.1 Стручно оспособљавање и активности стицања вештина и показне активности 

305.2 Информативне активности: сајмови, изложбе, манифестације, студијска путовања 

 
 

2.4.9. Критеријуми селекције  
 

Није применљиво за ову меру. 

 

2.4.10. Интензитет помоћи 
 

Град Чачак преко Управе за локални 

економски развој  финансира део мера које се 

односе на информативне активности: сајмо- 

ви, изложбе, манифестације, студијска 

путовања, израда едукативних материјала са 

највише 100% учешћа. 

 

Град Чачак преко Управe за локални 

економски развој  финансира  и део мера које 

се односе на предавања и праћење рада осам 

аутоматских метеоролошких станица и 

обавештавање пољопривредних произвођача 

за  третирање гајених усева против болести и 

штеточина са највише 100% учешћа. 
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2.4.11. Индикатори – показатељи 
 

Редни 
број 

Назив показатеља 

1 Укупан број одржаних едукација 

2 Укупан број подржаних манифестација 

3 Број едукованих пољоривредника 

4 Број организованих манифестација,сајмова,изложби и студијских  путовања 

5 Број штамpаних примерака брошура- промо материјала  

  
 

2.4.12. Административна процедура 
 

 Избор пружаоца услуге вршиће се у 

складу са Законом о јавним набавкама за коју 

је задужена Служба за јавне набавке, а све 

остало спровешће Управа за локални 

економски развој. 

 

2.5.Назив и шифра мере: Нaбавка хране и 
ветеринарске услуге за остављену женску 
телад-601 
 
2.5.1. Образложење  
 
 Показатељ степена развијености 

укупне пољопривредне производње једне 

земље зависи од учешћа сточарске 

производње у прозводној структури 

пољопривреде. Сточарство и сточарска 

производња последwих деценија бележе 

перманентно опадање броја грла за 1-2% на 

годишњем нивоу. Сточарство као  виша фаза 

„органске индустрије“ и уједно 

најинтезивнија грана пољопривредне 

делатности, покреће развој биљне и укупне 

пољопривредне производње у свакој  земљи. 

Зато је неопходно у наредним годинама 

повећати учешће сточарства у вредности 

укупне пољопривредне производње, чиме би 

се омогућила ефикасна валоризација 

ратарских производа као и повећање укупних 

девизних прихода земље од извоза 

сточарских производа. Пољопривредни 

произвођачи који оставе  да гаје уматичену  

женску телад добијају повраћај средстава за 

набавку хране  за 10 месеци и  повраћај 

средстава за  ветеринарске услуге. 

 

2.5.2. Циљеви мере  
 

Општи циљеви: 

• Увећање сточног фонда, 
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• Повећање производње кабасте сточне 

хране, 

• Ефикасније коришћење пашњака и 

ливада, 

• Стабилизација фарме и повећање 

конкуретности, 

• Унапређење производње млека 

 

Специфични циљеви: 

• Побољшање генетског потенцијала 

квалитетних грла у сточарству, 

• Заустављање и смањење перманентног 

пада броја приплодних грла и 

повећање матичног стада код фармера  

 

2.5.3 Веза са мерама Националних про- 
грама за рурални развој 
 

Национални програм за пољопривреду  

Републике Србије и Национални програм за 

рурални развој Републике Србије нису 

усвојени. 

 

2.5.4 Крајњи корисници 
 

 Крајњи корисници су физичка лица-

носиоци активног  комерцијалног породичног 

пољопривредног газдинства са територије 

града Чачка, уписана у Регистру 

пољопривредних газдинстава у складу са 

Законом о пољопривреди и руралном развоју.  

 

2.5.5. Економска одрживост  
 

 Корисници не подносе бизнис план. 

 

2.5.6. Општи критеријуми за кориснике 
 
 Корисник има регистровано 

пољопривредно газдинство уписано у 

Регистар пољопривредних газдинстава, са 

активним статусом и са пребивалиштем и 

производњом на територији Града Чачка 

 Да пољопривредни произвођач  не 

отуђи  грло најмање три године.  

 

2.5.7. Специфични критеријуми  
 
 Не постоје специфични критеријуми 

за ову меру. 

 

2.5.8. Листа инвестиција у оквиру мере 
 

 Не постоји листа инвестиција у оквиру 

ове мере.  

 

2.5.9. Критеријуми селекције  
 

 Није применљиво за ову меру. 

 

2.5.10. Интензитет помоћи 
 

 Интезитет помоћи за ову меру је 60% 

од цене ветеринарских услуга и до 60%  за 

купљену сточну храну за 10 месеци. 
 
 

 
2.5.11. Индикатори – показатељи  
 

Редни 
број 

Назив показатеља 

1. Број произвођача обухваћених мером 

2. Број  телади која су остављена   
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2.5.12.Административна процедура 
 

 Мера ће бити спроведена од стране 

органа локалне самоуправе. Град Чачак ће  

објавити Конкурс за доделу подстицајних 

средстава и рокове за подношење захтева. 

Град Чачак ће спровести широку кампању 

информисања потенцијалних корисника. 

 Потенцијални корисник уз захтев 

доставља пасош телета и потврду да је теле 

уматичено или мајка  и одговарајуће 

фискалне рачуне. Достављени захтеви ће 

бити административно проверени од стране 

органа локалне самоуправе и Комисије за 

доделу подстицајних средстава у 

пољопривреди  у смислу комплетности.   

 Провере ће бити  на терену обиласком 

пољопривредних газдинстава. Провера ће се 

вршити и наредне 3 године. Са подносиоцима 

захева који буду испуњавали услове  

Конкурса биће склопљени уговори.Корисник 

средстава у случају болести или несрећног 

случаја грло може отуђити уз потврду 

ветеринара и по обавештењу града Чачка.  

  

 Подносиоци захтева за подстицаје 

односно за ову  меру у оквиру Програма су у 

обавези да доставе своје захтеве заједно са 

другим траженим документима Комисији за 

доделу подстицајних средстава у пољо- 

привреди, ул. Жупана Страцимира бр.2, 

32000 Чачак или преко писарнице Градске 

управе града Чачака. 

 

Анекс 2. Пример са упутством за 

писање идентификационе карте АП/ЈЛС 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Табела 1. Показатељи које је потребно навести у Анексу 1 уводног дела Програма 
 

Назив показатеља Јединица 
мере 

Вредност 
показатеља 

Година Извор 
податка 

ОПШТИ ПОДАЦИ 

Административни и географски положај     

Аутономна покрајина назив -   

Регион назив 
Шумадија и 
Западна 
Србија 

2012 рзс* 
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Назив показатеља Јединица 
мере 

Вредност 
показатеља 

Година Извор 
податка 

Област назив 
Моравичка 
област 

2012 рзс* 

Град или општина назив Чачак 2012 рзс* 

Површина км² 636 km² 2012 рзс* 

Број насеља број 58 2012 рзс* 

Број катастарских општина број 57 2012 рзс* 

Подручја са отежаним условима рада у 
пољопривреди (ПОУРП)1 

број 62 2013 Правилник 

Демографски показатељи 

 
 

Број становника  број 115.337 2011 рзс** 

Број становника у руралним подручјима број 42.006 2011 рзс** 

Број домаћинстава  број 39.409 2012 рзс* 

Густина насељености (број становника / 
површина, км²) 

 180   

Промена броја становника (2011/2002):  % - 1,5 2011 рзс** 

1137                                                 
1

  Навести да ли су на територији  АП/ЈЛС идентификована насељена места или цела територија општине, односно сва 
насељена места на територији општине која испуњавају бар један од критеријума наведених у Правилнику о 
подручјима са отежаним условима рада у пољопривреди („Службени гласник РС“, број 29/13) која се могу 
окарактерисати као подручја са отежаним условима рада у пољопривреди (ПОУРП), имајући у виду да је МПЗЖС 
посредством националног стратешког документа препознало потребу да се кроз систем подршке уваже отежавајуће 
околности за пољопривредну производњу које постоје у овим подручјима.  

2  Бањица, Брезовица, Врнчани, Вујетинци, Јанчићи, Премећа. 
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- у руралним подручјима АП/ЈЛС % - 5,3 2011 рзс** 

Учешће становништва млађег од 15 година  % 14,1 2011 рзс** 

Учешће становништва старијег од 65 година % 24,97 2011 рзс** 

Просечна старост година 42,8 2012 рзс* 

Индекс старења3  индекс 128 2012 рзс* 

Без школске спреме и са непотпуним 
основним образовањем 

% 11,5 2012 рзс* 

Са основним образовањем % 19,3 2012 рзс* 

Са средњим образовањем % 54,0 2012 рзс* 

Са вишим и високим образовањем % 10,5 2012 рзс* 

Учешће пољопривредног у укупном 
становништву  

% 21,1   

Природни услови     

Рељеф (равничарски, брежуљкасти, брдски, 
планински) 

 

котлина, 
брежуљкасто-
брдски, 
планински 

 интерни 

1138                                                 
3

  Однос броја старог (60 и више година) и младог (0-19 година) становништва.  
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Преовлађујући педолошки типови земљишта 
и бонитетна класа4 

 

смоница (III), 
алувијално 

земљиште (III), 
ливадско 

земљиште (II, V), 
псеудоглеј (IV) 

 интерни 

Клима   
умерено-

континентална, 
субпланинска 

 интерни 

Просечна количина падавина  мм 669  интерни 

Средња годишња температура  ºC 10,47  интерни 

Хидрографија (површинске и подземне воде)  
Западна Морава, 4 
језера, (од 2 до 30 

м дубине) 
 интерни 

Површина под шумом ha 14.510 2012 рзс* 

Учешће површина под шумом у укупној 
површини АП/ЈЛС 

% 22,8 2012 рзс* 

Пошумљене површине у претходној години ha 5,07 2012 рзс* 

Посечена дрвна маса m³ 8.962 2012 рзс* 

ПОКАЗАТЕЉИ РАЗВОЈА ПОЉОПРИВРЕДЕ 

Стање ресурса     

Број пољопривредних газдинстава: број 10.437 2012 рзс*** 

1139                                                 
4  Према Правилнику о катастарском класирању и бонитирању земљишта („Службени гласник РС“, број 
63/2014). 
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Број регистрованих пољопривредних 
газдинстава (РПГ): 

број 7.849 2016 
Управа 
за 

трезор5 

- породична пољопривредна 
газдинства 

99,74% 7.829 2016  

- правна лица и предузетници 0,26% 20 2016  

Коришћено пољопривредно земљиште (КПЗ) ha 29.380 2012 рзс*** 

Учешће КПЗ у укупној површини ЈЛС % 46,2   

Оранице и баште, воћњаци, виногради, 
ливаде и пашњаци, остало6 

ha,% 

16.056 ha (54,6%), 
оранице и баште; 
8.685 ha (29,6%), 

ливаде и 
пашњаци; 

4.178 ha (14,2%), 
воћњаци; 26 ha 

(0,1%), виногради; 
445 ha (1,5%), 

остало 

2012 рзс*** 

Жита, индустријско биље, поврће, крмно 
биље, остало7 

ha,% 

9.584 ha (59,7%), 
жита; 3.839 ha 
(23,9%), крмно 

биље; 
2.430 ha (15,1%), 
поврће; 28 ha 

(0,2%), 
индустријско 

биље; 
174 ha (1,1%) 
остало 

2012 рзс*** 

Просечна величина поседа (КПЗ) по 
газдинству 

ha 2,81 2012 рзс*** 

Обухваћеност пољопривредног земљишта 
комасацијом 

ha /  интерни 

Пољопривредна газдинства која наводњавају 
КПЗ 

број 2.095 2012 рзс*** 

1140                                                 
5  Организациона јединица Управе за трезор на територији ЈЛС. 
6  Окућница, расадници и др. 
7  Цвеће и украсно биље, угари и др. 
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Наводњавана површина КПЗ ha 2.900 2012 рзс*** 

Површина пољ.земљишта у јавној својини на 
територији АП/ЈЛС8 

ha 1570.97.78 2015 интерни 

Површина пољ.земљишта у јавној својини 
која се даје у закуп: 

ha 255.86.17 2015 интерни 

физичка лица : правна лица  % / 2014 интерни 

Говеда, свиње, овце и козе, живина, кошнице 
пчела 

број 

13.796 говеда; 
39.430 свиња; 
32.839 оваца и 
коза; 230.275 
живине; 8.773 
кошница пчела 

2012 рзс*** 

Трактори, комбајни, прикључне машине број 

5.295 трактора; 
387 комбајна; 

19.348 
прикључних 
машина 

2012 рзс*** 

Пољопривредни објекти9 број 28.102 2012 рзс*** 

Хладњаче, сушаре, стакленици и пластеници број 

81 хладњача; 278 
сушара;17 
стакленика; 

1.641 пластеника 

2012 рзс*** 

Употреба мин. ђубрива, стајњака и средстава 
за заштиту биља 

ha, број 
пољ.газд. 

17.231 ha (8.599 
ПГ), минерална 
ђубрива; 

5.372 ha (5.950 
ПГ), стајњак; 

13.066 ha (7.950 
ПГ), средства за 
зашт.биља 

2012 рзс*** 

Чланови газдинства10 и стално запослени на 
газдинству: 

број 24.903 2012 рзс*** 

1141                                                 
8  Укључујући и утрине и пашњаке који су враћени сеоским заједницама на коришћење. 
9  Пољопривредни објекти за смештај стоке, пољопривредних производа на газдинству (кошеви за кукуруз, амбари и 
силоси) и пољопривредних машина и опреме.   

10  Укључујући и носиоца пољопривредног газдинства. 
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(на породичном ПГ : на газдинству правног 
лица / предузетника) 

% 99,3 : 0,7 2012 рзс*** 

Годишње радне јединице11 број 10.773 2012 рзс*** 

Земљорадничке задруге и удружења 
пољопривредника12 

број 
4 

земљорад.задруге;  
10 удружења 

 интерни 

Производња пољопривредних производа13: количина    

- биљна производња тона 

26.645 кромпир; 
22.959 кукуруз; 
10.135 пшеница; 
11.437 ливаде; 
6.952 шљива; 

1.738 јабука; 590 
грожђe 

2012 рзс*** 

- сточарска производња 
тона, 
лит., 
комада 

немамо податке  интерни 

ПОКАЗАТЕЉИ РУРАЛНОГ РАЗВОЈА 

Рурална инфраструктура 

Саобраћајна инфраструктура     

Дужина путева14 km 498,396 2012 рзс* 

Поште и телефонски претплатници број 15;   49.276 2012 рзс* 

1142                                                 
11  Јединица мере која представља количину људског рада утрошену за обављање пољопривредне делатности на 
газдинству; представља еквивалент рада једног лица, тј. пуно радно време у једној години: 8 сати дневно, 225 радних 
дана у години.  

12  Навести број регистрованих задружних организација и удружења пољопривредних произвођача, активно 
функционалних на територији АП/ЈЛС 
13  Остварени обим производње најзначајнијих пољопривредних производа са становишта АП/ЈЛС. 
14  Навести укупну дужину путева на територији АП/ЈЛС (укључујући државне путеве I и II реда и општинске 
путеве). 
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Водопривредна инфраструктура     

Домаћинства прикључена на водоводну 
мрежу 

број 36.625 2012 рзс* 

Домаћинства прикључена на канализациону 
мрежу 

број 29.582 2012 рзс* 

Укупне испуштене отпадне воде хиљ.m³ 7.441 2012 рзс* 

Пречишћене отпадне воде хиљ.m³ - 2012 рзс* 

Енергетска инфраструктура     

Производња и снабдевање електричном 
енергијом15 

број 

2 
хидроелектране,15 
великих и 580 

малих 
трафостаница 

 интерни 

Социјална инфраструктура     

Објекти образовне инфраструктуре16  број 

19 предшколских 
установа; 25 
основних и 

средњих  школа; 1 
висока школа и 2 
факултета 

2014/15. 
шк.год. 

рзс* 

Број становника на једног лекара број 388 2012 рзс* 

Број корисника социјалне заштите број 7.630 2011 рзс* 

Диверзификација руралне економије     

1143                                                 
15  Навести број објеката за производњу (хидроелектране, термоелектране и др.), трансформацију и пренос 
електричне енергије на територији АП/ЈЛС. 
16  Установе за децу предшколског узраста, основне и средње школе, високе школе и факултети на територији 
АП/ЈЛС. 



Strana broj  1144— Broj 5                SLU@BENI LIST ГРАДА ^A^KА               4. mart  2016. godine 
 

Запослени у сектору пољопривреде, 
шумарства и водопривреде 

број 
24.376  

(24.203+173)17 
2012 

рзс* 
рзс*** 

Газдинства која обављају друге 
профитабилне активности18 

број 1.807 2012 рзс*** 

Туристи и просечан број ноћења туриста19 на 
територији АП/ЈЛС 

број 
27.681 туриста 
(5,5 домаћи, 2,8 

страни) 
2012 рзс* 

Трансфер знања и информација     

Пољопривредна саветодавна стручна служба да / не да  интерни 

Пољопривредна газдинства укључена у 
саветодавни систем20 

број 
200 одабраних 
газд.; 700-1000 
осталих газд. 

2015 ПССС 

 

РЗС* - „Општине и региони у Републици Србији“, Републички завод за статистику, 
www.webrzs.stat.gov.rs  

РЗС** - Попис становништва 2011, Републички завод за статистику, www.webrzs.stat.gov.rs  
РЗС*** - Попис пољопривреде 2012 (Књига пописа 1 и Књига пописа 2), Републички завод 

за статист. www.webrzs.stat.gov.rs   
 
 Овај програм објавити у „Службеном листу града Чачка“. 
 

СКУПШТИНА ГРАДА ЧАЧКА 
Број: 06-39/16-I 

29. фебруар, 2. и 3. март 2016. године  
 
 

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

1144                                                 
17  Први податак се односи на обим радне снаге ангажоване на обављању пољопривредних активности на 
породичним пољопривредним газдинствима, а други у оквиру привредних друштава, предузећа, установа, задруга и 
других организација регистрованих за обављање пољопривредних активности.  
18  Осим пољопривредне, а у вези су са газдинством (нпр.прерада пољопривредних производа, рурални туризам, 
активности у шумарству, обрада дрвета, народна радиност, производња енергије из обновљивих извора, узгој рибе 
и др.). 

19  Домаћи и страни.  
20  Навести број одабраних пољопривредних газдинстава која се интензивно прате више пута годишње и број осталих 
пољопривредних газдинстава која се укључују у саветодавни систем на друге начине, углавном преко учешћа на 
групним предавањима и кроз повремене посете саветодаваца пољопривредним газдинствима.   
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 88. 

 На основу члана 63. Статута града 

Чачка („Службени лист града Чачка“, бр. 

3/2008, 8/2013, 22/2013 и 15/2015) и Програма 

мера подршке за спровођење пољопривредне 

политике и политике руралног развоја за 

подручје територије града Чачка за 2016. 

годину бр. 06-39/16-I,  

 Скупштина града Чачка на седници 

одржаној 29. фебруара, 2. и 3. марта 2016. 

године, донела је 

  

О Д Л У К У  

О УСЛОВИМА И НАЧИНУ 

КОРИШЋЕЊА ПОДСТИЦАЈНИХ 

СРЕДСТАВА У ПОЉОПРИВРЕДИ У 

2016. ГОДИНИ 

 

I ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ 
 

Члан 1. 

 

Овом одлуком уређују се услови и 

начин коришћења подстицајних средстава у 

пољопривреди у 2016. години. 

 

Члан 2. 

 

Средства за подстицање развоја 

пољопривреде (у даљем тексту: средства) 

користе се за: 

- финансијску подршку 

пољопривредним произвођачима у покре- 

тању, обнављању и унапређењу пољопри- 

вредне производње, у циљу осавремењавања 

технологије производње пољопривредних 

произвођача и прилагођавања стандарда и 

квалитета тржишту ЕУ; 

            - друге сврхе у складу са овом 

Одлуком. 

   

Члан 3. 

 

 Средства за остваривање циљева из 

члана 2. ове Одлуке обезбеђују се у буџету 

града Чачка и користе се у складу са 

финансијским планом Градске управе за 

локални економски развој који доноси 

Градоначелник.  

Члан 4. 

 

Право на подстицајна средстава 

остварује се на основу објављеног конкурса. 

 Одлуку о расписивању конкурса 

доноси Комисија за доделу подстицајних 

средстава у пољопривреди (у даљем тексту: 

Комисија).              

Конкурс се објављује у локалним 

средствима јавног информисања. 

 

Члан 5. 

 

Комисију образује Градоначелник. 

Комисију чине председник и 6 

чланова, од којих су председник и 3 члана из 

реда одборника и 3 члана из реда истакнутих 

стручњака пољопривредне производње. 

Комисија доноси Пословник о свом 

раду. 

 

Члан 6. 

 

 Комисија је дужна да подноси 

годишњи извештај о ефектима доделе 

подстицајних средстава Скупштини града 

Чачка. 

Члан 7. 

 

Одлуку о додели подстицајних 

средстава доноси  Градоначелник на предлог 

Комисије. 

 

 



Strana broj  1146— Broj 5                SLU@BENI LIST ГРАДА ^A^KА               4. mart  2016. godine 
 

Члан 8. 

 

 Висину средстава за финансијску 

подршку по једном захтеву утврђује 

Градоначелник на предлог Комисије у 

зависности од нивоа обезбеђених средстава 

за ове намене у буџету Града, за који се 

тражи подршка, као и броја корисника. 

 

Члан 9. 

 

 Правне, административне и друге 

стручне послове у реализацији ове одлуке 

обавља Градска управа за локални економски 

развој града Чачка. 

  

II ПРАВА И ОБАВЕЗЕ КОРИСНИКА 
 

Члан 10. 

 

 Корисници подстицајних средстава 

имају обавезу да доставе тачне податке и 

веродостојне доказе уз пријаву.  

Корисници су у обавези да наменски 

употребе додељена средства о чему ће водити 

рачуна Комисија у сарадњи са Градском 

управом за локални економски развој.  

Корисник не сме да отуђи предмет 

инвестиције за коју је остварио подстицај у 

року од три године, од дана исплате 

подстицаја и у том периоду предмет 

инвестиције мора наменски користити. 

У случају ненаменског коришћења, 

корисници подстицајних средстава су у 

обавези да у целости врате додељена 

средства. 

 

Члан 11. 

 

 Међусобна права и обавезе града 

Чачка и корисника подстицајних средстава 

уређују се уговором. 

III  УСЛОВИ И НАЧИН КОРИШЋЕЊА 
ПОДСТИЦАЈНИХ СРЕДСТАВА 

 

 Финансијска подршка пољопривре- 

дним произвођачима у покретању, 

обнављању и унапређењу пољопривредне 

производње, у циљу осавремењавања 

технологије производње пољопривредних 

произвођача и прилагођавања стандарда и 

квалитета тржишту ЕУ. 

 

Члан 12. 

 

Право на финансијску подршку имају 

пољопривредни произвођачи и чланови 

њиховог домаћинства који се баве 

пољопривредном производњом под условом 

да: 

- је пољопривредно газдинство 

уписано у Регистар пољопривредних газди- 

нстава са активним статусом у складу са 

Правилником о начину и условима уписа и 

вођења регистра пољопривредних 

газдинстава, 

- су носиоци или чланови пољо- 

привредног газдинства са пребивалиштем на 

територији града Чачка, уписани у регистар 

пољопривредних газдинстава по основу 

права својине односно закупа пољопри- 

вредног земљишта које се налази на 

територији града Чачка и који се баве 

пољопривредном производњом. 
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Члан 13. 

 Финансијска подршка користиће се за: 

Шифра инвестиције Назив инвестиције 

101.1.1. 
Набавку квалитетних уматичених приплодних јуница млечних раса или 
сименталског говечета  

101.1.2. 
Набавку опреме за  мужу и исхрану животиња (музилице, хранилице, 
појилице итд.)  

101.1.10. Набавку опреме за хлађење и складиштење млека  

101.1.6. 
Набавку опреме за припрему концентроване сточне хране на газдинству 
 (мешаона сточне хране) 

101.2.1. Набавку квалитетних говеда, оваца, коза и свиња товних раса 

101.3.1. Подизање нових или обнављање постојећих производних засада воћака.  

101.3.2. 
Набавку воћарско-виноградарских трактора мањих димензија (до 100 кw), 
риголера, подривача и машина за резидбу, тарупa  

101.3.3. 

Набавку механизације и опреме за сетву, садњу, заштиту биља и 
наводњавање за воћарску производњу, и повртарску производњу на 
отвореном пољу, набавку механизације за воћарско-виноградарску 
производњу (висококвалитетних прскалица или атомизера за заштиту од 
болести, корова и штеточина; набавку противградних мрежа и пратеће 
опреме; набавку система кап по кап, копање бунара и опрему за 
наводњавање; набавку пластичних фолија, агротекстила и прскалица за 
наводњавање) 

101.3.4. 
Изградњу пластеника (набавка конструкција за пластенике, високо 
квалитетних вишегодишњих, вишеслојних фолија за пластенике,  система за 
наводњавање) 

101.3.5. 
Изградњу капацитета за  складиштење воћа и поврћа (изградња    хладњача 
мањег капацитета и опреме за прераду и паковање и, сортирање)  
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Шифра инвестиције Назив инвестиције 

101.4.1. Набавку трактора за ратарску производњу 

101.4.3. 
Набавку прикључних машина за жетву и бербу (ситнилица, малчер, таруп, 
косачица, сетвоспремач, подривач, дрљача, фреза, берач, финишер, превртач 
сена, пресе за сена) 

101.4.5. Набавку сејалица 

101.4.6. 
Набавку прскалица за прихрану и заштиту биљака од болести, штеточина и 
корова 

101.5.1. Набавку нових пчелињих друштава  

101.5.2. Набавку опреме за пчеларство (кошнице и центрифуге) 

601. Набавку хране и ветеринарске услуге за остављену женску телад.  

 
 

 

За све инвестиције интезитет помоћи 

је од 30% до 60% од вредности инвестиције, 

осим за  набавку хране и ветеринарске услуге 

за остављену женску телад, где је интезитет 

помоћи до 60% од цене ветеринарских услуга 

и до 60% за купљену сточну храну за 10 

месеци. 

Минимална висина инвестиције за 

коју се тражи финансијска подршка мора 

бити 20.000,00 динара.  

 

Члан 14. 

 

 Подстицајна средства користиће се 

као директна, бесповратна подстицајна 

средства усмерена искључиво на 

регистрована пољопривредна газдинства. 

 Износ бесповратних средстава не 

може да буде већи од 400.000,00 динара по 

једном регистрованом пољопривредном 

газдинству. 

Подстицајна средства се могу 

користити само по једном основу у току 

године, осим оних који конкуришу и за 

набавку хране и ветеринарске услуге за 

остављену женску телад, а услов за 

коришћење поред других критеријума који ће 

бити наведени у конкурсној документацији је 

да подносилац захтева нема неизмирених 

обавеза према буџету града Чачка у моменту 

подношења захтева. 
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Пољопривредни произвођачи који су 

остварили право на коришћење подстицајних 

средстава у пољопривреди у 2014. и 2015. 

години немају право на коришћење 

подстицајних средстава у 2016. години, осим 

оних који конкуришу за набавку хране и 

ветеринарске услуге за остављену женску 

телад. 

 

Члан 15. 

 

 Након закључења уговора о додели 

подстицајних средстава у пољопривреди, 

пољопривредни произвођачи приступају 

реализацији активности приказаних у 

конкурсном обрасцу које прати финансијска 

документација од тог периода реализације. 

 

Члан 16. 

 

 Конкурс зa финансијску подршку 

садржи: 

- услове за доделу средстава, 

- доказе који се прилажу уз захтев, 

- рок за подношење захтева, 

- рок до када ће учесници конкурса 

бити обавештени о резултатима 

конкурса, 

-     друге податке и доказе од значаја 

за остваривање права на финансијску 

подршку у складу са овом Одлуком. 

 

Члан 17. 

 

Пријава на конкурс се подноси 

Комисији. 

 

Уз пријаву се подноси: 

- попуњен конкурсни образац са 

обавезним потписом подносиоца, 

- доказ о власништву или другом 

начину коришћења обрадивог пољопри- 

вредног земљишта (лист непокретности, 

уговор о закупу пољопривредног земљишта 

закључен на период од најмање 5 година или 

биљна структура), 

- потврда о регистрацији пољопривредног 

газдинства (активан статус), 

- потврда надлежних пореских органа 

да је подносилац пријаве измирио доспеле 

порезе, доприносе и друге јавне дажбине, 

            - потписана изјава подносиоца захтева 

да за исту инвестицију неће конкурисати код 

другог корисника јавних средстава дата под 

пуном материјалном и кривичном 

одговорношћу и оверена пред органом 

надлежним за оверу. 

 

IV ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 
 

Члан 18. 

 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана, 

од дана објављивања у „Службеном листу 

града Чачка“. 

  
 

СКУПШТИНА ГРАДА ЧАЧКА 
Број: 06-39/16-I 

29. фебруар, 2. и 3. март 2016. године  
 

 

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

 

 

89. 

На основу члана 32. Закона о локалној 

самоуправи („Сл. гласник РС“, број 129/2007 

и 83/2014-др. закон), члана 63. Статута града 

Чачка („Сл. лист града Чачка“, број 3/2008, 

8/2013, 22/2013 и 15/2015), а у складу са 

Стратегијом пољопривреде и руралног 

развоја Републике Србије за период 2014-

2024. („Сл. гласник РС“, број 85/2014) и 

Националном Стратегијом одрживог развоја 
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Републике Србије („Сл. гласник РС“, број 

57/2008),  

 

Скупштина града Чачка, на седници 

одржаној 29. фебруара, 2. и 3. марта 2016. 

године донела је 
 
 

О Д Л У К У 

О ПРИСТУПАЊУ ИЗРАДИ 

СТРАТЕГИЈЕ  ПОЉОПРИВРЕДЕ И 

РУРАЛНОГ РАЗВОЈА ГРАДА ЧАЧКА 
 

Члан 1. 

 

Приступа се изради Стратегије пољо- 

привреде и руралног развоја града Чачка. 

 

Члан 2. 

 

Под Стратегијом пољопривреде и 

руралног развоја Града Чачка (у даљем 

тексту Стратегија), подразумева се плански 

документ развоја у складу са националним 

стратешким документима. 

 

Члан 3. 

 

Циљ израде Стратегије је: 

- стварање услова за развој 

интеnзивне, конкурентне и извозно 

оријентисане пољопривредне производње; 

- стварање услова за развој 

пољопривреде и села кроз унапређење, 

изградњу, реконструкцију и одржавање 

основне и пратеће инфраструктуре, а посебно 

у делу водоснадбевања; 

- стварање услова за развој 

пољопривреде и села кроз изградњу, јачање и 

повезивање институционалних капацитета за 

подршку пољопривредним произвођачима; 

- стварање услова за развој 

пољопривреде и села кроз унапређење 

концепције и технологије пољопривредне  

производње; 

- побољшање заштите животне 

средине у руралном подручју и олакшан 

приступ институцијамa у сеоским 

заједницама. 

 

Члан 4. 

 

Стратегија покрива период 2016-2024. 

у складу са Стратегијом пољопривреде и 

руралног развоја Републике Србије. 

   
 

Члан 5. 

 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана 

од дана објављивања у  „Службеном листу 

града Чачка“. 

 
СКУПШТИНА ГРАДА ЧАЧКА 

Број: 06-39/16-I 
29. фебруар, 2. и 3. март 2016. године  

 

 

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

 

 

90. 

На основу члана 63. став 1. тачка 37. 

Статута града Чачка („Сл. лист града Чачка“ 

бр. 3/2008, 8/2013, 22/2013 и 15/2015),  

 

 Скупштина града Чачка, на седници 

одржаној 29. фебруара, 2. и 3. марта 2016. 

године, донела је  

 

 



4. mart 2016. godine              SLU@BENI LIST ГРАДА ^A^KА                 Strana broj  1151— Broj  5   

 

О Д Л У К У 

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПЛАН 

И ПРОГРАМ РАДА Д. О. О. ,,НАУЧНО 

ТЕХНОЛОШКИ ПАРК ЧАЧАК“ ЧАЧАК  

ЗА 2016. ГОДИНУ 
 

I  
 

 ДАЈЕ СЕ сагласност на План и 

Програм рада Д. О. О. „Научно технолошки 

парк Чачак“ Чачак за 2016. годину, који је 

усвојила Скупштина Д. О. О. „Научно 

технолошки парк Чачак“ Чачак, на седници 

одржаној  22. јануара 2016. године. 

 

II 
 

 Ову Одлуку објавити у „Службеном  

листу града Чачка“. 

 

СКУПШТИНА ГРАДА ЧАЧКА 

Број: 06-39/16-I 

29. фебруар, 2. и 3. март 2016. године  

 

 

ПРЕДСЕДНИК 

Скупштине града Чачка, 

Вељко Неговановић, с.р. 

 

  

 91. 

 На основу члана 63. став 1. тачка 11а 

Статута града Чачка („Сл. лист града Чачка“ 

бр. 3/2008, 8/2013, 22/2013 и 15/2015),  

 

 Скупштина града Чачка, на седници 

одржаној 29. фебруара, 2. и 3. марта 2016. 

године, донела је  

 

 

 

 

О Д Л У К У 

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА 

ОДЛУКУ О ИЗМЕНАМА СТАТУТА  

ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ „РАДОСТ“ 

ЧАЧАК 
 

I 
 

 ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Одлуку о 

изменама Статута Предшколске установе 

„Радост“ Чачак, коју је донео Управни одбор 

Предшколске установе „Радост“  Чачак,  на 

седници одржаној  15. јануара  2016. године. 

 

II 
 

 Ову одлуку објавити у „Службеном 

листу града Чачка“. 

 

СКУПШТИНА ГРАДА ЧАЧКА 

Број: 06-39/16-I 

29. фебруар, 2. и 3. март 2016. године  

 

 

ПРЕДСЕДНИК 

Скупштине града Чачка, 

Вељко Неговановић, с.р. 

 

 

 92. 

 На основу члана 92. став 2. и 4. Закона 

о буџетском систему ("Службени гласник 

РС", број 54/2009, 73/2010, 101/2010, 

101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 - испр., 

108/2013, 142/2014, 68/2015 – др. закон и 

103/2015) и члана 63. Статута града Чачка 

(„Сл. лист града Чачка“ бр. 3/2008, 8/2013, 

22/2013 и 15/2015), 

 

Скупштина града Чачка, на седници 

одржаној 29. фебруара, 2. и 3. марта 2016. 

године донела је  
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О Д Л У К У 

О АНГАЖОВАЊУ РЕВИЗОРА ЗА 

ОБАВЉАЊЕ ЕКСТЕРНЕ РЕВИЗИЈЕ  

ЗАВРШНОГ РАЧУНА БУЏЕТА ГРАДА 

ЧАЧКА ЗА 2015. ГОДИНУ 
 

I 
 
 

За екстерну ревизију завршног рачуна 

буџета града Чачка за 2015. годину изабраће 

се, у складу са законом, ревизор који 

испуњава услове за обављање послова 

ревизије финансијских извештаја прописане 

законом којим се уређује рачуноводство и 

ревизија. 

 

II 
 

Ова Одлука ступа на снагу наредног 

дана од дана објављивања у „Службеном 

листу града Чачка“. 

 

 

СКУПШТИНА ГРАДА ЧАЧКА 

Број: 06-39/16-I 

29. фебруар, 2. и 3. март 2016. године  

 

 

ПРЕДСЕДНИК 

Скупштине града Чачка, 

Вељко Неговановић, с.р. 

 

 

 93. 

 На основу чл. 27. ст. 10. Закона о 

јавној својини (``Сл. гласник РС`` бр. 72/11, 

88/13 и 105/14), чл. 3. ст. 1. Уредбе о 

условима прибављања и отуђења непокре- 

тности непосредном погодбом, давања у 

закуп ствари у јавној својини и поступцима 

јавног надметања и прикупљања писмених 

понуда (``Сл. гласник РС`` бр. 24/12 и 48/15) 

и чл. 63. ст. 1. т. 19а Статута града Чачка 

(``Сл. лист града Чачка`` бр. 3/2008,  8/2013, 

22/2013 и 15/2015)  

 

 Скупштина града Чачка на седници 

одржаној 29. фебруара, 2. и 3. марта 2016. 

године, донела је  

 

 

О  Д  Л  У  К  У 
о прибављању у јавну својину 

непокретности ради формирања спомен 
комплекса 

 
I  

 

Прибавља се у  јавну својину града 

Чачка земљиште у КО Љубић  ради 

формирања Меморијалног комплекса 

природни споменик – „Танаско Рајић“.  

 

II 
 

Средства за прибављање у јавну 

својину обезбеђена су у буџету града Чачка. 

 

III 
 

 Ова Oдлука ступа на снагу наредног 

дана од дана објављивања у ``Службеном 

листу града Чачка``. 

 

СКУПШТИНА ГРАДА ЧАЧКА 

Број: 06-39/16-I 

29. фебруар, 2. и 3. март 2016. године  

 

 

ПРЕДСЕДНИК 

Скупштине града Чачка, 

Вељко Неговановић, с.р. 
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 94. 

 На основу чл. 63. Статута града Чачка 

("Сл.лист града Чачка" бр. 3/2008, 8/2013, 

22/2013 и 15/2015), 

 

 Скупштина града Чачка на седници 

одржаној 29. фебруара, 2. и 3. марта 2016. 

године, донела је 

 

РЕШЕЊE 
о образовању Комисије за прибављање 
непокретности за формирање спомен 

комплекса  
 

I 
 
 Образује се Комисија за приба- 

вљање непокретности, у следећем саставу:  

 

 1. Мирјана Дамљановић, дипл. 

правник – председник  

 2. Мирјана Џоковић, дипл. правник, 

члан 

 3. Дарко Зорнић, дипл. инж. арх. 

 

II 
 

 Задатак Комисије је да спроведе 

поступак, а затим да по окончаном поступку 

непосредне погодбе записник са oдгова- 

рајућим предлогом достави надлежном 

органу. 

 

III 
 

 Ово Решење објавити у  "Службеном 

листу града Чачка". 

 

 

 

 

 

 

СКУПШТИНА ГРАДА ЧАЧКА 

Број: 06-39/16-I 

29. фебруар, 2. и 3. март 2016. године  

 

 

ПРЕДСЕДНИК 

Скупштине града Чачка, 

Вељко Неговановић, с.р. 

 

 

 95. 

 На основу чл. 27. ст. 10. Закона о 

јавној својини (``Сл. гласник РС`` бр. 72/11, 

88/13 и 105/14), и чл. 63. ст. 1. т. 19в Статута 

града Чачка (``Сл. лист града Чачка`` бр. 

3/2008, 8/2013, 22/2013 и 15/2015),  

 

 Скупштина града Чачка на седници 

одржаној 29. фебруара, 2. и 3. марта 2016. 

године, донела је  

 

О  Д  Л  У  К  У   
о прибављању у јавну својину путем 

размене 
 

I  
 

 РАЗМЕЊУЈУ се непокретности, тако 

што се из јавне својине града Чачка 

ОТУЂУЈЕ део кп. бр. 2212/16 КО Чачак, по 

пројекту препарцелације ограничен тачкама 

детаљне регулације 1., 2., 3., 4., 80/08-30.  и  1 

у површини од  130 m2, „НИС“ АД Нови Сад.   
 ПРИБАВЉА СЕ у јавну својину града 
Чачка, непокретност у приватној својини од 

„НИС“ АД Нови Сад и то – део кп. бр. 206/1 

КО Чачак по пројекту препарцелације 

ограничен тачкама детаљне регулације 4.,  5., 

6., г20099., 80/08-28 и 4 КО Чачак у  

површини 131 м2. 
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II 
 

 Размена површина које се прибављају 

у јавну својину и површина које се отуђују из 

јавне својине  обавља се по принципу 1м2 за 

1м2,  тако што се прибавља у својину града 

131 м2 и отуђује из својине града 130 м2 

непокретност, без исплате накнаде у новцу, а 

на основу пројекта препарцелације 

потврђеног од стране Градске управе за 

урбанизам града Чачка број 952- 31/15-IV-2-1 

од 07.07.2015. године. 

 

III 
 

 Овлашћује се Градоначелник града 

Чачка да са „НИС“ АД закључи уговор о 

размени делова непокретности ближе 

описаних у ставу 1. ове Oдлуке, након 

преtходно прибављеног мишљења Градског 

правобранилаштва.  

 

IV 
 

Ова Oдлука ступа на снагу наредног 

дана од дана објављивања у „Службеном 

листу града Чачка“.  

 

 

СКУПШТИНА ГРАДА ЧАЧКА 

Број: 06-39/16-I 

29. фебруар, 2. и 3. март 2016. године  

 

 

ПРЕДСЕДНИК 

Скупштине града Чачка, 

    Вељко Неговановић, с.р.  

 

 

 96. 

 На основу члана 27. став 10. Закона о 

јавној својини ("Сл. гласник РС", број 72/11, 

88/13 и 105/14),  чл. 19. Уредбе о условима 

прибављања и отуђења непокретности 

непосредном погодбом, давања у закуп 

ствари у јавној својини и поступцима јавног 

надметања и прикупљања писмених понуда 

("Сл. гласник РС", број 24/2012 и 48/2015) и 

члана  63. став 1. т. 19а Статута града Чачка 

(„Сл. лист града Чачка", број 3/2008, 8/2013, 

22/2013 и 15/2015), 

 

Скупштина града Чачка на седници 

одржаној 29. фебруара, 2. и 3. марта 2016. 

године, донела је 

 

О Д Л У К У 

О ОТУЂЕЊУ ИЗ  ЈАВНЕ СВОЈИНЕ 

НЕПОКРЕТНОСТИ 
 

I 
 
 ОТУЂУЈУ СЕ из јавне својине града 

Чачка непокретност – посебни делови објекта 

бр. 2  саграђеног на кп. бр. 1502/1 КО Чачак и 

то  пословни простор (који се састоји од 

четири просторије) означен бр. 2 у приземљу 

објекта површине 17 м2; посебан део (једна 

просторија) означен бр. 5 у поткровљу 

објекта површине 9 м2; посебан део (три 

просторије) означен бр. 6 у поткровљу 

објекта површине 24 м2, заједнички удео на 

објекту бр. 2 и припадајуће  земљиште за 

редовну употребу објекта у површини од 

259/487 реалних удела од кп. бр. 1502/1 КО 

Чачак, у поступку јавног оглашавања, а на 

основу прикупљених  писмених понуда.  

 

II 
 

 Непокретност  из тачке 1. ове одлуке 

отуђује  се по цени не мањој од тржишне 

цене процењене од стране пореског, односно 

другог надлежног органа. 
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III 
 

 Ова одлука ступа на снагу наредног 

дана од дана објављивања у „Службеном 

листу града Чачка“.   
 
 

СКУПШТИНА ГРАДА ЧАЧКА 

Број: 06-39/16-I 

29. фебруар, 2. и 3. март 2016. године  

 

 

ПРЕДСЕДНИК 

Скупштине града Чачка, 

Вељко Неговановић, с.р. 

 

 

 97. 

 На основу чл. 63. Статута града Чачка 

("Сл. лист града Чачка"бр. 3/08 , 8/13, 22/13 и  

15/15), 

 

Скупштина града Чачка на седници 

одржаној 29. фебруара, 2. и 3. марта 2016. 

године, донела је 

 

Р Е Ш Е Њ E 
о образовању Комисије за oтуђење 

непокретности  
 
I 

 
 Образује се Комисија за отуђење  

непокретности, у следећем саставу:  

 

1. Раде Рајић, дипл.правник - 
председник 

2. Мирјана Џоковић, дипл. правник  
3. Ивана Васојевић, дипл. инж.арх. 

 

 

 

 

II 
 

 Задатак Комисије је да спроведе 

поступак, а затим да по окончаном поступку 

записник са oдговарајућим предлогом 

достави надлежном органу. 

 

III 
 

 Ово Решење објавити у  "Службеном 

листу града Чачка". 

 

 

СКУПШТИНА ГРАДА ЧАЧКА 

Број: 06-39/16-I 

29. фебруар, 2. и 3. март 2016. године  

 

 

ПРЕДСЕДНИК 

Скупштине града Чачка, 

Вељко Неговановић, с.р. 

 

 

 98. 

 На основу члана 14. Закона о 

локалним изборима («Сл. гласник РС» број 

129/2007, 34/2010-Одлука УС и 54/2011) и 

члана 63. Статута града Чачка («Сл. лист 

града Чачка» број 3/2008, 8/2013, 22/2013 и 

15/2015),  

 

Скупштина града Чачка на седници 

одржаној 29. фебруара, 2. и 3. марта 2016. 

године, донела је 
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Р Е Ш Е Њ Е 

 О РАЗРЕШЕЊУ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ 

ГРАДА ЧАЧКА У СТАЛНОМ САСТАВУ 

 

I 
 

Разрешава се Изборна комисија града 

Чачка у сталном саставу: 

 

(1) – Јово Поповић, дипл. правник – 

кога је предложила Одборничка група   НС-

ДСС, председник. 

      - Зоран Гавриловић, дипл. правник 

– кога је предложила Одборничка група НС-

ДСС, заменик председника. 

 

(2) – Милка Станковић, дипл. правник 

– коју је предложила Одборничка група НС-

ДСС, члан. 

     - Зорица Јелић, дипл. правник -  

коју је предложила Одборничка група НС-

ДСС, заменик члана. 

 

 (3) – Владимир Радовић, дипл. 

правник -  кога је предложила Одборничка 

група НС-ДСС, члан. 

     -  Стеван Миладиновић, дипл. 

правник – кога је предложила Одборничка 

група НС-ДСС, заменик члана. 

 

(4) – Ђорђе Ђуровић, дипл. правник – 

кога је предложила Одборничка група „Избор 

за бољи живот – Борис Тадић“, члан. 

    -  Милица Анџић, студент – кога је 

предложила Одборничка група „Избор за 

бољи живот – Борис Тадић“, заменик члана.  

 

(5) – Иван Чвркић, дипл. правник - 

кога је предложила Одборничка група „Избор 

за бољи живот – Борис Тадић“, члан. 

      - Данка Мајсторовић-Топаловић, 

матурант Гимназије – коју је предложила 

Одборничка група „Избор за бољи живот – 

Борис Тадић“, заменика члан. 

 

(6) – Радојка Парезановић, дипл. 

економиста – коју је предложила Одборничка 

група „Заједно за Србију“, члан. 

     - Слободан Обреновић, дипл. 

правник - коју је предложила Одборничка 

група „Заједно за Србију“, заменик члана. 

 

(7) – Обрад Стевановић, дипл. инж. 

металургије – кога је предложила 

Одборничка група СНС, члан. 

 

      - Марко Трнавац, дипл. правник – 

кога је предложила Одборничка група СНС, 

заменик члана. 

 

(8) –  Марина Суруџић, дипл. правник 

– коју је предложила Одборничка група СНС, 

члан. 

       -  Зоран Спасовић, дипл. правник – 

кога је предложила Одборничка група СНС, 

заменик члана. 

 

(9) – Томислав Ћировић, дипл. 

правник – кога је предложила Одборничка 

група СПС-ПУПС, члан. 

       -  Никола Павићевић, дипл. 

правник – кога је предложила Одборничка 

група  СПС-ПУПС, заменик члана. 

 

(10) – Љубодраг Петковић, дипл. 

правник – кога је предложила Одборничка 

група  СПС-ПУПС, члан. 

        - Горан Јелушић, дипл. правник – 

кога је предложила Одборничка група СПС-

ПУПС, заменик члана. 

 

(11) – Тихомир Поповић, 

информатичар – кога је предложила 

Одборничка група „Двери српске“, члан. 
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       - Милорад Рубаковић, дипл. 

економиста – кога је предложила Одборничка 

група  „Двери српске“, заменик члана. 

 

(12) – Марко Новаковић -  кога је 

предложила Одборничка група  „Двери 

српске“, члан. 

       - Милисав Обрадовић, 

грађевински инжењер - кога је предложила 

Одборничка група  „Двери српске“, заменик 

члана. 

 

(13) – Ангелина Мандић, дипл. 

правник – коју је предложила Одборничка 

група УРС, члан. 

       - Бранко Јевтовић, дипл. правник – 

кога је предложила Одборничка група  УРС, 

заменик члана. 

 

(14) – Огњен Славковић, дипл. 

правник – кога је предложила Одборничка 

група „ПРЕОКРЕТ“, члан. 

-  Марина Лазовић, дипл. правник -  

кога је предложила Одборничка група 

„ПРЕОКРЕТ“, заменик члана. 

 

 - Љубиша Милосављевић, дипл. 

правник, секретар. 

 - Снежана Настић Печенковић, дипл. 

правник, заменик секретара. 

 

II 
 

 Ово решење објавити у «Службеном 

листу града Чачка». 

 

СКУПШТИНА ГРАДА ЧАЧКА 

Број: 06-39/16-I 

29. фебруар, 2. и 3. март 2016. године  

 

ПРЕДСЕДНИК 

Скупштине града Чачка, 

Вељко Неговановић, с.р. 

99. 

На основу члана 14. ст. 1., 3., 4. и 5. 

Закона о локалним изборима («Сл. гласник 

РС» број 129/2007, 34/2010 - Одлука УС и 

54/2011) и члана 63. Статута града Чачка 

(«Сл. лист града Чачка» број 3/2008, 8/2013, 

22/2013 и 15/2015),  

  

Скупштина града Чачка на седници 

одржаној 29. фебруара, 2. и 3. марта 2016. 

године, донела је 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

 О ИМЕНОВАЊУ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ 

ГРАДА ЧАЧКА У СТАЛНОМ САСТАВУ 

 

I 
 

У Изборну комисију града Чачка у 

сталном саставу именују се: 

 

(1) - Јово Поповић, дипл. правник – 

кога је предложила Одборничка група   НС-

ДСС, за председника. 

      - Зоран Гавриловић, дипл. правник 

- кога је предложила Одборничка група НС-

ДСС, за  заменика председника. 

 

(2) - Милка Станковић, дипл. правник 

- коју је предложила Одборничка група НС-

ДСС, за  члана. 

     - Зорица Јелић, дипл. правник -  

коју је предложила Одборничка група НС-

ДСС, за заменика члана. 

 

 (3) - Стеван Миладиновић, дипл. 

правник -  кога је предложила Одборничка 

група НС-ДСС, за  члана. 

     -  Велибор Вујашевић, дипл. 

правник - кога је предложила Одборничка 

група НС-ДСС, за заменика члана. 
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(4) – Ђорђе Ђуровић, дипл. правник – 

кога је предложила Одборничка група „Избор 

за бољи живот – Борис Тадић“, за  члана. 

    -  Милица Анџић, студент - коју је 

предложила Одборничка група „Избор за 

бољи живот – Борис Тадић“, за заменика 

члана.  
 
 (5) - Бранко Игњатовић, дипл. 

правник, кога је предложила Одборничка 

група „Социјалдемократска странка-Зелени 

Србије”, за члана. 

      - Предраг Благојевић, инжењер 

организације рада, кога је предложила 

Одборничка група „Социјалдемократска 

странка-Зелени Србије” за заменика члана. 

 

(6) - Ђорђе Илић, дипл. правник - кога 

је предложила Одборничка група „Српска 

напредна странка са изборне листе 

Покренимо Чачак – Томислав Николић - СНС 

- ПС-ПСС”, за члана. 

      - Горан Чоланић, дипл. правник - 

кога је предложила Одборничка група 

„Српска напредна странка са изборне листе 

Покренимо Чачак – Томислав Николић - СНС 

- ПС-ПСС”, за заменика члана. 

 

(7) - Маја Милошевић, студент - коју 

је предложила Одборничка група „Српска 

напредна странка са изборне листе 

Покренимо Чачак – Томислав Николић - СНС 

- ПС-ПСС”, за члана. 

     - Биљана Цветић, трговац - коју је 

предложила Одборничка група „Српска 

напредна странка са изборне листе 

Покренимо Чачак – Томислав Николић - СНС 

- ПС-ПСС”, за заменика члана. 

 

(8) – Обрад Стевановић, дипл. инж. 

металургије – кога је предложила 

Одборничка група “Покренимо Чачак – 

Томислав Николић – Српска напредна 

странка – Покрет снага Србије БК – Покрет 

Социјалиста”, за члана. 

      - Марко Трнавац, дипл. правник – 

кога је предложила Одборничка група 

“Покренимо Чачак – Томислав Николић – 

Српска напредна странка – Покрет снага 

Србије БК – Покрет Социјалиста”, за 

заменика члана. 
 

(9) – Зоран Јовановић, дипл. правник - 

кога је предложила Одборничка група 

“Покренимо Чачак – Томислав Николић – 

Српска напредна странка – Покрет снага 

Србије БК – Покрет Социјалиста”, за члана. 

      - Милета Петровић, дипл. 

криминалиста - кога је предложила 

Одборничка група “Покренимо Чачак – 

Томислав Николић – Српска напредна 

странка – Покрет снага Србије БК – Покрет 

Социјалиста”, за заменика члана. 
 

(10) - Томислав Ћировић, дипл. 

правник – кога је предложила Одборничка 

група СПС-ПУПС, за члана. 

       - Никола Павићевић, дипл. 

правник – кога је предложила Одборничка 

група  СПС-ПУПС, за заменика члана. 

 

(11) - Љубодраг Петковић, дипл. 

правник - кога је предложила Одборничка 

група  СПС-ПУПС, за члана. 

        - Горан Јелушић, дипл. правник - 

кога је предложила Одборничка група СПС-

ПУПС, за  заменика члана. 
 

(12) – Зоран Белчевић, дипл. правник - 

кога је предложила Одборничка група  СПС-

ПУПС, за члана. 

        - Милован Терзић, наставник 

техничког образовања - кога је предложила 

Одборничка група СПС-ПУПС, за  заменика 

члана. 
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(13) - Тихомир Поповић, инжењер 

информатике – кога је предложила 

Одборничка група „Двери српске“, за члана. 

       - Душица Бојовић, дипл. правник - 

коју је предложила Одборничка група  

„Двери српске“, за заменика члана. 

 

(14) - Милисав Обрадовић, дипл. 

грађевински инжењер - кога је предложила 

Одборничка група  „Двери српске“, за члана. 

       - Маја Ђукановић Станковић, 

дипл. правник - коју је предложила 

Одборничка група  „Двери српске“, за 

заменика члана. 

 

(15) – Милорад Рубаковић, дипл. 

економиста - кога је предложила Одборничка 

група  „Двери српске“, за члана. 

       - Марко Новаковић, графички 

инжењер - кога је предложила Одборничка 

група  „Двери српске“, за заменика члана. 

 

(16) - Ангелина Мандић, дипл. 

правник – коју је предложила Одборничка 

група УРС, за члана. 

         - Бранко Јевтовић, дипл. правник 

- кога је предложила Одборничка група  УРС, 

за заменика члана. 

 

(17) - Радојка Парезановић, дипл. 

економиста - коју је предложила Одборничка 

група „Чачанска опција“, за члана. 

         - Слободан Обреновић, дипл. 

правник - кога је предложила Одборничка 

група „Чачанска опција “, за заменика члана. 

 

(18) - Оливера Владева Стојановић, 

дипл. инж. агрономије - коју је предложила 

Одборничка група „Чачанска опција“, за 

члана. 

        - Љиљана Шушић, дипл. 

економиста, - коју је предложила Одборничка 

група „Чачанска опција “, за заменика члана. 

 

 - Љубиша Милосављевић, дипл. 

правник, за секретара. 

 - Снежана Настић Печенковић, дипл. 

правник, за заменика секретара. 

 

II 
 

 Мандат Изборне комисије града Чачка 

у сталном саставу траје до 31.08.2016. године, 

на основу решења Скупштине града Чачка 

број 06-71/12-I од 31. августа 2012. године.  

 

III 
 

Ово решење објавити у «Службеном 

листу града Чачка». 

 

 

СКУПШТИНА ГРАДА ЧАЧКА 

Број: 06-39/16-I 

29. фебруар, 2. и 3. март 2016. године  

 

 

ПРЕДСЕДНИК 

Скупштине града Чачка, 

Вељко Неговановић, с.р. 

 

 

100. 

На основу члана 46. став 1. тачка 1. 

Закона о локалним изборима («Сл. гласник 

РС» број 129/2007, 34/2010 - одлука УС и 

54/2011),  

  

Скупштина града Чачка на седници 

одржаној 29. фебруара 2016. године, донела 

је 
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Р Е Ш Е Њ Е 

О ПРЕСТАНКУ МАНДАТА ОДБОРНИКА 
 

I 
 

 Утврђује се да је: 

- Владану Савићевићу, изабраном са 

изборне листе “Нова Србија – Демократска 

странка Србије - Велимир Илић”, и 

- Душици Бојовић, изабраној са 

изборне листе „Двери српске – за живот 

Чачка др Милан Рогановић“, 

престао мандат одборника Скупштине 

града Чачка, због поднете оставке на 

функцију одборника. 

 

II 

 

Ово решење објавити у «Службеном 

листу града Чачка». 

 

 

СКУПШТИНА ГРАДА ЧАЧКА 

Број: 06-39/16-I 

29. фебруар 2016. године  

 

 

ПРЕДСЕДНИК 

Скупштине града Чачка, 

Вељко Неговановић, с.р. 

      

 

 

 101. 

На основу члана 121. Статута града 

Чачка („Сл. лист града Чачка“ бр. 3/2008, 

8/2013, 22/2013 и 15/2015) и члана 13. Одлуке 

о буџету града Чачка за 2016. годину („Сл. 

лист града Чачка“ бр. 22/2015), а по предлогу 

Градске управе за  финансије,  

 

Градско веће града Чачка, на седници 

одржаној 17. фебруара 2016. године, донело 

је 

 

Р Е Ш Е Њ Е 
 

1. Из  средстaва утврђених Одлуком о 

буџету града Чачка за 2016. годину (,,Сл. лист 

града Чачка“ број 22/2015) раздео 2, Градско 

веће, функционална класификација 111, 

апропријација 33, економска класификација 

499 ,,Средства резерве - Текућа резерва“, 

извор финансирања 01 (Издаци из средстава 

буџета Града), Директни корисник буџетских 

средстава - Градско веће града Чачка, 

Програм 15, Локална самоуправа, Пројектна 

активност 0602-0002 Функционисање 

локалне самоуправе и градских општина, 

одобравају се средства у износу од 20.000,00 

динара, на име обезбеђења додатних 

средстава на апропријацији 184, за исплату 

јубиларнe наградe за 35 година рада  

запосленом у Градској управи за локални 

економски развој. 

2. Средства из тачке 1. Решења 

распоређују се на апропријацију 184, 

економска класификација 416 – Награде 

запосленима и остали посебни расходи-

јубиларне награде, Функционална класи- 

фикација 111, извор финансирања 01 (Издаци 

из средстава буџета Града), Директни 

корисник буџетских средстава – Градска 

управа за локални економски развој, Програм 

15. Локална самоуправа, Пројектна активност 

0602-0001 Функционисање локалне 

самоуправе и градских општина. 

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: 06-34/2016-III 

17. фебруар 2016. године 

 

 

ПРЕДСЕДНИК 

ГРАДСКОГ ВЕЋА 

мр Војислав Илић, с.р. 

 

 

 102. 

На основу члана 121. Статута града 

Чачка („Сл. лист града Чачка“ бр. 3/2008, 

8/2013, 22/2013 и 15/2015) и члана 13. Одлуке 

о буџету града Чачка за 2016. годину („Сл. 

лист града Чачка“ бр. 22/2015), а по предлогу 

Градске управе за  финансије,  

 

Градско веће града Чачка, на седници 

одржаној 17. фебруара 2016. године, донело 

је 

 

Р Е Ш Е Њ Е 
 

1. Из  средстaва утврђених Одлуком о 

буџету града Чачка за 2016. годину (,,Сл. лист 

града Чачка“ број 22/2015) раздео 2, Градско 

веће, функционална класификација 111, 

апропријација 33, економска класификација 

499 ,,Средства резерве - Текућа резерва“, 

извор финансирања 01 (Издаци из средстава 

буџета Града), Директни корисник буџетских 

средстава - Градско веће града Чачка, 

Програм 15, Локална самоуправа, Пројектна 

активност 0602-0002 Функционисање 

локалне самоуправе и градских општина, 

одобравају се средства у износу од 537.801,00 

динара, на име обезбеђења додатних 

средстава на апропријацији 252, за набавку 

котла за грејање за потребе ОШ „Бранислав 

Петровић“ Слатина. 

2. Средства из тачке 1. Решења 

распоређују се на апропријацију 252, 

економска класификација 4632 – Трансфери 

осталим нивоима власти - Капитални 

трансфери основним школама, Функционална 

класификација 912, извор финансирања 01 

(Издаци из средстава буџета Града), 

Директни корисник буџетских средстава – 

Градска управа за друштвене делатности, 

Програм 9. Основно образовање, Пројектна 

активност 2002-0001 Функционисање 

основних школа. 

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: 06-34/2016-III 

17. фебруар 2016. године 

 

ПРЕДСЕДНИК 

ГРАДСКОГ ВЕЋА 

мр Војислав Илић, с.р. 

 

 

103. 

На основу члана 121. Статута града 

Чачка („Сл. лист града Чачка“ бр. 3/2008, 

8/2013, 22/2013 и 15/2015) и члана 13. Одлуке 

о буџету града Чачка за 2016. годину („Сл. 

лист града Чачка“ бр. 22/2015), а по предлогу 

Градске управе за  финансије,  

 

Градско веће града Чачка, на седници 

одржаној 24. фебруара 2016. године, донело 

је 
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Р Е Ш Е Њ Е 

 

1. Из средстaва утврђених Одлуком о 

буџету града Чачка за 2016. годину (,,Сл. лист 

града Чачка“ број 22/2015) раздео 2, Градско 

веће, функционална класификација 111, 

апропријација 33, економска класификација 

499 ,,Средства резерве - Текућа резерва“, 

извор финансирања 01 (Издаци из средстава 

буџета Града), Директни корисник буџетских 

средстава - Градско веће града Чачка, 

Програм 15, Локална самоуправа, Пројектна 

активност 0602-0002 Функционисање 

локалне самоуправе и градских општина, 

одобравају се средства у износу од 238.800,00 

динара, за непланиране сврхе за које није 

утврђена апропријација и то за измирење 

преосталог дела уговорене обавезе за израду 

идејног пројекта са акустичном студијом 

чујности на територији града Чачка са 

околином ради ревитализације постојећег 

система за јавно обавештавање и узбуњивање 

и отвара нова апропријација 94/1, економска 

класификација 423 - Услуге по уговору - 

Израда идејног пројекта са Акустичном 

студијом чујности, функционална класифи- 

кација 111, извор финансирања 01 (Издаци из 

средстава буџета Града), Директни корисник 

буџетских средстава – Градска управа за 

опште и заједничке послове, Програм 15 

Локална самоуправа, Пројектна активност 

0602-П2 Финансирање израде студије и 

набавка опреме за ванредне ситуације. 

2. Средства из тачке 1. Решења 

распоређују се на нову  апропријацију 94/1 

економска класификација 423 - Услуге по 

уговору- Израда идејног пројекта са 

акустичном студијом чујности, функци- 

онална класификација 111, извор 

финансирања 01 (Издаци из средстава буџета 

Града), Директни корисник буџетских 

средстава – Градска управа за опште и 

заједничке послове, Програм 15 Локална 

самоуправа, Пројектна активност 0602-П2 

Финансирање израде студије и набавка 

опреме за ванредне ситуације. 

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: 06-38/2016-III 

24. фебруар 2016. године 

 

 

ПРЕДСЕДНИК 

ГРАДСКОГ ВЕЋА 

мр Војислав Илић, с.р. 

 

 

104. 

На основу члана 121. Статута града 

Чачка („Сл. лист града Чачка“ бр. 3/2008, 

8/2013, 22/2013 и 15/2015) и члана 13. Одлуке 

о буџету града Чачка за 2016. годину („Сл. 

лист града Чачка“ бр. 22/2015), а по предлогу 

Градске управе за  финансије,  

 

Градско веће града Чачка, на седници 

одржаној 26. фебруара 2016. године, донело 

је 

Р Е Ш Е Њ Е 
 

1. Из средстaва утврђених Одлуком о 

буџету града Чачка за 2016. годину (,,Сл. лист 

града Чачка“ број 22/2015) раздео 2, Градско 

веће, функционална класификација 111, 

апропријација 33, економска класификација 

499 ,,Средства резерве - Текућа резерва“, 

извор финансирања 01 (Издаци из средстава 

буџета Града), Директни корисник буџетских 

средстава - Градско веће града Чачка, 
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Програм 15, Локална самоуправа, Пројектна 

активност 0602-0002 Функционисање 

локалне самоуправе и градских општина, 

одобравају се средства у износу од 45.000,00 

динара, за непланиране сврхе за које није 

утврђена апропријација и то за финансијску 

помоћ Тодорић Љубинки из Чачка, која се 

налази у тешкој материјалној ситуацији, на 

име плаћања станарине за наредних 6 месеци, 

и отвара нова апропријација 9/1, економска 

класификација 472 – Накнаде за социјалну 

заштиту из буџета - функционална 

класификација 111, извор финансирања 01 

(Издаци из средстава буџета Града), 

Директни корисник буџетских средстава – 

Градоначелник града,  Програм 15. Локална 

самоуправа, Пројектна активност 0602-0001 

Функционисање локалне самоуправе и 

градских општина.  

 

2. Средства из тачке 1. Решења 

распоређују се на нову  апропријацију 9/1 

економска класификација 472 – Накнаде за 

социјалну заштиту из буџета - функционална 

класификација 111, извор финансирања 01 

(Издаци из средстава буџета Града), 

Директни корисник буџетских средстава – 

Градоначелник града,  Програм 15. Локална 

самоуправа, Пројектна активност 0602-0001 

Функционисање локалне самоуправе и 

градских општина.  

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: 06-41/2016-III 

26. фебруар 2016. године 

 

 

ПРЕДСЕДНИК 

ГРАДСКОГ ВЕЋА 

мр Војислав Илић, с.р. 

 

 

105. 

На основу члана 7. став 3. Одлуке о 

додатној финансиjској подршци породици са 

децом („Сл. лист града Чачка“ број 1/2015), и 

члана 121. Статута града Чачка („Сл. лист 

града Чачка“ број  3/2008,  8/2013, 22/2013 и 

15/2015), 

 

 Градско веће града Чачка, на седници 

одржаној 26. фебруара 2016. године,  донело 

je 

 

ПРАВИЛНИК  

О ФИНАНСИJСКОЈ ПОДРШЦИ 

ПОРОДИЦИ ЗА НОВОРОЂЕНУ ДЕЦУ У 

2016. ГОДИНИ 
 

Члан 1.  

 

Овим Правилником утврђује се право 

на финансијску подршку породици за свако 

новорођено дете у 2016. години, висина 

новчане подршке и услови и начин 

остваривања права на једнократну новчану 

помоћ за новорођенчад.  
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Право на финансијску подршку 

 

Члан 2.  

 

Право на финансијску помоћ има 

породица за прворођено, другорођено, 

трећерођено, четрврторођено и свако наредно 

дете рођено у 2016. години према редоследу 

рођења. 

 Редослед рођења се рачуна у односу 

на број рођења мајке детета под условима 

прописаним овим Правилником.  

 

Висина финансијске подршке породици  

 

Члан 3.  

 

Финансијска подршка породици за 

прворођено и другорођено дете у 2016. 

години, утврђује се у висини 10.000,00 

динара.  

Финансијска подршка за треће рођено 

дете у 2016. години, утврђује се у висини 

20.000,00 динара.  

Финансијска подршка за четврто 

рођено и свако наредно рођено дете у 2016. 

години, утврђује се у висини 30.000,00 

динара.  

 

Услови за остваривање права на финансијску 

подршку  

 

Члан 4.  

 

Право на финансијску подршку 

остварује се под условом:  

- да је свако дете живорођено;  

- да је по редоследу рођења дете 

прворођено, другорођено, трећерођено, 

односно четврторођено и свако наредно 

рођено;  

- да је држављанин Републике Србије, 

односно да је један од родитеља држављанин 

Републике Србије;  

- да се мајка, односно друго лице у 

складу са овим Правилником непосредно 

брине о детету за које је поднет захтев;  

- да деца претходног реда рођења нису 

смештена у установу социјалне заштите, 

хранитељску породицу или дата на усвојење 

или да мајка није лишена родитељског права 

у односу на децу претходног реда рођења, 

односно да се о деци претходног реда рођења 

непосредно брине мајка;  

- да мајка детета за које је поднет 

захтев има пребивалиште, односно 

боравиште за избегла, прогнана и привремено 

расељена лица на територији града Чачка 

дуже од 6 месеци.  

Редослед рођења утврђује се у односу 

на дан подношења захтева, према броју 

живорођене деце мајке, као и датуму и часу 

рођења уписа у матичну књигу рођених.  

Редослед рођења деце се утврђује у 

односу на број деце о којима мајка, односно 

родитељи или друга лица брину у 

случајевима из става 1. алинеја 5. овог члана.  

 

Поступак остваривања права на финансијску 

подршку  

 

Члан 5.  

 

Помоћ се исплаћује на основу писаног 

захтева мајке, односно једног од родитеља, 

старатеља, односно другог лица које 

непосредно брине о детету.  

Уз захтев подносилац захтева прилаже 

исправе којима се доказује испуњење услова 

за остваривање права на финансијску 

подршку и то:  
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- личну карту родитеља, односно 

другог лица које непосредно брине о детету, 

на увид; 

 - извод из књиге рођених за децу која 

нису рођена на територији града Чачка, за 

децу рођену на територији града Чачка извод 

из књиге рођених се прибавља по службеној 

дужности;  

- фотокопију текућег рачуна или 

штедне књижице подносиоца захтева;  

- уверење Центра за социјални рад, 

пресуду о разводу брака или личну изјаву да 

се мајка непосредно брине о детету и да деца 

претходног реда рођења нису смештена у 

установу социјалне заштите, хранитељску 

породицу или дата на усвојење и да мајка 

није лишена родитељског права у односу на 

децу претходног реда рођења, односно да се 

мајка непосредно брине о деци претходног 

реда рођења или наведене исправе за друго 

лице које непосредно брине о новорођеном 

детету.  

Захтев се подноси Градској управи за 

опште и заједничке послове у 2016. години, a 

најкасније до 31.марта 2017. године. 

Матичар који врши упис рођења, 

првог, другог, трећег, четвртог и сваког 

наредног детета дужан је да родитеље поучи 

о праву на новчану помоћ и о условима 

доделе помоћи.  

 

Члан 6.  

 

На основу захтева из члана 4. овог 

правилника, Градска управа за опште и 

заједничке послове града Чачка спровешће 

поступак.  

На поступак остваривања права на 

једнократну новчану помоћ по овом 

правилнику примењују се одредбе Закона о 

општем управном поступку.  

 

Члан 7.  

 

О додели новчане помоћи из члана 2. 

овог правилника одлучује се решењем.  

Решење из претходног става доноси 

Градска управа за опште и заједничке 

послове.  

Против решења којим је одбијен 

захтев за новчану помоћ може се уложити 

жалба Градском већу града Чачка у року од 

15 дана од дана пријема решења.  

 

Члан 8.  

 

На основу коначног решења о 

новчаној помоћи врши се исплата новчане 

помоћи.  

 

Члан 9.  

 

Против решења о одбијању захтева и 

решења о одбацивању захтева странка има 

право жалбе Градском већу града Чачка, у 

року од 15 дана, од дана пријема решења.  

 

Члан 10.  

 

Изузетно, мајка, односно један од 

родитеља или старатељ могу поднети захтев 

за финансијску подршку за дете рођено у 

2015. години, најкасније до 31. марта 2016. 

године. 

   

Члан 11.  

 

Овај правилник доноси се за 2016. 

годину.  

 

Члан 12.  

 

Овај Правилник објавiti у "Службеном 

листу града Чачка" и на сајту града Чачка, а 
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ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у "Службеном листу града 

Чачка".  

 

 

ГРАД ЧАЧАК 

Градско веће 

Број: 06-41/2016-III 

26. фебруар 2016. године 

 

 

ПРЕДСЕДНИК 

ГРАДСКОГ ВЕЋА 

мр Војислав Илић, с.р. 

 

 

106. 

На основу члана 7. став 2. Правилника 

о праву на накнаду дела трошкова боравка 

детета у предшколској установи чији је 

оснивач друго правно или физичко лице („Сл. 

лист града Чачка“, бр. 7/2015), 

 

Градско веће града Чачка, на седници 

одржаној 26. фебруара 2016. године, донело 

је 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О ИЗНОСУ МЕСЕЧНЕ НАКНАДЕ ДЕЛА 

ЦЕНЕ БОРАВКА ДЕТЕТА У 

ПРЕДШКОЛСКОЈ УСТАНОВИ ЧИЈИ ЈЕ 

ОСНИВАЧ ДРУГО ПРАВНО ИЛИ 

ФИЗИЧКО ЛИЦЕ 
 

1. Утврђује се месечна финансијска 

помоћ из буџета града Чачка породици са 

дететом на име накнаде дела  цене услуге 

боравка детета у  предшколској установи чији 

је оснивач друго правно или физичко лице, за 

целодневни облик рада у трајању од 11 

часова у износу  5.250,00 динара.  

2. Дневни износ финансијске помоћи 

породици по детету утврђује се дељењем 

месечног износа са бројем радних дана у 

месецу.  

3. За дане оправданог одсуства детета 

(болест, годишњи одмор родитеља и др.), 

уплаћује се 50% од дневног износа. 

4. За дане неоправданог одсуства 

детета не плаћа се накнада. 

5. Овим решењем замењује се Решење 

о износу месечне накнаде дела трошкова 

боравка детета у предшколској установи чији 

је оснивач друго правно или физичко лице 

(„Сл. лист града Чачка бр. 13/2015).  

6. Ово решење ступа на снагу 

наредног дана од дана објављивања у 

"Службеном листу града Чачка", а 

примењиваће се од 1. марта  2016. године до 

31. августа 2016. године. 

 

 

ГРАД ЧАЧАК 

Градско веће 

Број: 06-41/2016-III 

26. фебруар 2016. Године 

 

 

ПРЕДСЕДНИК 

ГРАДСКОГ ВЕЋА 

мр  Војислав Илић, с.р. 

 

 

 

107. 

На основу члана 29. став 1. Закона о 

комуналним делатностима („Сл. гласник РС“, 

бр.88/2011) и члана 5. став 2. Правилника о 

субвенционисању трошкова комуналних 

услуга породици са троје и више деце и 

дететом са сметњама у развоју („Сл. лист 

града Чачка“, бр. 7/2015), 
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 Градско веће града Чачка, на седници 

одржаној 26. фебруара 2016. године, донело 

је 

 

Р Е Ш Е Њ Е  

О СУБВЕНЦИОНИСАНОЈ ЦЕНИ 

КОМУНАЛНИХ УСЛУГА ПОРОДИЦИ 

СА ТРОЈЕ И ВИШЕ ДЕЦЕ И/ИЛИ 

ДЕТЕТОМ СА СМЕТЊАМА У РАЗВОЈУ 

У 2016. ГОДИНИ 
 

1. Субвенционисана цена комуналних 

услуга  породици са троје и више деце и/или 

са дететом са сметњама у развоју која 

остварује право на дечији додатак утврђује се 

тако  што се збир месечног износа рачуна за 

извршене комуналне услугe умањује за износ 

од 50% дечијег додатка који је утврђен 

решењем надлежног министарства, по једној 

породици.  
2. Субвенционисана цена комуналних 

услуга породици са троје и више деце и/или 

са дететом са сметњама у развоју која не 

остварује право на дечији додатак утврђује се 

тако  што се збир  месечног износа рачуна за 

извршене комуналне услугe умањује за износ 

од  30% дечијег додатка који је утврђен 

решењем надлежног министарства по једноj 

породици. 

3. Ово решење биће објављено у 

"Службеном листу града Чачка“. 

 

ГРАД ЧАЧАК 

Градско веће 

Број: 06-41/2016-III 

26. фебруар 2016. године 

 

ПРЕДСЕДНИК 

ГРАДСКОГ ВЕЋА 

мр Војислав Илић, с.р. 

 

 

 108. 

 Уставни суд, Мало веће, у саставу: 

судија Катарина Манојловић Андрић, 

председник Већа, и судије др Оливера Вучић 

и мр Милан Марковић, чланови Већа, на 

основу члана 167. став 1. тачка 4. Устава 

Републике Србије, на седници одржаној 22. 

фебруара 2016. године, донео је  

 

З А К Љ У Ч А К 
 

 Одбацује се иницијатива за покретање 

поступка за оцену уставности и законитости 

одредаба чл. 2, 11, члана 14. ст. 1. и 2, чл. 20, 

28, 29, 30, 31, члана 32. тач. 2. и 4. и чл. 36, 

37. и 39. Одлуке о условима за држање и 

заштиту домаћих животиња на територији 

града Чачка („Службени лист града Чачка“, 

број 23/12). 

 

О б р а з л о ж е њ е  
 

 Уставном суду поднета је иници- 

јатива за оцену уставности и законитости 

одредаба чл. 2, 11, члана 14. ст. 1. и 2, чл. 

20, 28, 29, 30, 31, члана 32. тач. 2. и 4, чл. 

36, 37. и 39. Одлуке наведене у изреци. 

Подносилац иницијативе смaтра да је 

одредба члана 2. и са њом повезана одредба 

члана 32. тачка 4. Одлуке у супротности са 

одредбом члана 5. Закона о основама 

својинскоправних односа јер узнемиравање 

трећих лица представља „отежавање 

коришћења непокретности, а одлукама се 

не могу прописивати другачији услови под 

којима се користе непокретности, од оних 

који су прописани наведеним законом“. 

Иницијатор наводи да се оспореним 

одредбама чл. 11. и 14. Одлуке ограничава 

број животиња које физичко и правно лице 

може држати, као и онемогућава да власник 

обезбеди псу површину за кретање, а што је 

све у супротности са одредбама чл. 21, 36. и 
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58. Устава Републике Србије, као и са 

одредбама чл. 1, 6, 21. и 57. Закона о 

добробити животиња, те сматра да јединица 

локалне самоуправе нама надлежност да 

својом одлуком прописује број животиња 

које се могу држати као ни начин на који ће 

правна и физичка лица држати животиње. 

Иницијатор је мишљења да је одредба члана 

20. Одлуке, којом се прописује обавеза 

држаоца паса и мачака да једанпут годишње 

ове животиње вакцинишу против беснила и 

других заразних болести, супротна одредби 

члана 51 Закона о ветеринарству, јер ова 

обавеза може бити установљена само 

наведеним Законом и програмом министра. 

По мишљењу иницијатора одредбе чл. 28. 

до 31. су „обесмишљене“ јер у граду Чачку 

не постоји служба зоохигијене, као ни 

програм и прихватилиште, а одредба члана 

32. тачка 2. је у супротности са одредбом 

члана 13. Одлуке, односно „ова два члана 

нису у међусобној сагласности“. Такође 

сматра да се одредбе чл. 36. и 37. „морају 

ставити ван снаге по свим тачкама које нису 

усклађене са законом“, а прописана обавеза 

предузећа из члана 39. Одлуке „није 

испоштована у прописаном року, ни до дана 

данашњег“. 

 У одговору Градског правобрани- 

лаштва града Чачка наводи се да је 

Скупштина града Чачка поступила у 

границама овлашћења из члана 20. тачка 26. 

Закона о локалној самоуправи када је 

својом Одлуком о условима за држање и 

заштиту домаћих животиња на територији 

града Чачка уредила услове и начин држања 

домаћих животиња. Доносилац оспореног 

акта је навео разлоге због којих сматра да 

су наводи иницијатора нетачни, а оспорене 

одредбе Одлуке сагласне Уставу и закону. 

Истакао је да код оцене оспорене Одлуке 

треба имати у виду одредбе Закона о 

добробити животиња, који као lex specialis 

уређује ову материју, а не одредбе Закона о 

основама својинскоправних односа. 

 У спроведеном претходном посту- 

пку, Уставни суд је констатовао да је 

оспорена Одлука о условима за држање и 

заштиту домаћих животиња на територији 

града Чачка („Службени лист града Чачка“ 

број 23/12) донета са позивом на одредбе 

члана 20. тачка 26, члана 32. став 1. тачка 6. 

и члана 66. став 1. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник РС“ број 

129/07), члана 3. став 2. и члана 54. Закона о 

добробити животиња („Службени гласник 

РС“ број 41/09), члана 46. Закона о 

ветеринарству („Службени гласник РС“, 

број 91/05, 30/10 и 93/12) и чл. 23. и 63. 

Статута града Чачка („Службени лист града 

Чачка“ број 3/08) и да се њом уређују 

ближи услови за држање и заштиту домаћих 

животиња на територији града Чачка, као и 

организовање зоохигијенске службе. 

Оспореним одредбама Одлуке прописано је: 

да је држалац животиња дужан да им 

обезбеди одговарајућу негу, исхрану, 

хигијенско-санитарне услове и лечење, као 

и да обезбеди да се држањем животиња не 

загађује околина и не узнемиравају трећа 

лица (члан 2.); да у објектима и зградама 

колективног становања једно домаћинство 

може држати у стану једног пса и једну 

мачку (члан 11.); да се у дворишту 

породичне стамбене зграде са два или више 

станова, у дворишту индивидуалног 

стамбеног објекта као и у дворишту 

пословног објекта, могу држати највише 

два пса, а њихов подмладак најдуже до 4 

месеца старости, да се пси из става 1. овог 

члана морају држати у ограђеном простору 

са кућицом за псе или у одговарајућој 

кућици везани на ланцу, тако да не могу 

угрозити пролазнике и суседе, а ланац не 

може бити краћи од два ни дужи од три 
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метра (члан 14. ст. 1. и 2.); да су држаоци 

паса и мачака обавезни да једном годишње 

вакцинишу ове животиње против беснила и 

других заразних болести (члан 20.); 

обављање послова зоохигијенске службе 

(чл. 28. до 31.); да је забрањено увођење 

паса и мачака у службене просторије, 

трговинске и угоститељске објекте, лифтове 

стамбених и пословних зграда, средства 

јавног саобраћаја, на јавна кuпалишта и 

шеталишта или на друга јавна места где се 

окупља већи број грађана, као и држање 

паса који лајањем ометају мир у стамбеној 

згради или суседству (члан 32. тач. 2. и 4.). 

Оспореним одредбама чл. 36. и 37. 

прописане су новчане казне за прекршаје 

које учини правно и физичко лице, док се 

оспореном одредбом члана 39. прописује 

обавеза предузећа коме је поверено 

одржавање зелених површина у граду да 

изврши обележавање стаза и површина у 

парковима у које се могу изводити пси, у 

року од 90 дана од дана ступања на снагу 

ове одлуке. 

 Разматрајући oспорене одредбе чл. 2, 

11, члана 14. ст. 1. и 2. и члана 32. тачка 4. 

Одлуке, у смислу разлога и навода 

подносиоца иницијативе, Уставни суд је 

пошао од овлашћења јединице локалне 

самоуправе из наведене одредбе члана 20. 

тачка 26) Закона о локалној самоуправи 

(„Службени гласник РС“ бр. 129/07 и 

83/14), којом је прописано да општина, 

преко својих органа у складу с Уставом и 

законом, поред осталог, уређује и 

организује вршење послова у вези са 

држањем и заштитом домаћих и егзотичних 

животиња. По налажењу Уставног суда, 

општина је овлашћена да својим општим 

актом ближе утврди услове за држање и 

заштиту домаћих животиња и да у оквиру 

тога одреди начин држања, врсту и број 

домаћих животиња чије је држање на 

одређеним подручјима и у одређеним 

објектима дозвољено, па је стога 

Скупштина града Чачка поступила у 

границама наведених законских овлашћења 

када је оспореним одредбама Одлуке ближе 

прописала услове за држање животиња, на 

територији града Чачка, у објектима и 

зградама колективног становања, у 

двориштима породичне стамбене зграде са 

два или више станова и у двориштима 

индивидуалног стамбеног објекта, начин 

њиховог држања као и врсту и број домаћих 

животиња чије је држање и чување 

дозвољено. 

 Поводом разлога оспоравања 

уставности одредаба члана 11. и члана 14. 

ст. 1. и 2. Одлуке, Уставни суд је нашао да 

се садржина оспорених одредаба Одлуке не 

може довести у непосредну уставноправну 

везу са основним начелима и правима 

утврђеним одредбама чл. 21. и 36. Устава у 

односу на које је тражена оцена, и да се 

иницијативом у суштини износи 

субјективно мишљење о оправданости 

оспорених одредаба Одлуке и износи 

критика тих одредаба Одлуке због 

иницијаторовог погрешног схватања 

садржине Уставних јемстава из чл. 21. и 36. 

Устава о забрани дискриминације и права 

на једнаку заштиту права и на правно 

средство. 

 Уставни суд указује да се садржина 

оспорених одредаба члана 11. и члана 14. 

ст. 1. и 2. Одлуке не може довести у 

одговарајућу правну везу ни са уставном 

гаранцијом права својине и других 

имовинских права из члана 58. Устава, 

будући да се одредбом члана 58. Устава 

штите „постојећа“, односно утврђена 

имовинска права. 
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 С обзиром да се оспореним 

одредбама члана 2. и члана 32. став 4. 

Одлуке одређује да је држалац животиња 

обавезан да обезбеди да се држањем 

животиња, између осталог, не узнемиравају 

трећа лица и прописује забрана држања 

паса који лајањем ометају мир у згради или 

суседству, а одредбом члана 5. Закона о 

основама својинскоправних односа, у 

односу на које је тражена оцена, уређује 

грађанскоправна заштита власника 

земљишта од штетних утицаја, Уставни суд 

налази да се садржина оспорених одредаба 

Одлуке не може довести у правну везу са 

наведеним одредбама Закона. 

 Имајући у виду наведено, Уставни 

суд је закључио да су очигледно неосноване 

тврдње иницијатора да јединица локалне 

самоуправе нема овлашћење да својим 

актом ближе уреди услове за држање и 

заштиту домаћих животиња, као и да 

ограничи број животиња које физичко и 

правно лице може држати. 

 У погледу оцене законитости 

одредбе члана 20. Одлуке којом је 

прописана обавеза држаоцима паса и 

мачака да једанпут годишње вакцинишу ове 

животиње против беснила и других 

заразних болести, Уставни суд налази да је 

Скупштина града Чачка поступила у 

границама овлашћења из члана 20. тачка 26) 

Закона о локалној самоуправи, када је 

прописала наведену обавезу, с обзиром на 

то да законско овлашћење скупштине града 

да својим актом, у складу са Уставом и 

законом, уреди услове и начин држања и 

заштите домаћих животиња садржи, према 

схватању Суда, и овлашћење скупштине 

града да пропише и обавезну вакцинацију 

ових животиња. Код оцене законитости 

наведене оспорене одредбе Уставни суд је 

имао у виду и одредбе члана 6. Закона о 

ветеринарству којима је прописана обавеза 

власника и држаоца животиња да се, између 

осталог, старају о здрављу и добробити 

животиња, као и одредбе чл. 51. и 55. 

Закона којима је, између осталог, прописана 

обавеза министра да за сваку годину доноси 

Програм мера здравствене заштите 

животиња, а власници и држаоци животиња 

су дужни да омогуће спровођење Програма 

мера. Програмом мера који сваке године 

доноси министар надлежан за послове 

ветеринарства, спроводе се конкретне мере 

ради спречавања појаве и ширења, као и 

сузбијање и искорењивање заразних 

болести животиња, а међу њима су и и 

имунопрофилактичке мере које се спроводе 

обавезном вакцинацијом, између осталих, и 

паса и мачака. С обзиром на изнето, 

Уставни суд је нашао да је иницијатива и у 

овом делу очигледно неоснована.  

 Разматрајући разлоге оспоравања 

одредаба чл. 28, 29, 30, 31, члана 32. став 2, 

чл. 36, 37. и 39. Одлуке, Уставни суд је 

нашао да иницијатива не садржи одредбе 

Устава и закона у односу на које се тражи 

покретање поступка оцене уставности и 

законитости наведених одредаба Одлуке, 

нити разлоге оспоравања уставноправне 

природе, већ иницијатор критикује 

постојећа решења и даје опште 

констатације о немогућности примене 

оспорених  одредаба Одлуке због 

„непостојања зоохигијенске службе, 

програма и прихватилишта“, те 

несагласност, како наводи, са другим 

одредбама Одлуке, као и непоштовање 

прописаних рокова од стране надлежних 

служби. Имајући у виду да оцена примене 

оспорених одредаба Одлуке и оцена њихове 

целисходности и међусобне усклађености 

нису, у смислу одредаба члана 167. Устава, 

у надлежности Уставног суда, Суд је 



4. mart 2016. godine              SLU@BENI LIST ГРАДА ^A^KА                 Strana broj  1171— Broj  5   

 

оценио да нису испуњене процесне 

претпоставке ни за покретање поступка за 

оцену законитости одредаба чл. 28, 29, 30, 

31, члана 32. став 2, чл. 36, 37. и 39. Одлуке. 

 Полазећи од наведеног, Уставни суд 

је, сагласно одредби члана 36. став 1. тачка 

5) Закона о Уставном суду („Службени 

гласник РС“ бр. 109/07, 99/11, 88/13-УС и 

40/15 – други закон), одбацио иницијативу 

као очигледно неосновану.  

 На основу изложеног и одредаба 

члана 42 в став 1 тачка 2) и члана 47. став 2. 

Закона о Уставном суду, Уставни суд је 

донео Закључак као у изреци. 

 

УСТАВНИ СУД 

Број: Iyo-342/2014 

01.03.2016. године 

 

ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА 

СУДИЈА 

Катарина Манојловић Андрић, с.р. 
 

 

109. 

На основу члана 9. став 3. Закона о 

стратешкој процени утицаја на животну 

средину (»Сл.гласник РС«, број 135/04 и 

88/10), 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, 98/13 - 

одлука УС, 132/14 и 145/14) и члана 18. 

Одлуке о градским управама (“Сл. лист града 

Чачка”, број 8/2008, 21/2009 и 11/2015), 

Градска управа за урбанизам, града Чачка, 

доноси 

 

 

 

 

 

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

СРЕДИНУ  
Измена и допуна Плана генералне 
регулације „Центар“ у Чачку 

 

1. НЕ ПРИСТУПА СЕ стратешкој 

процени утицаја на животну срединуИзмена 

и допуна Плана генералне регулације 

„Центар“ у Чачку. 

 

2. Ово решење објављује се у 

„Службеном листу града Чачка“. 

 

 

О б р а з л о ж е њ е 
 

Одлуком о изради Измена и допуна 

Плана генералне регулације „Центар“ у 

Чачку приступиће се изради Измена и допуна 

Плана генералне регулације „Центар“ у 

Чачку. 

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, индустрије, саобраћаја, 

управљања отпадом, управљање водама, 

телекомуникација, 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. 

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 
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стратешкој процени доноси орган надлежан 

за припрему плана 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 Измена и допуна Плана генералне 

регулације „Центар“ у Чачку, прибављено је 

мишљење Службе за заштиту животне 

средине Градске управе за урбанизам Града 

Чачка број 501-11/2016-IV-2-01 од 15.01.2016. 

године у коме је изражен став да за израду 

Измена и допуна Плана генералне регулације 

„Центар“ у Чачку, 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 хијера- 

рхијског 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 15.01.2016. 

године, као органа надлежног за послове 

заштите животне средине. 

Решено у Градској управи за урбанизам града 

чачка, под бројем: 350-3/2016-IV-2-

01 дана 15.01.2016. године 

 

Градска управа за урбанизам 

Града ЧАЧКА 

Број: 350-3/2016-IV-2-01 

15.01.2016. године 

 

НАЧЕЛНИК УПРАВЕ, 

Весна Дмитрић, дипл. правник, с.р. 

 

 

110. 

На основу члана 9. став 3. Закона о 

стратешкој процени утицаја на животну 

средину (»Сл.гласник РС«, број 135/04 и 

88/10), 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, 98/13 - 

одлука УС, 132/14 и 145/14) и члана 18. 

Одлуке о градским управама (“Сл. лист града 

Чачка”, број 8/2008, 21/2009 и 11/2015), 

 

Градска управа за урбанизам, града 

Чачка, доноси 

 

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

СРЕДИНУ  
 

Измена и допуна Плана генералне 
регулације „ИНДУСТРИЈСКА ЗОНА, 

КОМПЛЕКСИ БОЛНИЦЕ И 
КАСАРНЕ“ У ЧАЧКУ 

 

 

1. НЕ ПРИСТУПА СЕ стратешкој 

процени утицаја на животну средину Измена 

и допуна Плана генералне регулације „Инду- 
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стријска зона, комплекси болнице и касарне“ 

у Чачку. 

 

2. Ово решење објављује се у 

„Службеном листу града Чачка“. 

 

О б р а з л о ж е њ е 
 

Одлуком о изради измена и допуна 

Плана генералне регулације „Индустријска 

зона, комплекси болнице и касарне“ у Чачку 

приступиће се изради Измена и допуна Плана 

генералне регулације „Индустријска зона, 

комплекси болнице и касарне“ у Чачку. 

 

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, индустрије, 

саобраћаја, управљања отпадом, управљања 

водама, телекомуникација, туризма, очувања 

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. 

 

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 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 Измена и допуна Плана генералне 

регулације „Индустријска зона, комплекси 

болнице и касарне“ у Чачку, прибављено је 

мишљење Службе за заштиту животне 

средине Градске управе за урбанизам Града 

Чачка број501-15/2016-IV-2-01 од 29.01.2016. 

године у коме је изражен став да за 

израду Измена и допуна Плана генералне 

регулације „Индустријска зона, комплекси 

болнице и касарне“ у Чачку, 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 хијера- 

рхијског 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 број 501-

15/2016-IV-2-01 од 29.01.2016. године, као 

органа надлежног за послове заштите 

животне средине. 
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Решено у Градској управи за урбанизам 

Града Чачка, под бројем: 350-4/2016-IV-2-01 

дана 29.01.2016. године 

 

Градска управа за урбанизам 

Града Чачка 

Број: 350-4/2016-IV-2-01 

29.01.2016. године 

 

НАЧЕЛНИК УПРАВЕ, 

Весна Дмитрић, дипл. правник, с.р. 

 

 

111. 

На основу члана 57. став 1. тачка 1. 

Закона о основама система образовања и 

васпитања („Сл. гласник РС“ бр. 72/09 и 

52/11), 

 

Управни одбор Предшколске установе 

„Радост“ Чачак, на седници одржаној дана 

15.01.2016. године, донео је 

 

О Д Л У К У 

О ИЗМЕНАМА (И ДОПУНАМА) 

СТАТУТА ПРЕДШКОЛСКЕ 

УСТАНОВЕ „РАДОСТ“ ЧАЧАК 
 

У Статуту Предшколске установе 

„Радост“ Чачак број 458/1 од 22.03.2013. 

године и број 500 од 28.04.2015. године, члан 

8. став 2. мења се и гласи: „Седиште 

Установе је у Чачку у улици Булевар Вука 

Караџића бб“. 

 

У члану 10. став 3. речи „Улица 

Надежде Петровић“ број 8 Чачак“ замењује 

се речима „Улица Булевар Вука Караџића бб 

Чачак“. 

 

У члану 10. став 5. речи „Улица 

Надежде Петровић број 8 Чачак“ замењује се 

речима „Улица Булевар Вука Караџића бб 

Чачак“. 

 

У члану 11. став 1. Штамбиљ 

Установе, речи „Улица Надежде Петровић 

број 8 Чачак“ замењује се речима: „Улица 

Булевар Вука Караџића бб Чачак“. 

 

Одлука о изменама Статута 

Предшколске установе „Радост“ Чачак ступа 

на снагу осмог дана од дана објављивања у 

„Службеном листу града Чачка“. 

 

 

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА 

„РАДОСТ“ ЧАЧАК 

Број: 30 

15.01.2016. године 

 

 

ПРЕДСЕДНИК 

Управног одбора, 

Радивоје Домановић, с.р. 
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